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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

 

Скорочення ремарок 

 

анат. – анатомічне; 

арх. – архаїчне; 

архіт. – архітектурне; 

букв. – буквально; 

в.ст.; найв.ст. - вищий ступінь; 

найвищий ступінь; 

вказ. - вказівний, вказівне слово; 

грам. – граматичне; 

дет. – детально; 

див. – дивись; 

діал. – діалект; діалектне слово; 

досл. – дослівно; 

експр. - експресивне слово; 

жін. р. - жіночий рід; 

займ. – займенник; 

заст. - застаріле слово; 

зворотн. – зворотній; 

зневажл. - зневажливе слово, вираз; 

ІЕГ - історико-етимологічне гніздо; 

ім. – іменник; 

інтенс. – інтенсивне / інтенсивно- 

ітеративне значення; 

кауз. - каузатив, каузальний; 

класичн. – класичний; 

кличн. - кличний відмінок; 

культ. - культовий вираз; 

лайл. - лайливе слово, вираз; 

лінгв. - лінгвістичне ; 

ЛСВ - лексико-семантичний варіант; 

мед. – медичне; 

мн. – множина; 

одн. – однина; 

ос. – особа; 

пд. – південне; 

перен. -переносне значення; 

перех. - перехідне дієслово; 

поет. - поетичне слово, вираз; 

пор. - порівняй, порівняймо; 

презирл. - презирливе слово, вираз; 

прикм. – прикметник; 

присл. – прислівник; 

род. – родовий відмінок; 

розм. – розмовне слово, вираз; 

СК – семантичний клас; 

т.с. – те саме; 

ФЗФ – формально-змістова фгура;  

част. – частка; 

чол.р. – чоловічий рід;
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ABS (англ. absolutive) – абсолютив; 

AOC (англ. aorist converb) – конверб 

у формі аориста; 

C (англ. consonаnt) – приголосний; 

DEF (англ. definite) – означений; 

ERG (англ. ergative) – ергатив ; 

GEN (англ. genitive) – генітив; 

Н (англ. high tone) – високий тон; 

HL (англ. high-low tone) – високий-

низький (тони); 

IMPERF (англ. imperfect) – 

імперфект; 

L (англ. low tone) – низький тон; 

NEG (англ. negation) – заперечення; 

NFUT (англ. non-future tense) – 

немайбутній час ; 

NOM (англ. nominative) – номінатив; 

NONH (англ. non-human) – маркер 

‗який не належить до людського 

роду‘; 

PART (англ. participle) – 

дієприкметник; 

PAST (англ. past) – минулий час; 

PERF (англ. perfect) – перфект; 

PL (англ. plural) – множина; 

POSS (англ. possessive) – посесив; 

RDP (англ. reduplication) – 

Редуплікація; 

REFL (англ. reflexive) – зворотний, 

рефлексивний;  

SG (англ. singular) – однина; 

SOV (англ. subject object verb)  

- порядок слів ―підмет - додаток - 

присудок‖; 

SVO (англ. subject verb 

object) - порядок слів ―підмет – 

присудок – додаток‖; 

V (англ. vowel) – голосний; 

V / VB (англ. verb) – дієслово; 

vs (лат. versus) - на відміну від; у 

порівнянні з. 

Скорочення назв мов, наріч і діалектів 

 

абаз. – абазинська мова 

абж. – абжуйський діалект; 

абх. – абхазька мова; 

ав. – авестійська мова; 

алб. – албанська мова; 

англ. – англійська мова; 

анн. - аннобонська мова; 

араб. – арабська мова 

атт. - аттичний діалект; 

африк. – мова африканс; 

ачан. – діалект ачандара; 

баск. – баскська/ баскійська мова; 

бат. – батумський діалект; 

бз. – бзибський діалект; 
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біс. – біслама; 

болг. – болгарська мова; 

бор. – борейські мови; 

бр. – білоруська мова; 

брет. – бретонська мова; 

вал. – валлійська (кімрська, 

уельська) мова; 

вед. – ведичний/ведійський 

(санскрит ); 

вірм. – вірменська мова; 

вл. – верхньолужицький варіант 

лужицької мови; 

в.-таум. – мова ваеакау-таумако; 

гав. – гавайська мова; 

гав.підж. - гавайський піджин; 

гал. – галльська мова; 

галат. – галатська мова; 

герм. – германські мови; 

гол. - голландська мова; 

гот. – готська мова; 

гр. – грецька мова; 

дангл. – давньоанглійська мова; 

дат. – датська мова; 

двн. – давньоверхньонімецька мова; 

дгр. - давньогрецька мова; 

дінд. – давньоіндійська мова; 

дірл. – давньоірландська мова; 

дісл. – давньоісландська мова; 

дор. – дорійський діалект;  

дперс. – давньоперська мова; 

др. – давньоруська мова; 

дс. – давньосаксонська мова; 

дсканд. – давньоскандинавська мова; 

дфриз. – давньофризька мова; 

еол. – еолійській діалект; 

євраз. – євразійські мови; 

івр. – іврит; 

іє. – індоєвропейська прамова (пра-/ 

протоіндоєвропейська мова);  

іллір. - іллірійська мова;  

ілок. – ілоканська мова; 

індон. – індонезійська мова; 

інуїт. – інуїтська мова; 

іон. – іонійський (іонічний) діалект;  

ірл. – ірландська мова; 

ісл. – ісландська мова; 

ісп. – іспанська мова; 

іт. – італійська мова; 

йід. - мова йідінь; 

кариб.англ. – карибський варіант 

англійської мови; 

карiок. – каріокський діалект; 

кит. – китайська мова; 

кор. – корейська мова; 

лат. – латинська мова; 

лит. – литовська мова; 

лтс. – латиська мова; 

лув. – лувійська мова; 

н. – німецька мова;  
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нз.англ. – англійська мова Нової 

Зеландії, новозеландський варіант 

англійської мови; 

норв. - норвезька мова; 

ос. – осетинська мова; 

п. – польська мова; 

пабх.-тап. – праабхазо-тапантська 

(праабхазо-абазинська) одиниця; 

пбалт. – прабалтійська мова; 

пгерм. – прагерманська мова; 

перс. – перська мова; 

пехл. – пехлевійська мова;  

порт. – португальська мова; 

прус. – (давньо)прусська мова; 

псл. – праслов‘янська мова; 

р. – російська мова; 

ротум. - ротуманська мова;  

сарам. – сарамаккан; 

сангл. – середньоанглійська мова; 

санскр.- санскрит; 

свн. – середньоверхньонімецька 

мова; 

сгол. – середньоголландська мова; 

слн. – словенська мова; 

слц. – словацька мова; 

спабх. – спільноабхазька одиниця; 

стлит. – старолитовська мова; 

стсл. – старослов‘янська мова; 

стфр. - старофранцузька 

(давньофранцузька) мова;  

т.т. – діалект Тринідаду і Тобаго; 

тап. – тапантський діалект; 

тох. А – тохарська А; 

тох. Б – тохарська Б; 

трум. – трумай; 

тув. – мова тувалу; 

тур. – турецька мова; 

укр. – українська мова; 

фр. – французька мова; 

хет. – хетська мова; 

цсл. - церковнослов‘янська мова 

ч. – чеська мова; 

шв. – шведська мова; 

швейц.н. – швейцарський варіант 

німецької мови; 

ям. – ямайське наріччя; 

яп. - японська мова. 

Умовні позначення 

† Ғ мертва мова; 

* Ғ реконструйована одиниця; 

< Ғ розвинулося, походить з; 

> Ғ розвинулося у; 

≈ Ғ приблизно; 

1, 2, 3 Ғ Особа. 
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ВСТУП 

 

 

Явище іконічності, пов‘язане з ізоморфізмом форми й змісту та їх 

мотивацією, має давню традицію вивчення у філософії та семіотиці [63; 122; 

124; 292; 318, т. 2, с. 57–67, 75-80; 369; 429; 565, с. 191-216; 589; 613, с. 1–139; 

766, с. 217-221; 798; 799; 845; 874; 875; 961, с. 105-106]. Цей зв‘язок аналізують 

культурологи [114], етнологи й антропологи [498], психологи [760, c. 214–

215; 812; 821]. 

Останнім часом дисциплінарні та крос-дисциплінарні дослідження 

фокусують увагу на проявах іконічності в різних типах знакових систем [245, 

c. 194-202; 246, c. 34–35; 395; 860; 862; 921]: у семіотиці звука [579; 745; 878], 

у візуальних семіотиках [406, c. 7–9, 18-22; 411, c. 84–125, 129; 679, c. 48–49], 

художніх семіотиках рухів людини [487, с. 6; 689, c. 137], ритуально-релігійних 

семіотичних системах [75; 231, c. 256-271; 232], у семіотиках словесності 

(поезії [32; 57; 78, с. 10–12; 119; 274; 362; 529; 649; 883; 930], прозі [8; 418], 

міфологічному епосі [124], різних жанрах фольклору [85, с. 55-56; 99 с. 42-43, 

46; 100; 101; 129, c. 4-15; 315, c. 8, 10-11]) тощо.  

Лінгвістичний аспект іконічності висвітлено в численних працях [28; 63; 

65; 91-97; 102; 299; 349; 440; 444; 527; 567; 631; 798; 806, c. 15–96; 934].  

Сучасні дослідники іконічності мовних знаків спираються на 

багатовіковий досвід лінгвофілософського вивчення суті мови, її знаково-

системного характеру. Основоположними для теорії іконічності можна вважати 

такі концепції: вчення про внутрішню форму слова В. Гумбольдта [79, 

с. 94-100] та про мовний зміст як форму репрезентації позамовного змісту 

О. О. Потебні [326, с. 17–19, 72]; семіотичну теорію Р. Якобсона [427, с. 30-91; 

428, с. 139-170; 429], яка синтезує положення Ф. де Соссюра [364] про відносну 

мотивованість знака (―le signe peut être relativement motivé‖ [849, c. 181–182]), 

ідеї Ч. Пірса [318, т. 2, с. 46-97] і Ч. Морріса [292] про іконічність як різновид 

семіотичних відношень, які разом з індексальними та символічними зв‘язками 
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встановлюються в безперервному процесі семіозису. Ці концепції 

стимулювали розвиток мотивології [33; 776; 889] та розуміння іконічності не 

лише як фонетичної мотивованості, а набагато ширше - як умотивованості 

різнорівневих одиниць мови. 

У сучасному мовознавстві актуальні питання теорії іконічності [102; 527, 

c. 90; 583, c. 55; 642; 787; 880] стосуються актуалізації принципів іконічності 

[527, с. 142–172; 602; 632], типології іконічних знаків [100; 130; 303; 480; 518; 

527, с. 106–109; 555, с. 102-104; 568; 583; 585; 595, с. 23–361; 663, с. 121–162, 

263–350; 786; 795; 806, с. 97–172, 241–348; 869, с. 129–242; 899, с. 135–228]. 

Існування зв‘язку між формою (звучанням) та значенням підтримується в 

сучасних фундаментальних дослідженнях із фоносемантики [20; 49; 50; 51; 106; 

107; 227; 234; 237; 279; 282; 334; 336; 792; 806, с. 173–240; 846; 877]. У роботах 

зі звукосимволізму наведено переконливі докази кореляції між акустично-

артикуляторними характеристиками субстанції та змістом, які актуалізуються, 

насамперед, у дирекціональних, локативних, дименсіональних, а також 

кольоративних та інших значеннях одиниць, умотивованих просторовими 

координатами артикуляції та акустичними ознаками їх складників.  

Вивчення іконічності на суперсегментному рівні [824, с. 75–88, 127–148; 

161–192] висвітлює прагматичну роль формально-змістових імплікацій, їх 

ефективність у вираженні емоційних та психо-фізіологічних станів для 

здійснення впливу на реципієнта. 

Тривають дослідження іконічності в лексиці [399; 439; 748; 928; 929]; на 

морфолого-синтаксичному рівні [588, с. 345–422; 629; 630; 895]); у словотворі 

[88; 146; 555; 588, с. 307–344; 638]; на синтаксичному рівні у конкретних мовах 

[350; 351] і в зіставному аспекті на матеріалі різних мов [100; 101; 629; 664].  

Останнім часом активізувалися спостереження над іконічністю в тексті 

[350, с. 33–54, 201–230; 806, с. 231-348]: встановлюється іконічний потенціал 

асонансно-алітераційного слова, повтору [287, c. 8-9], роль тропів у розгортанні 

образів, актуалізації протилежностей, емоцій [261; 339; 782], в аперцепційній 

системі поетичного тексту [286, c. 5, 45]. Переконливо доведено важливість 
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іконічності для структурної організації тексту [896], забезпечення міжтекстових 

зв‘язків [285; 651] і синтезу мистецтв [43, с. 125-143; 284, с. 4, 10-18; 

595, с. 339-361]. 

Усвідомлення багатогранності ―натуральних символічних форм‖ [124], у 

яких зберігається елемент схожості форми зі змістом, логічно призвело до 

встановлення нових векторів розвитку теорії іконічності, її інтеграції до різних 

мовознавчих парадигм і напрямів, поєднання лінгвосеміотики з традиційними 

та новітніми галузями лінгвістики.  

Комунікативно-функціональний та когнітивно-дускурсивний підходи 

виявляються плідними у висвітленні прагматичних функцій іконічного знака, 

його ролі у мотивованості як складових системи культури ―(культурних кодів), 

за допомогою яких відбувається процес комунікації‖ [44, с. 31], так і структури 

сукупності знаків (текстів), в яких зашифрована соціальна інформація [20; 82, 

с. 16, 19-23; 108; 256, с. 157-17; 584; 939]. 

Використання надбань та методів порівняльно-історичного [51; 677; 678; 

729] та зіставного мовознавства [282; 304] у дослідженні іконічності лексичних 

та фонетичних одиниць [111; 304; 307; 311; 333; 345; 355] дозволило 

підтвердити існування міжмовного іконізму, зокрема звуконаслідувальних 

номінацій внаслідок ідентичності принципів сприйняття та вербалізації 

звучання носіями мов різної типології та генетичної спорідненості. 

Когнітивний аспект вивчення іконічності граматичних конструкцій [630; 

721] засвідчує те, що мовні структури є діаграматичними репрезентаціями 

думок, які вони передають [54; 143, с. 320–321; 403; 720]. Роботи, виконані в 

такому аспекті, розхитують догматичність заснованого Ф. де Соссюром і 

пізніше підтримуваного Н. Хомським [511, с. 116; 512, с. 97] принципу 

довільності мовного знака, форма якого не вмотивовується значенням.  

Методологічний симбіоз лінгвосеміотичного, когнітивного та 

типологічного аспектів у подальшій розробці теорії іконічності дозволяє 

розглянути когнітивні процеси, які супроводжують утворення іконічних знаків, 

з‘ясувати механізми взаємодії мовного та ментального простору, встановити, 
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яким чином когнітивні процеси впливають на іконічне кодування, зумовлюючи 

вербальну експлікацію концептів [648, с. 1; 709], визначити кореляції між 

особливостями реалізації принципів іконічності в мові та її морфологічною, 

синтаксичною специфікою [223; 583]. 

Психолінгвістичний аспект формування та функціонування іконічних 

знаків, пов‘язаний із дослідженням породження, сприйняття та інтерпретації 

мовлення, оволодіння мовою в процесі розвитку дитини [58, с. 17–18; 413], а 

також мовлення суб‘єкта в патологічному стані [617], забезпечив докази 

наявності іконічності в процесах оволодіння дітьми звуковою (а також 

жестовою) мовою, усним мовленням та письмом. Доведено, що схильність 

дітей до іконічності виявляється переважно в частотному використанні 

ономатопеї на ранніх етапах онтогенезу для позначення аморфних, цілісних 

ситуацій та поступової тенденції до диференційованого вживання звукоімітацій 

по відношенню до конкретних референтів.  

Поєднання психолінгвістичного та соціолінгвістичного аспектів 

досліджень уможливлює ґрунтовне вивчення невербальних знаків комунікації 

[348], жестових мов [139; 330; 594; 644; 645; 647; 683; 684; 694; 885; 886], які 

поглиблюють уявлення про типологію жестових знаків, їх іконічне походження. 

Висвітлюється роль формально-змістової співвіднесеності у візуальних 

мовах - більш типологічно близьких системах, порівняно з вербальними мовами. 

Результати психолінгвістичних експериментів [812] показали, що в процесі 

оволодіння як звуковою, так і жестовою мовою, іконічні знаки засвоюються 

раніше, ніж символи. Проте вони не істотні, а їх уживання спрямоване на 

створення додаткових підсистем візуальної та звукової форм комунікації для 

підвищення ефективності внутрішньогрупового спілкування [760, с. 215].  

Із позицій синергетичного підходу, що постулює залежність успішного 

існування й розвитку системи від сумісного функціонування її складових у 

процесі взаємодії цієї системи із середовищем, розкриваються питання, 

пов‘язані зі становленням ―іконічного простору‖ [96], міжрівневими зв‘язками 
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та взаємодією одиниць різних підсистем мови, що забезпечують їй цілісність і 

динамізм [91; 92; 94; 95; 96; 362].  

Отже, є різні підходи до вивчення іконічності в мові, що пояснюється 

багатоплановістю й складністю мовного знака. Цілком очевидно, що вони 

залучаються здебільшого неізольовано, і сучасні розвідки з питань іконічності в 

мові вирізняються синтетизмом, міждисциплінарністю. Незважаючи на те, що 

окремі роботи демонструють безсумнівні переваги суміщення 

лінгвосеміотичної, діахронічної, типологічної, когнітивної та синергетичної 

площин, резерви цих галузей усе ще використано недостатньо. 

Ця дисертація присвячена дослідженню іконічності в мові й спрямована на 

вивчення формально-змістових кореляцій у діахронії. Перспективним вважаємо 

запропоновану в цій праці інтеграцію діахронічної й синхронічної типологій 

мови, доповнених лінгвокогнітивним та лінгвокультурологічним аспектами.  

Актуальність дослідження визначається необхідністю й закономірністю 

звернутися до семіотичної інтерпретації еволюції мови, здійснити комплексний 

аналіз специфіки семіотичної функції одиниць прамови, який 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 

іконічних кодуючих засобів ще не були предметом системного вивчення. Хоча 

останнім часом намітився певний інтерес до звукосимволічних властивостей 

архаїчних мов [227; 276], актуалізації концептів вербалізованих засобами 

лабіальної, дентальної та велярної зон [96], коеволюції мислення й процесів 

семіогенезу, лінгвогенезу  [845]. Зазначимо, що вивчення одиниць 

індоєвропейської прамови з огляду на їх іконічність здебільшого фонове. 

Дослідники [96; 845] отримують нові дані, але підтверджують вже відому тезу 

про дієвість фоносемантичного принципу в систематизації лексики. Науковці 

прагнуть з‘ясувати роль фоносемантизму в еволюції мовної картини світу [280; 

283] і основну увагу приділяють рефлексам етимонів у дочірніх мовах. 

Вивчення лексики індоєвропейської прамови досі перебуває в межах 
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порівняльно-історичного аспекту й лінгвістичної генетики [27; 62; 128; 252]. 

Хоча отримано цікаві й важливі дані про фоносемантичні властивості 

початкових голосних та приголосних, консонантних кластерів (фонестем), 

прикінцевих поширювачів у коренях індоєвропейської прамови, їх частоти та 

кореляції з конкретними семантичними класами [235], на основі яких роблять 

висновки про мотивованість і стійкість формально-семантичних зв‘язків, 

особливості 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.  

Стосовно іконічності етимологія допоможе: (1) знайти відповідь на 

питання, як історичні фактори впливають і прискорюють семантичні зміни 

[730, c. 46–61]; (2) з‘ясувати роль звукозображання (звуконаслідування та 

звукосимволізму) у розвитку мови [60; 235; 729]; (3) пояснити ―стохастичну 

природу мови‖ [251, с. 185], можливі (і неможливі) способи репрезентації 

концептів; (4) з‘ясувати закономірності в оманливій хаотичності процесів, які 

відбуваються в мові.  

Переваги запропонованого в цій праці підходу полягають у використанні 

матеріалів реконструйованих мов, зокрема індоєвропейської прамови, 

спадкоємцями якої є численні писемно документовані 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 мотивованість поглибить сучасні наукові уявлення про еволюцію 

форм та значень [730], семантичні універсалії, особливості ментальності та 

―образу світу‖, що панували в архаїчному суспільстві [252], уможливить 

глибше занурення у важливі сфери культури [27; 36; 62].  
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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 розв‘язання 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 актуальні для індоєвропейської прамови формально-змістові 

фігури, які утворилися через 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; 

 виявити 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. 
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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- і філогенезу, що виявляється в структурі 

експонентів мовних знаків (зокрема коренів/основ індоєвропейської прамови), 

специфічно мотивованих змістом, вираженим цими експонентами.   

Матеріалом дослідження слугувала авторська картотека (2044 

реконструйовані кореня/основи індоєвропейської прамови та їх рефлекси), 

укладена шляхом суцільної вибірки з авторитетних електронних баз даних, 

етимологічних, історичних, а також тлумачних й 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 також 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.  

Аналіз одиниць індоєвропейської прамови ускладнює гіпотетичність і 

незафіксованість архетипів у писемних пам‘ятках. Це зумовило застосування 
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комплексу методів і методик: методу суцільної вибірки й описового методу Ғ 

для інвентаризації та інтерпретації мовних одиниць; методики безпосередніх 

складників Ғ для визначення фонетичної будови коренів та етапів її 

формування (первісна основа > похідна); зіставного методу Ғ для з‘ясування 

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 через значення дочірніх продовжень інтегруючого 

змісту архаїчних концептів; порівняльно-історичного методу – для порівняння 

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

встановлення не/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 формально-

змістових фігур, їх формалізації у структурні схеми, що об‘єднують 

взаємозалежні формальну й семантичну ознаки. 

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 залишалися 

невідомими, 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 імітативних 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  
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специфічної семіотичної діяльності мовців, спрямованої на опанування світом 

через його відтворення. 

2. Холістичний стиль мислення й полімодальність світовідчуття, орієнтація 

на невідокремленість людини від природи увиразнили важливість когнітивного 

принципу симілятивності в процесах пізнання, зумовили використання іконічного 

коду для вербальної репрезентації набутого досвіду, знань і вражень про світ.  

3. Пріоритетність іконічного кодування в архаїчних мовах, зокрема у 

лексиці індоєвропейської прамови, визначається його прозорістю, тобто 

гармонізацією експонентів коду з тим, що вони кодують.  

4. Іконічність мовного знака дуже ефективна для комунікації, яка 

здійснювалася засобами систем з обмеженою, але вже достатньою кількістю 

ресурсів. Нечисленні етимони виявилися оптимальними для вербалізації 

базових концептів. Простота їх сприйняття й відтворення, синкретизм 

семантики забезпечували компактність 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 Ғ універсальний і відносно незалежний від 

типологічного, генетичного чи ареального параметрів. Він не тільки 

релевантний для різних синхронічних станів мови, а виявляється потужнім 

стимулом мовних змін і забезпечує оптимальне узгодження між формою та 

змістом мовних знаків при необхідності яскравішої експлікації тієї чи тієї 

концептуальної перемінної. 
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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 значення набуває 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 передусім спрямованістю на 

наявні результати реконструкції певних фрагментів індоєвропейської прамовної 

системи, що можуть бути в нагоді 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 і типологічне 

мовознавство‖, ―Фонетика і фонологія‖, ―Лексикологія‖), лексикології (розділи 

―Етимологія‖, ―Семасіологія‖, ―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. 
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Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

роботи висвітлено в доповідях на 66 всеукраїнських, міжнародних наукових 

конференціях і симпозіумах: ―Международная конференция молодых 

филологов‖ (Тарту, Естонія, 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, Польша2003), ―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, США, 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, пофесора 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, 
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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‖ 

(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: в монографії ―Іконічність у лексиці 

індоєвропейської прамови‖ (36,71 др. арк.), у 42 статтях ( 25,7, др. арк.), із них – 

29 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 

використаної літератури (942 позиції, з них 512 Ғ 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 
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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 фігури, 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 з яких було 

використано у дослідженні (Додаток Я). 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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РОЗДІЛ 1  

ФІЛОСОФСЬКО-СЕМІОТИЧНИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

ІКОНІЧНОСТІ 

 

 

1.1 Лінгвофілософські концепції мотивованості зв’язку 

позначувального й позначуваного 

 

 

1.1.1 Симптоматичність імені в античній філософії мови. Семіотичні 

ідеї Ч. Пірса [318] та Ч. У. Морріса [292] привернули увагу до іконічних 

властивостей мови. Проте питання мотивованого зв‘язку подібності між 

signans та signatum обговорюється з часів античності. Матеріал цього розділу 

дисертації стосується різних точок зору концепції іконічного знака. Теорія 

іконічності розглядається як в аспекті її формування в історії філософії мови, 

так і в контексті сучасної лінгвістики. 

Значення одиниць іконічність, іконічний, ікона етимологічно 

співвідносяться з поняттями ‗пошкодження, роз‘єднання, розрізання й 

проникнення усередину‘ та ‗подібність‘ (іє.  u r  -/ *u r  -/*u r  - ―ламати‖ 

[1021] > дгр. ῥή ν μι ―ламати; розбивати; розрізати тощо‖ [949, с. 1452]; 

псл. *r zati ―різати‖, *rаzіti ―вразити‖ [951, т. 5, с. 92], *u r  h-
2
/ *u r  h- 

―ударяти; штовхати‖ [1021], іє.*u eik-
3 
―бути подібним‖ > дгр. εἰκών [1021] 

―наслідування реально існуючого; образ, архетип тощо‖), які в історії дочірніх 

індоєвропейських лінгвокультур були переосмислені як ‗ображати, 

спотворювати‘ та ‗зобразити, створити образ‘ (укр. обрáза, óбраз [951, т. 4, 

с. 142]; пор. лекскалізатори  концепту ‗образ‘ в давньоєврейській, 

давньогрецькій та латинській мовах [110]). На такій етимологічній основі й 

розвивалися різні гіпотези відношення мовного знака до позначеного об‘єкта чи 

явища. У пошуках встановлення цих відношень та пояснення єдності 
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багатоманіття світу, філософські школи зверталися до феноменологічних та 

логічних зв‘язків між знаками й реаліями, ними позначеними.  

Давньокитайські філософи висловлювали думки про мотивованість імені 

дією, процес номінації розуміли як вияв творчої сили дао (―шлях‖), а створення 

імен пов‘язувалося зі створенням речей та явищ (―назване – основа існуючого‖ 

[1092, с. 203]), розгадування таємниці, виявлення суті, спостереження 

існуючого і створення форми. Вагомість принципу іконічності в китайській 

лінгвокультурній традиції відстежується, наприклад, у зв‘язку значення й 

запису звучання (піктограми в ―Книзі перемін‖ [656, c. 84, 86]). 

Міфологічне трактування створення імен знаходимо в давньоіндійській 

філософії. У Ведах (XXV–XV ст. до н.е.) та упанішадах (с VIII ст. до н.е. – 

XVI ст.) йдеться про те, що завершальним етапом створення світу речей 

є створення їх імен, які являють собою атрибути речей чи явищ та існують 

незалежно від мовців. В одній із найдавніших упанішад [1107]) оповідається, як 

ізсередини існуючого виникли імена й форми (санскр. n marūpa
 ―
ім‘я й форма; 

річ, щось існуюче‖ [1041, c. 536: 2]).  

Переконуємося, що в цих вченнях акт номінації має спрямування ЯВИЩЕ, 

РІЧ → ІМ‘Я, а імена є частиною гармонійного цілого [118]. Таке розуміння 

створення світу й акту номінації схематично реалізується в дериваційних 

процесах: корені іє. *n mn  [1021], *en o mn -   o nomn  [1021] ―ім‘я, назва‖ 

походять від іє. *d  ―розділяти, розрізати‖ й утворені за допомогою 

поширювача [1021].  

Міфологічна свідомість тлумачить найменування як формули внутрішньої 

природи речей (пор. концепцію М. М. Маковського [254] про фонетичну 

структуру слова як згорнуту формулу будови Всесвіту), тобто як вмотивовані. 

Створювалася діаграматична репрезентація Всесвіту, де у структурі цілого 

віддзеркалювалася структура частини й навпаки. Ім‘я відповідало сутності речі, 

ототожнювалося з нею. Креативний акт – створення нового цілого – 

асоціювався з розрізанням, відокремленням частин первинного цілого, а отже – 

і розмежуванням тіла речі та її імені. Синкретизм понять ‗з‘єднання – 
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роз‘єднання‘, як це буде продемонстровано в розділах 3 і 4, виявився 

основоположним для формування індоєвропейської мовної картини світу. 

Біблійна концепція пропонує версію походження імен у результаті 

вольового акту (божественного створення): ―І Бог назвав світло: День, а 

темряву назвав: Ніч‖ (Буття 1:5) [1087]; ―3. І сказав Бог: Хай станеться світло! І 

сталося світло‖ (Буття 1:3) [1087]. Отже, за Біблією номінація має напрям БОГ 

→ ІМ‘Я і пов‘язана з актом створення Світу. На відміну від інших міфологічних 

та релігійних концепцій, біблійне трактування не встановлює зв‘язку назви з 

реалією, але тлумачить те, що перші речі були створені Богом шляхом 

перформативного висловлювання (―сказав: станеться світло‖), експліцитна 

формула якого відповідає дії (створення речі – ―сталося світло‖). Можливо, ці 

факти слід розуміти так, що імена відтворюють не речі, а їх первинну й 

справжню/божественну природу. 

Середземноморська (греко-латинська) антична традиція також спиралася 

на концепцію найменування, згідно з якою назви речей відповідали їх природі 

(теорія фюсей), віддзеркалювали певні властивості позначених явищ і саме тим 

визначали правила поводження з ними. Будь-яке явище тлумачили як гармонійне 

ціле, яке складається з протилежних частин, включно з назвою: ― … [речі] люди 

дали назву, яка є її відмінним знаком‖; ―… ім‘я – життя, а діло – смерть‖  [цит. за: 

11, с. 35]. Протилежна концепція (теорія тесей) спростовує походження назв від 

природи й наполягає на їх походженні ―від встановлення‖, аргументуючи це 

випадками полісемії й омонімії, синонімії й трансномінації (―Від 

рівноіменності <…>. Потім – від багатоіменності <…>. Третє – від зміни імені‖ 

[цит. за: 11, с. 37]). 

Узагальнюючи, слід сказати, що в зазначених та інших античних теоріях 

походження імен по суті проголошується проблема мовного знака, зокрема 

проблема його здатності втілювати конкретні ознаки реалій. Саме визнання цієї 

властивості за мовним знаком або її заперечення стали протилежними 

позиціями в дискусіях між прихильниками природної та договірної концепцій, 

на основі яких пізніше виникли численні гіпотези походження мови (див. огляди 
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[300, с. 63–64; 430, с. 7–64]). Дочірні теорії фюсей визнавали головну роль 

природного в мовній еволюції й пояснювали виникнення мови внаслідок 

імітації звучань навколишнього світу (диа. Ідеї Ґ. Лейбніца про імітацію 

звучанням речей та вражень [813], Ш. де Бросса про ―verba nativа‖ [цит. за: 409, 

с. 263], А. Шлейхера про перехід ―від звукової міміки й звуконаслідувань <…> 

до вже значущих звуків‖ [408, c. 119], Ч. Дарвіна про наслідування природних 

звучань, які видають тварини [86, c. 204Ғ211]). Дочірні концепції тесей 

намагалися пояснити виникнення мови чинником солідаризації і необхідністю 

встановлення контактів (Т. Гоббс [71, с. 324–326, 345], Е. Кондільяк [214, 

с. 184–188], Ж.-Ж. Руссо [803, с. 11–16]). Інші концепції, зокрема теорія 

рефлексій Й.-Г. Гердера [68, c. 136, 139, 141-143], виходять із теорії єдності 

мови й нації, універсальності мови як явища та національної специфіки 

вербальних засобів вираження, висувають ідею створення мови людиною із 

самої себе через формування розумного першопочатку та прагнення висловити 

потреби душі [68, c. 152–153].  

Пізніше панувала аксіома довільності мовних знаків. Проте сьогодні, як 

слушно зазначає Л. Г. Зубкова, переконливості набувають ―античні докази 

природної мотивованості мовних знаків і для розуміння їх суті та будови, і для 

розуміння специфіки мови як посередника між світом і людиною. <…> 

В античних вченнях умотивованість мовних знаків доводиться по-різному, але 

так чи так вона пов‘язана з розмежуванням власне мовного й мисленнєвого 

змісту‖ [116, с. 41].  

Так ―інструментальна‖ [222, c. 200] концепція (ім‘я = знаряддя пізнання 

речі) Платона [319] встановлює опосередкований зв‘язок ‗річ – ім‘я / знак, який 

сприймається чуттєво‘ через відображення одного з аспектів образу речі в 

образі імені: дгр. εἷδορ ―вид, зовнішність; краса; (філософське) форма‖ [949, 

с. 460] у Платона означає ‗ейдос, ідея‘ (―νοηηὰ ἄηηα καὶ ἀζώμαηα εἷδη‖ [818] – 

―[справжнє буття — це] певні осягнуті розумом і безтілесні ідеї‖ [320, c. 376]), 

‗ідеальна / ейдетична, абсолютна краса‘ (―εἷδει καλόν…‖ [819, c. 61] – 

―[прагнути] до ідеї прекрасного‖ [320, c. 144]). Слід відзначити, що вчення 
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Платона про ідеї - насправді теорія ідеального моделювання світу, життя. Ідея 

речі не дорівнює речі, але й не відокремлена повністю від неї. Ейдос існує 

в тісному зв‘язку з ―інтимно-життєвим людським світовідчуттям. <…> ідея, або 

ейдос, життя є... межею для споконвічного прагнення стосовних до неї речей‖ 

[244, с. 6]. Отже, теорія Платона [319] переконує в можливості синтезу 

природного й договірного походження назв. Проте Платон визнає міжмовні та 

внутрішньомовні версії однієї й тієї ж речі, прозоро експлікує погляд на 

множинність як вербальних, так і ментальних репрезентацій, а в розв‘язанні 

етимологічних питань і проблем співвідношення між звуковим та семантичним 

аспектами слова засновник античного ідеалізму все ж не відкидає ідею 

договірного встановлення імен. 

Прихильність до договірної теорії імен ще більше виявляється в концепції 

Аристотеля, який дуже категорично висловлюється на користь довільності 

зв‘язку позначувального й позначуваного: ―будь-яке слово
 
<…> наслідок 

угоди‖ [13, с. 95]. 

Знакова теорія Аристотеля ґрунтується на розумінні мови як форми 

вираження думки, адже сама назва трактату Πεπὶ ἑπμηνείαρ / Peri hermeneias 

містить похідне від дгр. ἑπμηνεία ―1) словесне вираження думок; 2) тлумачити, 

розкривати смисл‖ [949, с. 665]. Розмірковуючи над проблемою відношення 

‗назва – реалія‘, філософ додає третій компонент – мислення (ἐν ηῇ τςσῇ 

Ҕαθημάηυν ―уявлення в душі‖). Графічну форму слова ( παθόμενα) Аристотель 

вважає символом (ζύμβολα) звукового слова (θυνῇ), яке, в свою чергу, 

виявляється знаком ―уявлень у душі‖, тобто символом відображення речей у 

мисленні:  ― …μάηυν ζύμβολα, καὶ ηὰ  παθόμενα ηῶν ἐν ηῇ θυνῇ‖ [446, 

c. 49] - ―…Те, щó в звукосполуках, – це знаки уявлень у душі‖ [13, с. 93]. Через 

―уявлення в душі‖ Аристотель розмежовував два типи зв‘язків: ‗звучання – 

значення‘ й ‗значення – реалія (референт)‘. Відношення звукової форми (θυνὴ) 

й значення (ζημανηικὴ) імені (ὄνομα) постулюється як внутрішньознакове й 

аксіоматично умовне (καηὰ ζςνθήκην), але стимулює суперечливі пояснення в 

дослідників (див. [116, с. 47–48; 527, c. 15–30; 863, c. 83–85]). Одні вчені 
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вважають, що тлумачення Аристотелем співвідношення форми й значення 

узгоджується з теорією Ф. де Соссюра щодо білатеральності мовного знака. 

Інші переконані, що Аристотель розмежовує звучання (як знак) і значення (як 

інтерпретацію). Щодо зв‘язку ‗значення – реалія (референт)‘, Л. де Кайпер [527, 

c. 25–28] наполягає, що для Аристотеля воно є позазнаковим і співвідносить 

символ/знак з об‘єктивним станом речей (світ референтів). Знак виявляється 

подібним до референта: СИМВОЛ/ЗВУКОВА чи ПИСЕМНА ФОРМА ↔ УЯВЛЕННЯ 

В ДУШІ/ПОНЯТТЯ? ↔ ПРЕДМЕТ. 

Отже, ототожнення значення слова й поняття (уявлення) про реалію 

вводило в оману при поясненні тотожності світу семантики (―значення‖ за 

Аристотелем) і світу речей. 

Концепцію умотивованості позначувального підтримали епікурейці та 

стоїки. Епікурейці спиралися на важливу роль відчуттів, стимульованих 

властивостями реалій. Стоїки тлумачили зумовленість звучання безпосередніми 

властивостями речей (―Стоїки думають, що імена від природи, оскільки перші 

звуки наслідували/копіювали речі‖ (Хрісіпп) [цит. за: 11, с. 70]. Проте вони 

визнавали й ―уявлення в душі‖ (дгр. θανηαζίαν ἐν τςσῆ), яке можна почути 

(дгр. ảκοςζηέον) [1122, c. 17]), і визначали його як репрезентацію об‘єкта 

довкілля – aphantaston [692] (дгр. ảθανηαζηòν букв. ‗без уявлення, позбавлений 

уяви‘, тобто ―реальний‖). Вагомим здобутком стоїцизму було визнання 

пізнавальної та комунікативної ролі знаків. До знакової ситуації залучалися три 

елементи: два ―тілесних‖ – позначувальне (слово, наприклад, Діон) та предмет 

(дгр. ηό ης σάνο / ‗те, що знаходиться поза межами‘ / сам Діон), а також один 

―безтілесний‖ – позначуване (дгр. λεκηòν / ―словесно виражене, яке буває 

істинним та хибним‖) [341, с. 153].  

Хоча в ученнях античних філософів спостерігається ―фрагментарніcть і 

відсутність цілісності у баченні сутності та природи мови‖ [22, c. 88], 

прогресивним у концепціях Платона, Аристотеля та стоїків було відкриття 

чуттєво-матеріального, мисленнєвого й мовного світів. Проте антична традиція, 

яка тлумачить річ як суто природний об‘єкт, вбачає в знаковій ситуації 



31 

відношення між двома предметами, один з яких є симптоматичним знаком 

іншого, і саме за умов наявності такого знака (дгр. ζημεῖον ―характерна ознака; 

прикмета; умовний знак‖, ζημειόυ ―позначати; бути знаменням‖ [949, с. 1470] й 

існує річ. Ця проблема знайшла подальший розвиток у теорії Августина Аврелія, 

яку справедливо визнають протосеміотикою [536, c. 9].  

 

1. 1. 2 Знак як онтологічна проблема у філософії Середньовіччя. 

Загальне поняття знака відсутнє в античних концепціях до IV ст. н.е. і вперше 

виведено Августином Блаженним [537, c. 23, 27]: ―De rebus et signis. <…> 

Signum est enim res, praeter speciem quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se 

faciens in cogitationem venire…‖ [451] – ―Що таке знак і наскільки він різний. 

…знак є така реалія, яка впливає на почуття, незважаючи на вигляд і змушуючи 

думати про щось інше‖ [1]. У визначенні знака Августином трапляється 

широкозначне слово r s (―Signum est enim res”), яке імплікує, що знак – це все 

й позначає будь-що (лат. r s, reī ―річ, предмет; світ, Всесвіт, природа; стан 

речей, умови; факт, дійсність; суть; зміст; причина; дія, діло; подія тощо‖ [950, 

с. 666]). Тому для Августина знак – це річ і дія, суть та істина. Знак впливає на 

відчуття й стимулює те, що виходить за його межі й осягається розумом (―in 

cogitationem venire‖).  

Розуміння знака Августином тісно пов‘язане з запропонованою ним же 

класифікацією знаків. Як уже зазначалося, давньогрецька традиція 

розмежовувала поняття знака й символа, залучаючи знак (дгр. ζημεῖον) до 

божественної чи природної сфери, а символ (дгр. ζύμβολον) – до сфери людини: 

іє. *dhei  -/*dhi  -/ *dhī- ―бачити; показувати‖ [1021] > дгр. ζημεῖον ―знамення, 

прикмета тощо‖ [949, с. 1470] та дгр. ζύμβολον ―умовний знак, емблема, символ 

тощо‖ [949, с. 1532]. На відміну від своїх попередників, Августин наполягав на 

існуванні природних та культурних знаків: ―Signorum igitur alia sunt naturalia, 

alia data‖ …‖ [451] – ―…одні знаки – природні, інші – [умовно] встановлені‖ [1]. 

При цьому теолог вважав, що ―першість серед знаків належить словам‖ [1] 

(―Inter signa verba principatum obtinent‖ [451]). Виходить, що в теорії Августина 
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поєднуються природні та культурні феномени як різновиди знака. Слово, яке 

теж є різновидом знака (―inter signa verba…‖), співвідноситься з природою 

й культурою. Важливими для подальшого розвитку семіотики як науки про те, 

як діють знаки (семіозис), вважаємо, окрім інших, такі погляди Августина: його 

систематизуючий підхід до розуміння знака та визнання в ньому одночасно 

природної й культурної суті (на відміну від античної доктрини природного 

знака та догми конвенційного знака Ф. де Соссюра); розуміння знака взагалі, 

тобто не лише як представника конкретного типу реалій (token), а як феномена, 

який виявляється у своїх різновидах; усвідомлення того, що знак діє в процесі 

комунікації та створює умови для безперервності людського досвіду [1]. 

Теорія знака отримала подальший розвиток у вченні Томи Аквінського, 

який дотримувався загального погляду на знак як на те, що слугує способом 

позначення ще чогось іншого. У розумінні знака й слова філософ спирався на 

одне з ключових положень античної та середньовічної філософії (―Anima est 

quadammodo omnia‖ [447] – ―… душа, певним чином, – все існуюче‖ [3, с. 219]) 

і був переконаний, що пізнання істини, яка визначається через подібність за 

формою (лат. conformitas) інтелекта й реалії, і є пізнанням всього існуючого, 

тобто буття.  

За часів Середньовіччя мислителі все більше звертали увагу на прояви 

людського начала в мові, обговорювали онтологічну й гносеологічну природу 

універсальних понять [116, с. 49; 536, с. 26]. Важливим досягненням 

середньовічних філософів було розуміння того, що саме через знак людський 

досвід встановлює зв‘язок (nexus) між сферами природи та розуму (людина Ғ 

винахідник та інтерпретатор знака [89, c. 112]. Проте doctrina signorum того 

часу залишає неексплікованим третій складник процесу семіозису, за 

допомогою якого ―знак підлягає перетворенню у своїй підставі спочатку в 

об'єкт, а тоді Ғ в інші знаки‖ [90, с. 170]. На цій стадії перебуває розв‘язання 

семіотичних питань майже до XІХ cт., тобто до появи теорії Ч. Пірса про знаки 

та їх типологію. 
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У науці пізнього Середньовіччя та Нового часу (до XVIII ст.) відсутні 

стрункі знакові теорії, за винятком хіба Tractatus de signis Дж. Поінсота [820]. 

Цей період збагачує філософію мови окремими ідеями, які в майбутньому 

суттєво не вплинули на погляди Ч. Пірса та його послідовників щодо 

мотивованості оболонки знака його змістом, проте збагатили філософію мови й 

окреслили наперед окремі положення теорії іконічності. Коло дотичних 

семіотичних питань охоплює функціонування знака, мотивованість зв‘язку 

позначувального й позначуваного, стадіальність семіоґенезису, значення 

зображальності й наслідування в давніх лінгвокультурах.  

Натурфілософські уявлення, які характеризують діалектичне вчення, 

зокрема Миколи Кузанського (XV ст.) про ―сполучення протилежностей‖ 

(coincidentia oppositorum) [226, т. 1, с. 55], привернули увагу до взаємозв‘язків 

різних явищ у природі, місця людини у світі, її розуміння як мікрокосму. 

Головні ідеї у вченні Кузанського про зв‘язок природи й людини, про людину 

як центр і віддзеркалення Всесвіту не тільки відіграють провідну роль 

у натурфілософії наступних століть, а й прокладають місток до знакової 

концепції Дж. Поінсота (XVII ст.) [820], якому вдалося довести роль знака як 

сполучної ланки між природою та культурою.  

 

1. 1. 3 Гносеологічний аспект філософії Нового часу: цінність знака в 

осягненні суті речей. Дж. Поінсот подолав обмеженість реалістичної та 

ідеалістичної парадигм Античності й Середньовіччя, запропонувавши 

переорієнтацію філософського мислення з онтологічного на гносеологічний 

ракурс. Саме це дозволило Дж. Поінсоту визначити цінність знака в осягненні 

суті речей: ―Signum ergo definitur in communi: Id, quod potentiae cognoscitivae 

aliquid aliud a se repraesentat‖ [820, c. 25] Ғ―Знаку можна дати таке загальне 

визначення: те, що репрезентує розуму (букв. силі пізнання) щось іще‖.  

Із впевненістю можна сказати, що подане визначення – це ревізія 

концепцій Августина й Аквітанця, оскільки Дж. Поінсот, як і його 

попередники, виводить дефініцію для знаків різних типів (―…definitionem signi, 
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ut complectatur omnia signa‖ [820, c. 27]. Проте є відмінність між ранішими 

концепціями знака та трактуванням Дж. Поінсота. Августин бачить 

співвіднесення знака й мислення таким чином, що знак стимулює думку (in 

cogitationem venire), викликає згадку ―про щось‖, яке не обумовлене якимись 

закономірностями, а виникає ззовні й через знак сприймається, обіймається 

розумом, стає набутком думки. А це означає, аби пізнати щось, необхідно 

зрозуміти його (пор. лат. omnes suas cogitations in aliquam rem conferre 

―направити на щось усі свої думки‖ [950, с. 154]; cogitatione aliquid complicti / 

percipere ―сприйняти, охопити думкою, осягнути‖ [950, с. 154]). Дж. Поінсот 

обирає інший ракурс і розглядає знак як такий, що репрезентує щось свідомості 

(quod potentiae cognoscitivae – букв. ―силі пізнання‖
1
). При цьому філософ уживає 

лат. cognoscitiva < c gn sco, n vī, nitum, ere  [co-+(g)nosco ‗дізнаватися, 

вивчати‘] ―пізнавати; дізнаватись (про відоме раніше); розслідувати‖ [950, с. 155, 

515]. Для Дж. Поінсота пізнання – проникнення в суть речей, а знаряддям 

пізнання є знак: ―… in universum omnia instrumenta, quibus ad cognoscendum et 

loquendum utimur, signa sunt… [820, c. 25] Ғ ―[розум пізнає через сигніфікацію й 

виражає те, що знає через звуки] і всі існуючі знаряддя пізнання (букв. ‗які 

застосовуються для отримання знання й говоріння‘) є знаками‖. 

За Дж. Поінсотом [820, c. 25, 119, 121], саме знак забезпечує доступ до суті 

речей, а знакова репрезентація (―aliquid aliud a se repraesentat‖), як це тлумачить 

Дж. Ділі [90, c. 167], Ғ це не просто унаочнення чи імітація. Знак виконує 

інакшу роль, ніж ―самоманіфестація‖ речі й подає річ залежно від 

позначуваного. Оскільки знак не детермінований винятково природними чи 

раціонально встановленими зв‘язками [820, c. 48, 119], він залучає щось і 

реально існуюче, і ментально існуюче (―ens reale‖; ―ens rationis‖). Виходячи з 

цього, Дж. Поінсот встановлює різні типи співвідношення знака з 

                                                           
1
Вираз лат. potentia cognoscitiva трапляється у працях Томи Аквінського [561, c 59]) і Дж. Поінсота [820, 

c. 25]). Сучасні філософи пропонують цей термін перекладати з латини на англійську мову як ―cognitive faculty‖ 

[561, c 59], ―cognitive power‖ (J. Deely) [820, c. 25]. Контексти, де уживається цей вислів, дозволяють 

припустити, що семантично лат. potentia cognoscitiva наближається до значення сучасного терміна когнітивні 

здібності ―природні засоби‖ емпіричного та раціонального пізнання (відчуття, сприйняття, пам‘ять, інтелект, 

інтуїція, уява, аналогія, синтез, аналіз тощо), які дозволяють досягти об‘єктивної істини й зберігати 

інтерсуб‘єктивність знання [965, c. 420]. 
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позначуваним (―in signo … proportio et connexio cum tali significato‖ [820, 

c. 135]) і зазначає, що хоча для природних знаків (signum naturale) зв‘язок із 

власне позначеним об‘єктом реально існуючий (‗дим означає вогнище‘), 

знакове відношення все ж є також ментальним, оскільки саме свідомість 

встановлює правильне співвідношення між знаком та саме таким, а не іншим, 

позначуваним [820, с. 135, 152]. 

Саме на пізнавальній ролі знака акцентується в концепції Дж. Поінсота та 

філософських теоріях до XVIII ст., які узгоджуються стосовно таких положень: 

мовні знаки мають довільний характер, а ідеям (значенням) властивий різний 

ступінь відповідності позначеним об‘єктам, що зумовлюється пізнавальною 

активністю мовців [242, с. 340–540]; роль зовнішнього чуттєвого досвіду 

й зображальності мовних засобів важлива для древніх мов [42, с. 237–240; 214, 

с. 223, 260–261], що пов‘язано з домінантністю чуттєво-образного 

світосприйняття у носіїв історично старших мов, конкретністю мислення й 

оперування здебільшого видовими поняттями [42, с. 239], обмеженістю [48, 

с. 176] лексичного складу [214, с. 222]; прозоре кодування забезпечувало 

економію когнітивних зусиль та ефективність спілкування [42, с. 239–240; 214, 

с. 223]; поетичність і картинність висловлювання досягалася різними засобами, 

основними з яких були ―гіпотипозис; образ; уподібнення; порівняння; 

метафора; перифраз‖ тощо [48, с. 176].  

Вищенаведені та інші погляди на знак, механізми його формування й 

зв‘язок позначувального й позначуваного слугували підґрунтям для різних 

―синтезуючих та аспектизуючих‖ [116, с. 21–24] концепцій Нового часу від 

к. XVIII–поч. XIX ст. і дотепер.  

Теорії мотивованості ранніх вербалізацій, залежності розвитку 

виражальних і функціональних можливостей мови від її віку та типології 

визнають природне походження мови [68], її організмічність [408] і подібність 

до інших природних об‘єктів (мова ―поділяє суть усього органічного‖ 

[79, с. 308]), а також важливу роль чуттєвого першопочатку в мовній еволюції 

[408, c. 117–119]. 
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Учення про єдність світу, людини, й мови (В. фон Гумбольдт, 

О. О. Потебня) враховує обґрунтованість мовної форми та змісту. 

В. фон Гумбольдт вказував на взаємозалежність мовного й позамовного змісту: 

―Уявлення про зовнішні об‘єкти, що одночасно впливають на всі наші органи 

чуття, та внутрішні порухи душі, спричинені тільки слуховими враженнями, є 

операцією, яку не можна вичерпно пояснити. Здається цілком очевидним, що 

існує зв‘язок між звуком і його значенням, але характер цього зв‘язку вкрай 

важко повноцінно описати, тому часто про нього лише здогадуємося, а в 

більшості випадків ми навіть не маємо про нього жодного уявлення‖ [79, с. 92; 

див. також с. 324–326]. 

У вченні про знакову природу слова О. О. Потебня також пов‘язує значення 

й звук, вказуючи на відповідність звучань певним почуттям, які виникають при 

сприйнятті предмета й утворюють внутрішню форму [328, с. 115, 118, 139] 

первинного слова. Однак О. О. Потебня був переконаний і неодноразово 

підкреслював, що ―участь слова у створенні послідовного ряду систем, які 

обіймають відношення особистості до природи, [означає, що мова – це] не 

відтворення сформованого світогляду, а діяльність, яка його формує‖ [328, 

c. 171]. Отже, ця теорія узгоджується з філософією В. фон Гумбольдта [79, 

с. 92-94] не тільки в аспектах співвідношення звучання й значення, 

символічності мови, а й стосовно діяльнісної природи мови як органу думки. 

У філософських концепціях впорядкованості й самовідтворення безмежно 

розширених семіотичних систем [265] роблять висновки стосовно 

функціональної значущості мови як знакової системи, чим фактично 

продовжують ідеї О. О. Потебні стосовно того, що ―мова – не сукупність знаків 

для позначення готових думок, вона – система знаків, здатна до невизначеного, 

безмежного розширення‖ [327, c. 133–134].  

З цим положенням солідаризується й погляд Е. Кассірера на те, що мова 

упорядковує пізнання й забезпечує його телеологічність: ―Усяке пізнання <…> 

прагне звести різноманіття явищ до єдності ‗основоположення‘. <…> [У мові, 
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мистецтві, міфі, релігії, як і в пізнанні] емпірично існуюче не стільки 

віддзеркалюється, скільки породжується за певним принципом‖ [134, т. 1, с. 15].  

Так усі об‘єкти, які сприймаються перцептивно, осягаються у павутині 

зв‘язків (―web of relations‖ [537, c. 29]), тобто в семіотичній мережі (―semiotic 

web‖ [857, с. 149–181]), формування якої детерміновано ―єдністю існування 

організму та оточуючого середовища‖, Umwelt (Я. Ікскюль, Т. Ікскюль 

[див. 489, c. 9–19, 63–72, 75–228; 910, c. 149–150], Т. Себеок [857]), а у 

спеціалізованому трактуванні – ―єдністю людини й середовища‖ (Lebenswelt 

[537, c. 22]), у якому людина виявляється не ‗розумною істотою / animal 

rationale‘ (як в Аристотеля, схоластичних філософів), не ‗річчю, яка мислить‘, а 

‗семіотизуючою істотою / semiotic animal‘ [537, c. 22] (―animal symbolicum‖ у 

Е. Кассірера [503, c. 26], ―symbolic species‖, ―Homo semioticus‖ у Т. Дікона [534, 

c. 340]). Мова – вже не просто система знаків, а ―домівка буття‖ [61], продукт 

нашої моделюючої системи (Innenwelt [859]). Сучасні філософи й семіологи 

[538, c. 133–134] переконані, що той світ, яким він є (Umwelt), вже настільки 

одночасно модифікований (Innenwelt) внаслідок екзаптації
1
 мови з метою 

передачі цих метаморфоз, що вельми відрізняється від того світу, ще 

нереформованого природною мовою (Umwelt). 

Ч. Пірс [318, т. 1, с. 49–50] добре розумів, що коли людина створює слово, 

воно означає те, що воно призначено означати, але людина також використовує 

слово як знаряддя мислення й апелює до нього як до інтерпретанти своєї думки. 

Оскільки інтерпретанта
2
 тлумачить відношення ‗знак – об‘єкт‘ у наступному 

знаку, то вона звернена як до майбутнього знака, так і до попереднього. 

Людина виявляється знаком, думка виявляється знаком, слово виявляється 

знаком: ―<…> слово (або знак), який уживається людиною, є сама людина. 

Адже … той факт, що усяка думка є знак, … [і] життя є послідовність (―train‖) 

думки, доводить, що людина – знак, <…> самототожність (―identity‖) людини 

                                                           
1
 Екзаптація — принцип мультифункціональності та еволюції форми, структури шляхом зміни функції 

(язик для продукування мовлення) [538, c. 133–134]. 
2
 Інтерпретанта - складник семіозису (як знак й інтерпретатор), за допомогою якого ―знак (незалежно від 

того, чи його основа переважно випадкова чи зумовлена) підлягає перетворенню у своїй підставі спочатку в 

об'єкт, а тоді - в інші знаки‖ [90, с. 170]. 
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полягає (―consists‖) у зв‘язаності (―consistency‖) того, що вона робить і що 

мислить, а зв‘язаність є інтелектуальною властивістю реалії, тобто її вираження 

чогось‖ [318, т. 1, с. 49–50]. Фактично Ч. Пірс постулює безмежність процесу 

семіогенезу, яку вбачає в (а) породженні кожним знаком складнішої 

інтерпретанти певного об‘єкта; (б) у неможливості породження такої 

інтерпретанти об‘єкта, який був би найскладнішим і цілком доступним нашій 

свідомості.  

Як влучно зазначає Ю. В. Сухачов, людину вельми приваблює 

―непереборна й невідворотна безодня семіозису‖ [368, с. 349], проте 

пріоритетність зв‘язаності знаковості й повсякденного мислення, форми 

опосередкованого адресування до змісту характеризує культуру Нового часу, 

починаючи з XX ст.  

У дослідженнях, які безпосередньо пов‘язані або лише торкаються 

окремих аспектів когнітивної еволюції, визнано, що культура – це 

―інформаційна система, яка передається соціальними каналами‖ [270, с. 9] і на 

окремих етапах її еволюції домінуючим виявляється той чи той спосіб 

сприйняття, обробки й передачі адаптивно/соціально цінної інформації, тобто 

домінантний ―когнітивний тип мислення‖ [270, с. 11].  

Отже, типом взаємодії людини зі світом та усвідомленням людиною свого 

місця в ньому визначаються пріоритетність знаковості, форми та ступінь 

достовірності репрезентації соціально важливої інформації.  

 

1. 2 Зв’язок позначуваного і позначувального в контексті коеволюції 

пізнання й мови 

 

1. 2. 1 Первинність імітативних репрезентацій. Для сучасної людини 

звичайними є стратегії логічного, дискретного, несуперечливого пізнання світу з 

виділенням чогось головного, детермінуючого й другорядного, залежного. На 

ранніх стадіях філогенезу взаємодія людини зі світом визначалася 

самоототожненням зі Всесвітом, відчуттям невідокремленості від реальності, 
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наслідуванням її, вемоційнюванням і переживанням реальності як такої, що існує 

тут і зараз. Опановування світом здійснювалося у стані повної залученості в те, 

що відбувається, а це спричиняло компактність репрезентацій, їх незрозумілість 

поза контекстом і вимагало точної вербально-символічної репрезентації. 

І. О. Бєскова робить правильний висновок з приводу того, що ―комплекси 

власних переживань, які супроводжували пережиту ситуацію, у якомусь 

глибинному відношенні доволі точно відтворюють важливі для життєдіяльності 

параметри ситуації <…> Звукокомплекси ж – складова частина цілісної 

протообразної репрезентації. Тому й вони інформативні у відношенні 

вираженого ними змісту. <…> якщо спочатку вони були не більше, ніж 

компоненти цілісного переживання суб‘єктом того, що відбувається, то 

поступово <…> починають функціонувати як символи, які заступають ситуацію, 

а не просто супроводжують її, набуваючи функцій слів мови‖ [29, c. 149–151]. 

З часом знак перетворюється на об‘єкт символічної реальності й дозволяє 

висловити фундаментальні знання, отримані внаслідок глибинної взаємодії 

людини зі світом [30, с. 36–46, 150–200]. 

Згідно з концепцією стадіальності визрівання мови, міметичний етап 

(―фаза чуттєвого вираження‖ [134, т. 1, с. 107]) передує етапу символічного 

вираження. Історично першими виявляються ситуативний стиль мислення, 

орієнтація мовців на конкретні ознаки предмета чи дії та їх чуттєвий образ, 

намагання віддзеркалити в позначувальному нюанси позначуваного 

―спеціально призначеним для такого випадку звуковим нюансом‖ [134, т. 1, 

с. 121]; мова максимально наближається до чуттєвого образу, по можливості 

точніше відтворюючи його багатоманіття різними звуковими імітаціями 

(‗напрямок‘, ‗твердість‘, ‗плинність‘ – через звукосимволізм голосних і 

приголосних; ‗зміни‘ – через альтернації; ‗повторювані дії‘ – через подвоєння 

форми тощо) [134, т. 1, с. 120–122]. 

Теорія зміни культур Ю. М. Лотмана пояснює, що суттєві соціальні зміни 

супроводжуються різким підвищенням семіотичності поведінки, зміною 

найменувань і ―посиленням знаковості (символічності) старих форм, що може 
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свідчити про певні зміни типу культури‖ [245, с. 485–486]. А одна з її основних 

характеристик – ставлення до знаків та знаковості, тобто орієнтація культури на 

вираження чи зміст і відповідне розуміння відношення між позначувальним і 

позначуваним як взаємооднозначного та єдиноможливого (а не довільного), чи як 

конвенційного [245, с. 490–492]. 

М. Фуко [397] розвиває концепцію кумулятивності знання й історичних 

зсувів епістемічного поля (форм мислення), які врешті-решт призвели до сучасної 

конфігурації ―мислення про людину‖, але розпочалися з епістеми ―схожості‖, коли 

категорія подібності складала підґрунтя систематизації речей через їх 

співвіднесення зі словами (―майже до кінця XVI століття категорія подібності 

грала конструктивну роль в інтелектуальному набутку в межах західної 

культури. <…> світ замикався на самому собі: земля повторювала небо <…>. 

Живопис копіював простір. <…> І репрезентація (représentation) <…> виступала 

як подібність: театр життя чи дзеркало світу – ось як називалася будь-яка мова, 

ось як вона заявляла про себе‖ [397, c. 54]. Спочатку знак, хоч і не гомологічний 

із позначеним об‘єктом, був ―значущим настільки, наскільки існувала схожість 

між ним і тим, на що він вказував (тобто на якусь подібність)‖ [397, c. 64], 

з часом же схожість між позначувальним та позначуваним втрачалася й зв‘язок 

між ними встановлювався опосередковано через мислення (слово–образ), а в 

сучасній епістемі – через мову (слово–знак) [397, c. 71–84]. 

Еволюційна та когнітивна антропологія також дотримуються ідеї 

первинності індексальних та/чи іконічних репрезентацій порівняно зі 

вторинністю символічних. Результати археологічних досліджень [507, c. 35; 

926, c. 121–122] дозволяють припустити, що вже в період плейстоцену (300 тис. 

– 250 тис. р. до н.е.) люди використовували червону
1
 вохру з метою візуальної 

сигналізації сексуальної зрілості (sham menstruation/sex-strike theory). 

Нерегулярність застосування вохри доводить контекстну залежність знаків від 

конкретних ознак чи властивостей, які виявлялися в якійсь ситуації (наприклад, 
                                                           

1
 За даними когнітивної психології (B. Berlin, P.Kay, R. E. MacLaury), червоний колір належить до 

базових кольорів, розрізняється дитиною першим після чорного та білого кольорів, а найменування червоного 

кольору належить до мовних універсалій [524, c. 278-279]. Вербальна категоризація кольорів здійснюється з 

урахуванням ознаки ‗яскравість‘, а потім на основі ознаки ‗тон‘ [741].  
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червоний колір вохри відповідав ознаці ‗колір крові під час місячного 

очищення‘, а отже був іконічним знаком). В історично молодших артефактах 

доби верхнього палеоліту (приблизно 30 тис. – 10 тис. р. до н.е.), знайдених на 

території Африки, вбачають іконічне використання яскравого червоного 

кольору вохри на позначення салієнтної з погляду комунікантів ознаки. Пізніші 

артефакти, залишені представниками різних культур, доводять, що яскравість 

червоного кольору вохри слугувала ефективним сенсорним стимулом і 

викликала естетичне задоволення, тому вохра регулярно вживалася для 

декорування тіла та речей. Емоційний відгук людини на яскравість червоного 

стимулював ритуальне (символічне) використання пігменту, зокрема при 

ініціаціях, святкуваннях родючості (про значення яскравого червоного кольору, 

його зв'язок із ритуалами відтворення потомства й Всесвіту, роль у збереженні 

й збільшенні репродуктивної сили та організації життя соціальної групи 

див. [926, c. 133-137]).  

Застосовуючи комплексні методи, науковці намагаються пояснити 

стимули й механізми імітативної діяльності людини. У семіотичних 

дослідженнях, присвячених питанням походження мистецтва й науки, наводять 

докази того, що опредмечення відбувалося на матеріалі, подібному та/або 

природному для якогось явища чи події.  

Теорія ПАІ
1
 (PAH triad) [498] пояснює утворення найдавніших образів 

через перцепцію існуючих об‘єктів, яка супроводжується одночасною дією 

вроджених психологічних механізмів та стимулює встановлення значимих і 

невипадкових зв‘язків між очевидно непов‘язаними об‘єктами чи ідеями (за 

К. Конрадом, ―unmotivated seeing of connections‖ / ―немотивоване бачення 

взаємозв‘язків‖ і надання цим зв‘язкам ―specific experience of an abnormal 

meaningfulness‖ / ―неадекватної значущості‖ [985, c. 33]). Спостереження за 

                                                           
1
 ПАІ (РAH - Triad / Pareidolia-Apophenia-Hierophany) – теорія психологічних феноменів парейдолі ї, 

апофені ї та ієрофа нії, які становлять частину вроджених підсвідомих механізмів і діють одночасно на ранніх 

стадіях розвитку свідомості людини. Парейдолія пов‘язана зі сприйняттям невиразного оптичного чи звукового 

стимулу як значимого, коли ілюзорний образ формується на окремих деталях конкретної реалії (зображення 

тварини у хмарах), апофенія – зі встановленням значимих системних зв‘язків у безсистемних даних, 

а ієрофанія – із проявом священного (чогось цілком відмінного від середовища людини) у природній, світській 

реалії [498]. 
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природними об‘єктами, топографічними особливостями, звуками та іншими 

реаліями довкілля стимулюють людину шукати відповіді на питання ―На що це 

схоже?‖. А отримання відповіді на таке питання стимулює задоволення 

й творчу активність. Як наслідок, топографічні об‘єкти (міметоліти) і природні 

об‘єкти (міметоморфи) перетворюються на щось інше шляхом додавання, 

елімінації чи трансформації окремих ознак.  

Встановлення зв‘язків між топографічними об‘єктами та іншими 

природними реаліями на основі спільності їх обрисів відзеркалено в топонімії, 

наприклад, в автохтонній назві кратера вулкана Даймонд-Гед – гав. Lae’ahi / 

L ’ahi (букв. ‗гребінь тунця‘, гав. lae ―гребінь, хребет; виступ, опуклість ‖ + гав. 

ahi ―тунець‖) [442, c. 182]. Архаїчна гавайська культура приписувала 

надприродні властивості цій реалії, що виявлялося в уособленні цього 

природного об‘єкту. У міфах, які тлумачать походження полінезійців та події, 

пов‘язані з утворенням і заселенням гавайських островів [807, c. 71–73; 1117, 

c. 112–120], а також у приказках та наспівах, Leahi постає в образі велетенської 

істоти, божества: ―Nani Leahi, he maka ia no Kahiki‖ [1101] – ―Чарівний Leahi 

вказує шлях до Таїті‖ (дет. про ці та інші приклади вербалізації парейдолічних 

образів див. [151, с. 45-48]).  

Дослідження ПАІ дозволило зрозуміти роль окремих психологічних 

механізмів в еволюційних процесах. Здатність упізнавати й відтворювати 

подібне чи спільне в непов‘язаних явищах має віталістичне значення парейдолії 

для людини і полягає в забезпеченні потреб орієнтації у світі, дешифруванні 

інформації, яка подається ―мовою природи‖ [498]. Із віталістичною функцією 

тісно пов‘язана адаптивна роль парейдолії – забезпечувати для людини 

можливість встановлювати зв‘язок між реаліями й з‘ясувати своє місце в світі. 

На думку антропологів, парейдолія забезпечує цілісне сприйняття явища чи 

ситуації в певному контексті. Спочатку інформація зчитується, а потім 

візуалізується. Так встановлюється симетрична проекція між новими даними 

(ЦІЛЬ – те, що сприймається) і відомою інформацією (ДЖЕРЕЛО – те, що 

симетрично проектується на щось інше), наприклад, людина → розташування 
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зірок. Імовірно, ці процеси сприяли формуванню стереотипних уявлень про 

будову Всесвіту. Створення ілюзорних образів стимулювало встановлення 

значимих системних зв‘язків між існуючими й уявними реаліями, а вміння 

роз/пізнавати розмірність частин якогось цілого виявилося істотним для 

систематизації окремих випадків та формування категорій. 

Отже, симетрія, повтор та імітація сприяли отриманню нового знання 

з опертям на попередній досвід; дозволяли усвідомити варіантність, відхилення 

від наслідуваного зразка, оскільки не існує абсолютно точного повтору; 

стимулювали експериментування з об‘єктами й діями. І кожний раз результати 

експериментів виявлялися певними варіаціями первинного зразка; відігравали 

конструктивну роль у процесі креативного мислення й діяльності внаслідок 

повторного застосування конкретних існуючих схем чи моделей [523, с. 195–

230], оскільки саме імітацією досягається збереження структурної цілісності. 

Одночасне відчуття подібності та відмінності, яке виникає при копіюванні чи 

повторенні чогось, стимулює імпровізацію, застосування опанованої моделі 

явища чи ситуації (а не конкретної реалії) до нового змісту, який створюється 

швидше у процесі повторюваного зрощення, ніж послідовного набуття (за 

словами Ж. Делеза, ―originary synthesis‖, а не ―succession of 

instants‖ [540, c. 91]) смислів. 

Можна сказати, що процес семіогенезу спрямований від декодування 

природних до створення культурних знаків, від сприйняття й пізнання 

довкілля – до його конструювання. Через з‘ясування подібного й різного хаос 

(синкретичних, цілісних) образів, ідей перетворюється на складну систему
1
. 

Виявляється, що копіювання й імітація є ―спробами відтворення‖ [257, c. 181] 

чогось і вкрай необхідні для кодування, але не тотожні йому, оскільки 

відбуваються на нижчому рівні дії еволюційних механізмів, ніж кодування. 

Копіювання й імітація реальності не стільки важливі для біологічного 

пристосування, скільки для культурної адаптації людини, налаштованої на 

                                                           
1
У цьому контексті див. про гетерогенез (―power of heterogenesis‖ [621, c. 33-57]) – творчу силу, яка через 

зміни стимулює самоутворення складних систем і перетворення хаосу в порядок. 
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подолання розриву між організмом і довкіллям (―the gap between the internal and 

external reality‖ [457, с. 784]) шляхом пізнання світу. Якщо дотримуватися 

трактування пізнання як процесу здобуття, організації та застосування знань, 

які людина накопичує в процесі сприйняття та суб‘єктивної інтерпретації 

об‘єктивної реальності й утворення її динамічної ментальної моделі [624, c. 72], 

то роль імітації полягає в передачі та отриманні інформації не тільки про 

навколишнє середовище, а й про недосяжний для безпосереднього сприйняття 

світ, його вибудовування в різних втіленнях (―displaced referencе‖ [624, 

с. 182, 190]). Імітація сприяла розвитку символіки й подоланню дистанції між 

несимволічною та символічною репрезентацією [549; 550] у процесі створення 

―соціальної конструкції реальності‖ [243, с. 67], тобто картини світу.  

 

1. 2. 2 Роль мімезису на стадії синтезуючого мислення й протомови.  

Актуальні концепції паралельного й спрямованого (векторного [469, c. 15–58], 

ускладненого [84, с. 110–195], циклічного [84, с. 121–131, 233–242], 

конвергентного [376; 404, с. 43–321]) розвитку різних складників Всесвіту [30, 

с. 36–75; 696], теорії коеволюції мови та інших (анатомічних, 

нейрофізіологічних, психологічних тощо) особливостей людини [30, с. 150–173; 

419, с. 42–83; 732], а також різних аспектів культури [257, c. 183–187; 419, 

с. 84–220; 469, c. 221–258] демонструють, що виникнення та зміни природної 

мови відбуваються поряд з іншими ―антропоцентричними системами‖, але вони 

не можуть вважатися ―побічним продуктом будь-якого іншого розвитку‖, як це 

імпліковано в окремих теоріях [300, с. 67–68]. Враховуючи факти, наведені 

в зазначених та багатьох інших роботах [40, с. 17-20, 38-69, 348-349; 72; 73; 

180; 376; 377], дотримуємося думки, що тенденції мовної еволюції специфічні 

за своєю природою (за словами К. М. Тищенка, набувають всієї очевидної 

неповторності і яскравої індивідуальності [378]), хоча й односпрямовані 

з іншими еволюційними процесами [40, с. 351], які охоплюють величезні 

періоди історії людства. Ці тенденції підкорюються рушійній силі ―дрейфу‖ 

[344, с. 12, 135, 142], який становить суть життя систем і виявляється в їх 
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незалежній паралельній еволюції. Якщо ―людський світ зближується не тільки 

в перспективі майбутнього, а й з точки зору ретроспективного культурно-

історичного аналізу‖ [344, с. 143], то важливу роль імітації слід припустити 

також і для еволюції мовних знаків та створення вербальної конструкції 

реальності. Оминаючи дискусії, які точаться навколо стимулів, часу й місця 

виникнення мови, зупинимося лише на важливих для нашого дослідження 

гіпотезах протомови. 

Протомову (―protolanguage‖) визначають як ―початковий етап розвитку 

відкритої системи символічної комунікації, який забезпечив перехід (―bridge‖) 

від використання обмеженої системи вокалізацій (здебільшого обумовлених 

спадкоємністю) та жестів (частково набутих досвідом) до повноцінної мови із 

розвиненими лексиконом та граматикою‖ [570, с. vii]. Таке розуміння протомови 

передбачає узагальненння спільних для первісних мов властивостей [83].  

Мова еволюціонувала разом з еволюцією мозку [417, c. 290; 533, c. 50; 665] 

і виникла приблизно у період латералізації півкуль гомінідів, церебральної (вже 

у Homo habilis [148]) і мануальної асиметрії (vs амбідекстрія
1
 раннього 

палеоліту [937, c. 35–36]). Ці процеси хронологічно збігаються з початком 

виготовлення знаряддя праці з каменя (2,6 млн. років тому) [148; 551, c. 181; 

828]. У той час важливу роль відігравали моторика й імітація. Перехід гомінідів 

до виготовлення знарядь із каменя свідчить про суттєві зміни в процесах 

отримання досвіду, зростаючу важливість навчання в житті людини, оскільки в 

природних умовах існування, наприклад, у таких приматів як мавпи, вміння 

виготовляти кам‘яні знаряддя відсутні. Навички генерації об‘єктів можна 

отримати лише шляхом повтору/імітації дій з метою тренування. Тому саме 

мімезис забезпечив нейрокогнітивну основу для символічного опанування 

дійсністю, ускладнив середовище, в якому відбувалося спілкування й обмін 

знаннями, уможливив генерацію віртуально безмежної кількості одиниць 

довільного кодування [551, с. 181]. 

                                                           
1
 Амбідекстрія - відсутність вираженої мануальної асиметрії. 
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Припускають, що міметичні здібності забезпечують дзеркальні нейрони, 

які розташовані в лобних долях головного мозку й наближені до центру Брока 

[445, c. 208]. Вони  збуджуються при виконанні цілеспрямованих дій або в 

процесі спостереження за діями інших істот. Функції дзеркальних нейронів 

остаточно не з‘ясовані, але, ймовірно, пов‘язані з навчанням та опануванням 

новими навичками шляхом наслідування, моделювання дії, здатністю до 

паралелізму, аналогії й формування складних імітацій. Висловлюється думка 

[445, c. 214], що складні/комплексні імітації виникли на основі пантоміми 

(тобто жестового зображення соціально значимих дій), яка поступово 

стимулювала розвиток мовленнєвих механізмів. Утворення протознака, як 

вважає М. Арбіб [445, c. 231], спричинено зростанням конвенційного характеру 

комунікації, а не прозорістю пантомімічних репрезентацій. Існує також 

припущення, що дія дзеркальних нейронів (зона локалізації яких – значно 

більша за розміром у людини, ніж у мавпи) уможливила паралелізм ‗мовець – 

слухач‘, необхідний для здійснення вербальної комунікації [551, с. 182]. Отже, 

мімезис виявляється не тільки преадаптацією до вербалізацій, а й первинним 

(зародковим) типом аналогового уособленого (―embodied‖ [551, с. 180]) 

кодування.  

Цілком імовірно, що протомовлення тісно перепліталося з невербальним 

протознаком і супроводжувало систему жестів [148, с. 47; 521, c. 41–65, 184–

212], які розвинулися із пантоміми й зазнали конвенціоналізації [551, с. 180]. 

Психолінгвістичні та нейролінгвістичні дані підтверджують первинний зв‘язок 

жесту й слова: ―функціональна карта мозку розмита, дифузна. Ділянки кори, які 

керують рукою і ротом, поєднані‖ [148]. 

Розвиток ехолокації (―image hearing‖) [596, с. 88] слугував передумовою 

виникнення мови й уможливлював адекватну орієнтацію людини в середовищі. 

Хоча орієнтація у світі забезпечується всіма органами чуття, неоптичне 

сприйняття зовнішнього впливу (―orientation with non-optical senses‖) [596, с. 77] 

мало значно більше значення на ранніх етапах еволюції людини й стимулювало 

візуалізацію образу об‘єктів відповідно до інформації про їх розташування, 
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розмір, форму, тверду/м‘яку текстуру, поведінку й рух (через зміни частоти), 

отриманій за допомогою передачі відбитих від об'єктів акустичних хвиль. 

Ехолокація (а) була засобом монолатеральної комунікації, у процесі якої 

досягалася природна репрезентація об‘єкта; (б) уможливлювала створення 

знаків та набуття досвіду оперувати ними, адже (в) ехосигнали самі були 

знаками, створюючи синестезичний (слуховий → зоровий) протообраз об‘єктів 

(―pictorially audible objects‖), а індивід виявлявся одночасно відправником і 

реципієнтом сигналів (синкретизм СУБ‘ЄКТ=ОБ‘ЄКТ); (г) слугувала підґрунтям 

(―pre-speech thinkіng – image hearing and memory‖) для білатеральної 

(вербальної) комунікації, де слово – метазнак, що робить об‘єкт ―наявним, 

доступним‖ для створення ментального образу. Якщо гомініди користувалися 

звуковими сигналами, то, швидше за все, їх первинною функцією була 

орієнтаційна [596, с. 78, 82, 83, 88]. Ехолокація, можливо, стимулювала 

символічне опанування світом: від амодальної
1
 перцепції, розуміння сенсорних 

знаків і отримання повної (цілісної) інформації про реалії довкілля до когніції й 

маніпулювання змістом.  

Важливим чинником виникнення мови вважають здатність людини до 

рекурсивної поведінки, схожої на рекурсію в акустичній поведінці птахів [417, 

c. 297]. Археологічні дані підтверджують, що анатомічна будова древньої 

послідовності звучань. Висувається гіпотеза про еволюціонування мови 

шляхом переходу від дискретних звучань, в яких контролювалися тон і висота, 

до звучань із контрольованою інтенсивністю й інтонацією, а згодом – до 

тривалих контрольованих вокалізацій. Можливо також, що вміння видавати 

контрольовані послідовності звучань сформувалися пізніше за вміння їх 

сприймати [774, c. 112], тобто внаслідок імітації моделей та їх тренування 

(ітерації, дуплікації тощо). Так ―просодична протомова‖ (―prosodic 

                                                           
1
 Тут модальність – не понятійна категорія, що характеризує тернарну опозицію ‗мовець – висловлювання – 

дійсність‘ [943, с. 233], а у психологічному сенсі - спосіб, аспект стимулу, що сприймається певною сенсорною 

системою (смаковою, слуховою, зоровою, тактильною), на який впливає будова органів чуття, особливості 

середовища, активований стимулом тип сенсорного рецептору (звук, смак, біль, дотик тощо). Модальність 

пов‘язана з психічними процесами, формуванням якісних характеристик пізнавальних образів будь-якого рівня 

складності та специфікою кодування досвіду пізнання об‘єктивної реальності (частота звукової хвилі → тон, 

довжина світлової хвилі → колір тощо) [959]. 
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protolanguage‖) слугувала передвісником сучасної мови та музики [750, c. 11], а 

темпоральні об‘єднання одиниць стимулювали формування ритмічності 

природної мови [749, c. 38] і поетичного ритму, з яким пов‘язана іконічність 

репрезентації світу [452, c. 85; 785, с. 231].  

Вищевикладені гіпотези дозволяють пов‘язати виникнення протомови
1
 з 

еволюційними змінами в соціальній когніції та посиленням ефективності 

вербального каналу комунікації: в історії розвитку суспільства передача 

інформації через вираз обличчя, за допомогою неконвенційних вокалізацій із 

властивою їм експресивною інтонацією, а також за допомогою імітацій дій 

поступалася застосуванню вербальних засобів. Домінування вербального 

каналу передачі інформації забезпечило посилення соціальної інтеграції та 

комунікативний стрибок від спільної концентрації уваги (―shared attention‖) до 

спільної реакції (―shared reaction‖) [486, с. 26] комунікантів на подану 

інформацію. 

Протомова спиралася на бінарну опозицію моделей і мала обмежений 

обсяг словника [502, c. 13–15; 570, с. 16]. Матеріал реконструйованих прамов 

дозволив засвідчити актуальність архаїчних лексико-семантичних і 

граматичних протиставлень. Наприклад, у протоуральській системі актуальні 

концептуальні опозиції ‗священний vs світський‘, ‗ритуальний vs 

повсякденний‘, ‗літній, старий vs молодий‘, ‗чоловік vs жінка‘, ‗вождь, глава vs 

прихильник, учень‘ тощо [628, c. 248]. 

У праіндоєвропейській системі найархаїчнішого періоду існувала 

двочленна граматична організація категорії іменників (генітив на *-os, *-om), 

яка узгоджувалася з протиставленням ‗актив > істота vs інактив > неістота‘ 

[62, с. 267–274]. Наприклад, АКТИВ – іє. Hner-s ―чоловік‖  (*ner-
1
 ―життєва 

сила; чоловік‖ [1021]), іє. *ekˆ
[h]

u o-s ―кінь‖ (*ek u o-s [1021]), а також позначення 

понять ‗зуб‘, ‗нога‘, ‗рука‘, ‗сущий‘, ‗бог‘, ‗жінка‘, ‗сестра‘, ‗той, хто дає‘, 

                                                           
1 Протомова– ―початковий етап розвитку відкритої системи символічної комунікації, який забезпечив 

перехід (―bridge‖) від використання обмеженої системи вокалізацій (здебільшого обумовлених спадкоємністю) 

та жестів (частково набутих досвідом) до повноцінної мови із розвиненими лексиконом та граматикою‖ 

[570, с. vii].  
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‗вовк‘, ‗собака‘, ‗вівця‘ тощо [62, с. 271] vs ІНАКТИВ – іє. *p
[h]

t
[h]

er-om ―крило‖ 

(*pet-
1
 ―широко розкривати обійми, руки‖‘, *pet-

2
 ―падати; летіти‖ [1021]), 

іє. *u est
[h]

r-om ―одяг‖ (*u es-
5
 ―одягати; сукня‖ [1021]), а також позначення 

понять ‗неволя, ярмо‘ ‗слід, ґрунт, місце‘, ‗деревина‘, ‗життєвий час‘ тощо [62, 

с. 272]. Категоризація актантів на активні та інактивні вплинула на систему 

позначень дій, співвідносну з іменними класами, а також спрямувала 

сполучуваність дієслів з іменами активних чи інактивних денотатів. До того ж з 

антиномією ‗актив – інактив‘ пов‘язані особливості індоєвропейської прамови в 

плані граматики й семантико-синтаксичних відношень [62, с. 274–275].  

Для ранніх етапів формування праіндоєвропейської системи 

реконструюють також просторово-темпоральну антиномію ‗тут-зараз‘ vs ‗не 

тут-зараз‘, актуалізовану суфіксальним приєднанням дейктичних маркерів (*i 

‗проксимальне просторово–темпоральне значення‘ vs *e/o ‗Der-Deіxis‘ / 

‗дистальне просторово–темпоральне значення‘) [864, c. 25–27].  

Типологічні паралелі цих та інших опозицій [519] підтверджуються 

істориками мови на матеріалах реконструкцій (у протоафразійській [477, c. 213] 

та протозахідносемітській системі XIV ст. до н.е. [879], 

у протосхіднокавказькій мові [856, c. 36]) та сучасних мов із бінарними 

класифікаціями, зокрема автохтонних мов Америки [142, с. 131–169; 217, 

с. 393]. Принагідно відзначимо, що бінарні опозиції, які ―вийшли з природних 

структур симетрії і асиметрії й генетично закріпились на найранішних стадіях 

антропогенезу‖, визнано ―найдавнішим [принципом] категоризації дійсності‖ 

[361, с 116-117] (також [360, с. 55; 379, c. 127-128]). 

Імовірно, дуалістична модель світу, тобто яка ґрунтувалася переважно (чи 

винятково?) на бінарних опозиціях, пов‘язана з обмеженістю позначень 

у протомовах. Фахівці в галузі складних систем вважають, що бінарна опозиція 

не може бути ―єдиним логічним оператором‖ [723, c. 571], оскільки 

недостатньо інформативна для таких ―особливо складних систем‖ як природні 

мови [84, c. 108], тобто систем зі складною мережею позначувальних. Важливі 

й інші логічні операції, які дозволяють створювати нові поняття шляхом 
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збільшення обсягу (екстенсіонал) чи змісту (інтенсіонал) поняття, тобто 

операції ускладнення понять. Тому для ефективного функціонування мови, 

окрім бінарної опозитивності, мають реалізуватися й інші типи 

(класифікаційних та імплікаційних) зв‘язків. 

Говорячи про складність/простоту будь-якої системи, слід враховувати 

ресурси та правила поводження з ними [84, c. 78–91]. Якщо охарактеризувати 

протомову з огляду на ресурси, то з її невеликим обсягом позначувальних вона, 

імовірно, виявляється вельми простою. Бідність засобів вираження стримує їх 

виражальну силу й зменшує багатство вираженого змісту. З огляду на правила 

поводження зі складниками системи, у протомові припускаємо простоту 

відношень між засобами (формами) та вираженим ними змістом повідомлень 

(значеннями). Складність ресурсів визначається будовою й семантикою 

одиниць.  

У структурному плані одиниці протомови були простими й існували як 

цілісні звукові комплекси на зразок силабофонеми, які мали консонантно-

вокалічну будову, наголошений змістовий центр; були простими для 

сприйняття та відтворення; морфологічно представляли собою корені-слова 

[263, с. 10, 89–96, 99; 300, c. 76-82]. 

З огляду на зміст, протоодиниці можна схарактеризувати так: ―імена, які 

давали уявлення, образ предмета, а не поняття‖ і мали нечітке інваріантне 

значення [263, с. 10, 89–96, 99, 191], тобто мали синкретичні значення [300, 

c. 82] й узагальнювали інформацію про конкретні події [570, c. 83–98, 153–166]; 

являли собою іменникову чи дейктичну лексикалізацію концептів [570, c. 35–

51, 67–82], вербально-іменні та адвербіально-прономінальні одиниці 

(K. Shields); співвідносилися з такими самими референтами, як і сучасні слова 

(D. Bickerton [470, с. 438]).  

Стосовно їх семіотичної природи немає одностайності поглядів: довільні знаки 

[263, с. 202, 207; 570, c. 100; 843, с. 16]); знаки з символічними та індексальними 

властивостями [470, с. 432, 438; 570, c. 35–51]; іконічні знаки [530, c. 72, 83–104; 

551; 922]; індекси та ікони, які перетворювалися на символи [300, с. 82]. 
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Будь-яку з наведених позицій навряд чи можна категорично відкинути чи 

підтримати. Стверджувати можна лише те, що обмежена кількість і структурна 

простота позначувальних, домінантність дуалістичного принципу моделювання 

світу пов‘язані із конкретністю виражених понять, їх незначним змістом 

(інтенсіонал) та обсягом (екстенсіонал).  

Бінарна опозитивність будується на простій одномісній логічній операції 

заперечення, а поняття співвідносяться як A vs НЕ-А (ОДНИНА vs НЕ-ОДНИНА; 

ТЕПЕРІШНІЙ vs НЕ-ТЕПЕРІШНІЙ, ВІДЧУЖЕНИЙ vs НЕ-ВІДЧУЖЕНИЙ тощо). Це 

стимулює подальший розвиток понять за допомогою складніших (двомісних) 

логічних операцій: у результаті кон‘юнкції (поєднання термів) збільшувався 

зміст і зменшувався обсяг, а через диз‘юнкцію (роз‘єднання термів) зменшувався 

зміст і зростав обсяг понять [див. 84, с. 84]. Еволюційні процеси спеціалізації та 

генералізації понять супроводжувалися формуванням нових правил їх вираження 

(граматики). Поступове збільшення вербальних ресурсів і правил оперування 

ними уможливлювали позначення складнішого змісту. 

Наприклад, для першої (найархаїчнішої) стадії розвитку індоєвропейської 

прамови реконструюють відсутність флексій. На другій (анатолійській) стадії 

діяла диференціація коренів через аблаут, а на третій стадії (дочірніх діалектів) 

засвідчено розвиток системи відмінків і граматичних категорій числа, особи, 

часу. К. Шилдз [864, c. 13–19] наполягає, що відмінювання іменників 

і формування спеціальних форм вираження категорії НЕ-ОДНИНИ було 

результатом пізнішого розвитку, а біфуркація НЕ-ОДНИНИ на ДВОЇНУ 

і МНОЖИНУ трапилася ще пізніше (див. різні версії [826, c. 190]). Так само 

відбувалася диференціація категорій особи й часу:  

ОСОБА vs НЕ-ОСОБА >  

1 ОСОБА vs 2 ОСОБА vs 3 ОСОБА;  

ТЕПЕРІШНІЙ vs НЕ-ТЕПЕРІШНІЙ >  

ТЕПЕРІШНІЙ vs МИНУЛИЙ vs МАЙБУТНІЙ [864, c. 13–19]. 
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Цілком слушною є думка Е. Даля [84, с. 83] про те, що граматичні правила 

охоплюють понятійні диференціації, а тому системна складність відповідає 

понятійній складності.  

В індоєвропейській прамові категорії не/відчуженої посесивності 

співвідносилися з іменами активного класу. Дискусійним залишається питання 

про маркованість невідчуженої посесивності прономінальними енклітиками 

[62, с. 289–290] чи її немаркованість [455, с. 35–37]. Важливішим для нас є той 

факт, що в дочірніх системах (хетській мові, санскриті) наявні як засоби 

позначення невідчуженої приналежності (бахуврихи та прономінальні 

енклітики), так і засоби вираження відчуженої приналежності – морфологічні 

маркери (присвійні займенники) і предикативні конструкції екзистенції (на 

зразок mihi est). Примітно, що в індоєвропейській прамові (а) бахуврихи, які 

функціонували ще на ранній до- чи слабофлективній стадії [496, c. 215], 

позначали належність ознаки посесору, (б) архаїчна конструкція зі стативним 

дієсловом і дативом (на зразок mihi est) уживалася на позначення 

найзагальнішого значення посесивності, а (в) конструкція з генетивом, яку 

засвідчено в окремих дочірніх мовах, розвинулася на позначення вузького 

посесивного значення – ‗володіння‘ [462, с. 158, 193], (г) енклітики 

невідчуженої приналежності та відокремлені присвійні займенники на 

позначення відчуженої приналежності утворилися внаслідок розвитку 

прономінальної парадигми.  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що на ранніх етапах 

мовної еволюції актуальним було протиставлення НЕ-ПОСЕСИВНІСТЬ (наявність 

ознаки) vs ПОСЕСИВНІСТЬ, яке ускладнювалося опозицією (НЕВІДЧУЖЕНА vs 

ВІДЧУЖЕНА ПОСЕСИВНІСТЬ). Спеціалізація категорії посесивності вимагала 

збільшення ресурсів для позначення диференціації відносин. Ускладнення 

виражальних засобів дозволяло кодувати складніші поняття та одночасно 

спрощувати декодування сигналу й зменшувати незрозумілість, 

неоднозначність змісту.  
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Проте відповідність між позначувальним та позначуваним досягалася не 

лише диференціацією форм, а й ―поширенням моделі‖ (за термінологією 

Е. Даля [84, c. 206–207]). Оскільки в індоєвропейській прамові відношення 

не/відчуженої посесивності корелювали з групою активних іменників, то 

енклітики маркували ситуацію відсутності зміни або руху, у якій посесор не 

ініціює й не контролює посесум (частини тіла – ‗моя рука‘, назви спорідненості 

– ‗мій батько‘, соціальні зв‘язки – ‗мій господар‘, локативні відношення – ‗його 

нижня частина; його передній бік‘, назви речей, тісно пов‘язані з людиною, та 

інші реляційні назви – ‗армія‘, ‗межа‘ тощо [455, с. 31–32]). Незалежні 

посесиви маркували ситуацію зміни чи руху, в якій посесор ініціює або 

контролює посесум.  

На наш погляд, позначення з енклітиками та бахуврихи слід розглядати як 

варіантні актуалізації однієї моделі, відповідно до якої сенси ‗незмінна ознака; 

невідчуженість‘ експліковано залежним, невідокремленим складником 

структури. Такі іконічні позначення протиставлялися іншим формально-

змістовим кореляціям, де сенси ‗змінна ознака; відчуженість‘ експліковано 

незалежним, відокремленим складником посесивної конструкції.  

Стосовно когнітивно-еволюційних процесів та ролі мімезису в їх перебігу, 

можна зробити такі узагальнення: 

 сучасний, філогенетично вторинний ―когнітивний тип мислення‖ [419, 

с. 70, 82–83, 165] відрізняється від архаїчного типу мислення 

(Додаток А, табл. А. 1);  

 у ментальній еволюції функціональна домінантність правої півкулі 

передувала функціональній домінантності лівої півкулі й стимулювала активне 

формування образів та іконічне відтворення світу; у філогенезі мімезис 

слугував передумовою символізації [574, c. 253];  

 розвиток мануальних рухів, виготовлення знарядь праці, повтор 

і тренування соціально важливих операцій супроводжувалися жестовою 

імітацією об‘єктів і явищ довкілля (visual mimesis ―візуальний мімезис‖ [530, 

c. 89]), що означало початок реалізації жестами знакової (індексальної та 
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іконічної) функції; поєднання спілкування, маніпулювання предметами 

й наслідування уможливило символізацію [148]; 

 архаїчний (іконічний) тип мислення, налаштований на холістичну 

обробку інформації про довкілля, визначив актуальність стратегії моделювати 

світ через бінарні опозиції та розглядати одні реалії як тотожні чи протилежні, 

подібні чи неподібні (відмінні) до інших, разом з якими вони усвідомлювались 

як ціле, складники якого не можуть існувати окремо; 

 формування іконічних знаків створювало відповідні умови для 

кодування інформації про референти у вигляді доволі простих і абстрактних 

структур – схематичних моделей образів;  

 схеми-образи являють собою абстрактні репрезентації рекурентних 

динамічних моделей сенсорно-моторної взаємодії людини зі світом, які 

упорядковують розуміння довкілля [675, c. xiv]; основні властивості цих схем 

полягають у тому, що вони (а) мають образну, а не пропозиціональну 

(категоріальну) природу, (б) доволі абстрактні, схематизовані, (в) неускладнені 

деталями (на відміну від ментального образу), (г) мають простір для 

подальшого метафоричного розширення, (д) ґрунтуються на бінарних 

опозиціях (‗центр – периферія‘, ‗верх – низ‘, ‗правий – лівий‘, ‗зад – перед‘, 

‗близький – далекий‘, ‗прямий – кривий‘, ‗внутрішній – зовнішній‘, ‗частина – 

ціле‘, ‗маса, сукупність, неподільне ціле – те, що можна перерахувати, 

одиниці‘, ‗важкий – легкий‘, ‗темний – світлий‘, ‗великий – малий‘, ‗теплий – 

холодний‘, ‗дужий – слабкий‘ тощо) або передбачають їх як складники 

(КОНТЕЙНЕР – ‗межа – внутрішній – зовнішній‘ тощо [657, c. 41–100; 

714, c. 207–210]; 

 протомова виникла як засіб лінійного поєднання знаків через 

необхідність накопичення й збереження досвіду, набутого в процесі адаптації 

гомінідів до довкілля шляхом варіювання їх поведінки, та уможливила вихід за 

межі ситуативного мислення (―on-line thinking‖) [471, с. 129, 153–154];  

 природна мова еволюціонувала не тільки як засіб комунікації, а й як 

репрезентативний засіб унаслідок здатності людини долати тиск ситуативного 
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контексту, змінювати його просторовий та хронологічний виміри й мисленнєво 

переходити від умов, у яких здійснюються події (тут і тепер), до умов 

повідомлення про них; можливість повертатися до попереднього досвіду й 

вилучати з нього образи, певним чином модифікуючи їх, не могла бути 

реалізована без відповідної системи кодування (втілення ідеї адресанта в 

зрозумілу для адресата повідомлення, загальноприйняту комунікантами 

форму); 

 саме мімезис, очевидно, надавав людині можливість ―відбирати важливі 

фрагменти інформації з попереднього досвіду й аранжувати їх у певні моделі, 

на основі яких вибудовувалася подальша поведінка‖ [471, c. 59];  

 засоби протомови дозволяли формулювати повідомлення та обміню-

ватися життєво важливою інформацією, позначати базисні соціальні й оцінні 

концепти, які формувалися внаслідок усвідомлення дихотомії ―я – інший‖ та 

реакції на поведінку членів суспільства – ‗свій (приятель, помічник, предок, 

нащадок, єдинокровний, потенційний партнер) – чужий‘, ‗добрий – поганий‘, 

‗енергійний – неквапливий‘ тощо [574, c. 260–261];  

 одиниці протомови співвідносилися з ―референтами категорії об‘єктів 

чи явищ, які існували в реальному світі‖ [471, c. 31] і залучались у конкретну 

ситуацію, тому знаки якомога точніше ідентифікували реалії позамовної 

дійсності через їх найважливіші, салієнтні ознаки й ―по-справжньому ‖ 

відповідали ситуації, яку вони позначали;  

 у визначенні салієнтності важливими були емоції [888, c. 10–12], 

оскільки людина пам‘ятає про свій емоційний стан і вдалу чи невдалу реакцію 

на колишню ситуацію, що й диктує потенційну поведінку в певних умовах; 

 іконічність засобів, які вживалися в протомові, сприяла встановленню 

відповідності між позначувальним та позначуваним, знижувала конфлікт між 

простотою форми та синкретичністю вираженого нею змісту; 

 міметичні (образні) репрезентації не зникали з часом, а залишалися на 

―глибинному рівні універсалій‖ [574, c. 255], хоча й поступалися символічним 

репрезентаціям, які дозволяли втілювати смисли в загально-прийняті значення 
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вербальних одиниць, формувати абстрактніші концепти й кодувати зміст 

незалежно від певної модальності. 

 

 

1. 3 Основні положення теорії іконічності 

 

Концепція іконічності вперше запропонована Ч. С. Пірсом [318, т. 2], 

семіотичні ідеї якого були підтримані й розвинені Ч. Моррісом [292] та 

Р. Якобсоном [427, с. 30-91; 428, с. 139-170; 429]. Положення знакових теорій 

цих дослідників дуже докладно проаналізовано в сучасних публікаціях – 

монографіях і статтях [527, c. 53–54, 62, 83–90; 810], підручниках [271, с. 32–

34, 42–56, 130–135, 149–150, 322; 858, c. 36, 62, 109] та довідниках із семіотики 

[797, с. 11–78]. Тому нижче викладено лише найбільш релевантні для нашого 

дослідження тези відносно суті семіозису й типології семіотичних відношень.  

За Ч. Моррісом, семіозис – це ―процес, у якому щось функціонує як знак‖ 

[292]. Цей погляд поділяли Ч. Пірс і Р. Якобсон: ―усяка сигніфікація є лише 

трансляцією одного знака в іншу систему знаків. Пірс виявляє здатність будь-

якого знака бути переведеним у безкінечні ряди інших знаків, які до певної 

міри завжди еквівалентні один одному‖ [428, c. 147]. 

Ч. Пірс визначав семіозис як тріадичне відношення між об‘єктом, 

репрезентаменом (знаком) та інтерпретантою [318, т. 2, с. 48–49, 56]. Ч. Морріс 

[292] додавав ще одну важливу складову до знакового відношення, виходячи з 

того, що ракурс зв‘язку між знаком та об‘єктом залежить від інтерпретатора 

(interpreter). Оскільки ―те, що враховується в об‘єкті, у різних інтерпретаторів 

може бути відмінним‖ [292], а знаком може бути ―що завгодно, що позначає 

щось інше‖, породжує інтерпретанту, відсилає до неї [318, т. 2, с. 93] і ―не 

потребує нічого, крім можливості бути інтерпретованим‖ [428, c. 147], то 

семіозис виявлявся безкінечним (―ad infinitum‖ [318, т. 2, с. 93]) процесом. 
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Такий погляд на природу семіозису й узагальнене розуміння знака, яке  

охоплювало ―усю множинність сигніфікативних явищ‖ [428, с. 146], визначив 

підхід вчених до типології семіотичних відношень. 

Класифікація знаків, розроблена Ч. Пірсом [318, т. 2, с. 58–59, 76] 

відповідно до типів зв‘язків між позначувальним та позначуваним, розрізняє 

знаки-індекси, знаки-ікони й знаки-символи. У знаках-індексах [318, т. 2, 

с. 82–87] наявний причинно-наслідковий чи вказівний за характером зв‘язок 

суміжності між позначувальним та позначуваним (вказівні та присвійні 

займенники, прийменники та прийменникові словосполучення зі вказівними 

значеннями; Полярна зірка вказує на північ, флюгер визначає напрямок вітру 

тощо). Позначувальне та позначуване символів пов‘язуються культурною 

конвенцією суспільства: ―Репрезентативний характер [символу] полягає 

в тому, що він є правилом, яке обумовить його Інтерпретант ‖ [318, т. 2, 

с. 87]. Для іконічних знаків релевантним буде імплікативне відношення 

схожості між позначувальним та позначуваним: ―Знак може бути іконічним 

(iconic), тобто може репрезентувати свій об‘єкт здебільшого через подібність, 

незалежно від способу його існування‖ [318, т. 2, c. 77]. Якщо ікони (або 

гіпоікони / hypoicon) репрезентують прості якості, то вони належать до 

образів; якщо вони репрезентують відношення між частинами об‘єкта через 

аналогічні відношення між їх власними складниками, то це – ікони-схеми; 

а якщо репрезентація відбувається через паралелізм у чомусь іншому, то такі 

ікони виявляються метафорами [318, т. 2, c. 77]. 

Такі ж види знаків аналізував Ч. Морріс [292] і розглядав їх як різні 

маніфестації в семантичному вимірі семіозису (тобто у відношенні знаків до 

об‘єктів). Не заперечував проти такої типології Р. Якобсон, відзначаючи, що 

Ч. Пірсу вдалося спостерегти три пов‘язані між собою, а не розмежовані, як 

це часто стверджується, способи знакоутворення, ―один із яких [у системі] 

превалює над іншими‖ [428, с. 148]. Саме такого погляду на типологію 

знакових відносин дотримуємося у цій роботі.  
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Відсутністю чітких меж між типами знакових репрезентацій створюється 

семіотичний континуум, у якому ―по відношенню до кожного об‘єкта чи 

ситуації можуть бути виражені всі ступені семіозису‖ [292], а позначувальне 

знака виявляється залежно від того, які саме ознаки позначеного об‘єкта 

беруться до уваги інтерпретатором і висвітлюються в кожній конкретній 

ситуації, ―подібної до тієї, що спостерігається, чи тієї, яку вважають відомою з 

досвіду‖ [318, т. 2, c. 86].  

Семіотична безперевність виявляється як у синхронії, так і в діахронії. Це 

пояснюється набуттям людиною різного досвіду на певних історичних етапах і, 

відповідно, варіюванням (у просторі) чи зміною (у часі) форми 

й інформаційного наповнення знака. ―На ранніх етапах розвитку мови в ній, 

можливо, неабияку роль відігравав елемент мімікрії. Але в усіх дотепер 

відомих мовах такі репрезентації замінені конвенційними мовленнєвими 

знаками. Останні якраз такі, що можуть бути витлумачені тільки іконами. 

У синтаксисі ж будь-якої мови існують логічні іконічні знаки, у яких подібність 

установлена конвенційними правилами‖ [318, т. 2, с. 78]. Переконуємося, що 

просторово-темпоральною гнучкістю репрезентацій підтримується семіотична 

безперервність: ―Індекс може містити в собі <…> Ікону як свою складову 

частину‖ [318, т. 2, с. 81], а ―складниками Символу можуть бути як Індекс, так і 

Ікона‖ [318, т. 2, c. 88]. У процесі історичної наступності семіозису ―символи 

істотно збільшуються. Вони виникають з інших знаків, особливо іконічних [і] 

змішаних знаків, які поділяють природу ікон та символів‖ [318, т. 2, с. 92]. 

Погляди Ч. Пірса на типологію знакових відношень стимулювали 

полеміку серед авторитетних фахівців у галузях семіотики та лінгвістичної 

семантики. Дискусії часто точаться навколо понятійно-категоріального 

апарату й дефініцій Ч. Пірса. Як це зрозуміло навіть із назв окремих робіт 

[735; 866], науковці сперечаються про те, що саме мав на увазі Ч. Пірс, 

висловлюючись із того чи того приводу. У роботах висловлюються 

неоднакові погляди (пор. [297; 474; 611] та [219; 876]) стосовно механізмів 

сигніфікації, розуміння знака, семіотичної природи ментальних відображень. 
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Сумніви щодо правильності переконань Ч. Пірса здебільшого 

пояснюються пануванням структуралістського підходу до трактування мови 

й підтримуванням ідеї довільності мовного знака, згідно з якою ―мова – 

умовність‖ [297, с. 4–5; 364, с. 48].  

Безсумнівно, умовний характер знака не спростовує мотивації. Визнання 

цього факту знаходимо не тільки в роботах сучасних лінгвістів, але також 

у вченні представників Женевської мовознавчої школи (Ф. де Соссюра [364, 

с. 101], Ш. Баллі [18, c. 108-121]. Ш. Баллі усвідомлював, хоча й не експлікував 

ідею про те, що обґрунтованість таких зв‘язків сприяє ефективному 

спілкуванню – прозорості інформації (позначуваного), її доступності для різних 

інтерпретаторів і спільному для них розумінню знаків. Фактично вчений 

наблизився до сучасного розуміння іконічних зв‘язків як таких, що 

виявляються у відповідності досвіду, концептуальної й мовної структур. 

У контексті сучасних поглядів на мову як знакову систему, яка акумулює, 

зберігає й передає інформацію про світ, необхідно враховувати те, що одиниці 

мови як складники репрезентативної системи втілюють знання людини про 

світ, результати категоризації та концептуалізації речей, явищ, процесів. Тому 

досвід буття у світі не залишається винятково зовнішнім по відношенню до 

мови, а входить до неї складовою частиною значень мовних одиниць [219, с. 6–

7]. Так основне значення слова описує ментальний об‘єкт, який здобуває ім‘я, а 

розвиток полісемії свідчить про мовну фіксацію переходу від однієї до іншої 

категорії. У процесі утворення фігуративних значень цей перехід здійснюється 

внаслідок усвідомлення спільної для членів вихідної й цільової категорій 

ознаки чи ознак. Розширення або звуження значення – результат переходу, 

спрямованого від базової до вищої (суперординатної) чи нижчої 

(субординатної) категорій, або від нижчої до вищої категорій і навпаки. 

Відтак семіотична функція мовних одиниць реалізується за допомогою 

опосередкованого співвіднесення їх з реаліями довкілля через досвід: ―знаковість 

сутності є функція, аргументом якої є досвід‖ [219, с. 9]. Залежно від досвіду й 

інформованості мовців, ―природності‖ міжособистісного спілкування [21] 
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обирається тип знання про світ і формат його репрезентації у мовній картині 

світу, що доведено різноаспектними дослідженнями [45, с. 63–258; 87, с. 117–

316; 105; 131; 140, c. 79-91; 215; 258, с. 65–123; 259; 260, с. 32, 38–39; 308; 322; 

335; 358; 670; 872; 898, c. 97–550]. Отже, обсягом знань про середовище, в якому 

відбувається семіотична діяльність, визначається динамічна знаковість об‘єкта: 

вибір інтерпретанти, тип семіотичних зв‘язків (реляція – для індексальності, 

симілятивність – для іконічності) та їх взаємодія, зокрема ―сполучення … 

індексальності з іконічністю (у різних конфігураціях, а також у різних ступенях 

вияву двох різновидів знакового представлення)‖ [101, с. 178].  

Як приклад розглянемо Сонячний візок Solvognen – мініатюрну скульптуру 

епохи бронзової доби (XVIII–XVII ст. до н.е.). Для інтепретаторів, які не мають 

відповідного знання про середовище цієї речі (походження, соціокультурну 

цінність) і яких не цікавлять художні якості візка, він, швидше за все, буде 

об‘єктом, позбавленим знакової функції. Для іншої категорії інтерпретаторів, 

які відчуватимуть естетичну насолоду, розглядатимуть скульптуру як результат 

творчої діяльності, звернуть увагу на матеріал, техніку виготовлення, визначать 

функцію візка як декоративну, скульптура виявиться умовним знаком. Ще 

іншій групі інтерпретаторів відомо, що скульптура втілює уявлення давніх 

індоєвропейців про хронотоп Всесвіту, адже правий позолочений бік візка 

уособлює Сонце, обернене до Землі упродовж його подорожі вдень, а 

зворотний бронзовий бік – рух Сонця у протилежному напрямку вночі. Для 

інтерпретаторів із таким обсягом знань Сонячний візок буде мотивованим 

(іконічним) знаком. 

Спільною для учасників мовно-мисленнєвої діяльності когнітивною базою 

зумовлюється не тільки тип інтерпретанти (індексальний vs іконічний vs 

символічний знак), а й підстава знака (ground) – ознака, яка обирається 

й імплікується. У нашому прикладі Сонячний візок може виступати індексом, 

оскільки слугує вказівкою на етнічно-лінгво-культурне суспільство 

праіндоєвропейців, з яким він пов‘язаний реляційним типом семіотичних 

зв‘язків. Скульптура може виступати іконічним знаком, зокрема діаграмою, 
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якщо актуалізуються імплікації подібності. Рух візка уподібнюється руху 

Сонця – зі сходу на захід. Зміна підстави знака сприяє актуалізації інших 

імплікацій: позолочений (яскравий) і бронзовий (темніший) є протилежними 

боками візка, це означає, що вони подібні протилежним сторонам світу – 

півдню, де більше сонця, і півночі. Чотири спиці колеса – діаграма центру 

Всесвіту і чотирьох сторін Світу. Зміна підстави знака зумовлює й метафоричне 

розширення наведених імплікацій від речі до її ознак, які переносяться з 

просторових відношень на часові. Позолочений і бронзовий боки візка 

виявляються поперемінно як складники цілого, що означає регулярну зміну, а 

це подібно до зміни часових проміжків від сходу до заходу Сонця / від ранку до 

вечора й від заходу до сходу Сонця / з вечора до ранку, упродовж яких Земля 

робить один оберт навколо своєї осі. У такому випадку боки візка є 

діаграматичною репрезентацією доби / дня й ночі.  

Імплікація від речі до її ознак та зв‘язків результує в семантизацію 

іконічного символа: колесо візка → солярний символ. В індоєвропейській 

культурній традиції сонячне коло – архаїчний і багатозначний символ Бога, 

Всесвіту, Добра і Щастя, циклічності й динамізації Життя, Родючості тощо [16, 

т. 1, с. 30–58]. До того ж різні асоціації виявляються парними 

й енантіосемічними (Небо – Земля, Жіноче – Чоловіче начало; Правий – Лівий; 

Південь, Схід, День, Світло, Вранішня Зоря – Північ, Захід, Ніч, Темрява, 

Вечірня Зоря тощо). Ці асоціації зберігаються у рефлексах кореня іє. *s  u el- 

―сонце‖ [1021] (Додаток А). 

Ці та інші приклади переконують, що імплікація від речі (‗колесо, коло‘) 

до ознак (‗має два боки‘, ‗рухається‘) вмотивовує подальші метафоричні 

розширення: ‗РУХ КОЛЕСА‘ → ‗ЦИКЛІЧНИЙ ПЛИН ЧАСУ‘ (‗день і ніч‘, ‗життя 

й смерть‘); ‗ДВА БОКИ КОЛЕСА‘ → ‗ПРОСТОРОВІ ОРІЄНТИРИ‘ (‗верх і низ‘, ‗небо 

й земля‘), ‗КОЛЬОРИ‘ (‗світлий і темний‘) тощо. Примітно, що в різних 

культурних, просторово-часових актуалізаціях відношення між іконічним 

символом і денотатом зберігаються. У межах різних знакових систем 

праіндоєвропейського походження знак кардинально не змінює свого змісту 
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навіть якщо позначає різні ситуації, хоча й варіює його, наслідуючи певні 

моделі змістової деривації й поступово збільшуючи своє узагальнене значення. 

З питанням умовності слід пов‘язати й обмеженість тлумачення поняття 

знака сучасними філософами й лінгвістами, і, як наслідок, недооцінку ікон [420, 

с. 122, 130; 474; 611; 619]: концепт іконічності (―the very concept of iconism‖) 

має бути видалений із семіотичної теорії [619, c. 21]. Ікони взагалі відкидають 

як знакову маніфестацію (―That There are no Iconic Signs‖ [474] – ―Іконічних 

знаків не існує‖), оскільки схожість чи подібність не задовольняє умовам 

знаковості. Висувають три головних аргументи проти іконічності.  

Перший аргумент – регресія/повернення у вихідне положення (―argument 

of regression‖) [474, с. 245] – стосується умови виконання об‘єктом семіотичної 

функції. Для того, щоб бути знаком об‘єкта, цей знак (символ) має заміщати 

цей об‘єкт (―stand for it‖), відсилати до нього (―refer to it‖). Якщо умовою для 

виконання об‘єктом семіотичної функції виявляється схожість чи подібність, то 

будь-який об‘єкт може стати іконічним знаком будь-чого, оскільки в 

Універсумі все взаємопов‘язане і будь-який об‘єкт гіпотетично може встановити 

зв‘язки з будь-чим‖). Адже ―ніяка міра схожості не здатна забезпечити 

відношення референції. Окрім того, схожість ніякою мірою не обов‘язкова для 

співвіднесення‖ об‘єкта зі знаком [611, с. 5]. Дійсно, іконічність сама собою не 

ініціює визнання об‘єкта знаком. Тому не в іконічності слід шукати знак, 

а в об‘єкті, який слугує для інтерпретатора знаком чогось. У ньому і 

виявляється іконічна властивість, зумовлена інтерпретантою [876]. 

Другий аргумент стосується симетрії між об‘єктом та іконою 

(―symmetricality argument‖) [474, с. 247]: якщо для виконання об‘єктом 

семіотичної функції необхідною виявляється схожість чи подібність, за умов 

якої об‘єкт може стати іконічним знаком, то виникає проблема розмежування 

об‘єкта й іконічного знака. Адже схожість передбачає відношення симетрії. 

Семіотичний же зв‘язок, навпаки, має задовольняти асиметричності відношень 

між знаком та об‘єктом. 
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Помилковість такого погляду доводять фактами з когнітивної психології. 

Як відомо, прояви прототипності (прототипні ефекти) демонструють асиметрію 

в установлених відношеннях подібності. Г. Coнессон [876] посилається на 

результати експериментів А. Тверскі
1
, які спростовують симетричність 

асимілятивних відношень та їх транзитивність. Очевидно, що реалії, які 

об‘єднуються в одну категорію за схожістю ознаки/ознак, виявляють різні 

когнітивні характеристики, які визначаються глибиною відомості й важливістю 

ознак реалій для людини. Певні перцептивні характеристики об‘єктів 

виділяються більше й швидше, ніж інші, а відтак визначають, що саме 

фіксується в ментальних репрезентаціях (схемах, образах). У такий спосіб 

прототип (центр категорії)  діє як ментальна схема, яка конструюється через 

досвід певних маніпуляцій з об‘єктами (див. про стадію іконічних 

репрезентацій / ―iconic mode representation‖ [492]) і слугує орієнтиром для 

об‘єднання тих чи тих членів в одну категорію. Такі іконічні репрезентації 

сприяють засвоєнню та інтеграції нової інформації, формуванню категорій, 

оскільки встановити спільність між членами категорії, виходячи 

з безпосереднього зіставлення реалій, відомого та нового знання 

навряд чи можливо. 

Ще один аргумент проти іконічності висувають на підставі того, що ―так 

звані іконічні знаки‖ (―so-called iconic signs‖ [565, с. 200]) викликають лише 

ілюзію схожості [619]. Так У. Еко аналізує візуальні знаки (реклама, портрет 

тощо) і стверджує, що вони не мають ―таких самих фізичних властивостей‖, як 

реалії, які вони позначають, а лише спираються на такі ж перцептивні 

структури, тобто на подібну систему зв‘язків, що формується на основі 

попереднього досвіду [565, с. 193]. Наприклад, річ (пиво) та її зображення 

(реклама пива) активують подібні візуальні стимули (кольори, лінії). 

Ці стимули виявляються інформативно недостатніми для реципієнта 

                                                           
1
 За результати дослідження А. Тверскі було з‘ясовано, що (1) вислів ‗Північна Корея Ғ це Червоний 

Китай‘ і зворотна структура ‗Червоний Китай – це Північна Корея‘ сприймаються інформантами як семантично 

різні; (2) симілятивні зв‘язки Куба–Ямайка та Куба-Росія не передбачають встановлення відношення Ямайка Ғ 

Росія, оскільки порівняння здійснюються на різних підставах (Куба-Ямайка - на основі географічної близькості 

країн, а Куба Ғ Росія Ғ за критерієм ‗колишня спільність політичних інтересів‘) [див. 876, c. 8–10].  
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й викликають синестезичні асоціації (смакові, нюхові, тактильні). Тому 

зображення не може бути знаком, адже знакова функція – кореляція між 

формою та змістом – реалізується лише через конвенційний код, тобто систему 

корелятивних правил [565, с. 192–193]. 

Наводячи докази, дослідники обмежуються лише семіотикою художнього 

зображення. Проте іконічність не обов‘язково пов‘язана з зоровим 

сприйняттям. Отже, наведені аргументи виявляються недостатньо вагомими 

для категоричного заперечення іконічності знака. Аналіз іконічності не може 

обмежуватися певною категорією маніфестацій, а мусить охопити всю 

семіотику. Як зазначав Ч. Пірс, ―предметом … наукового зацікавлення повинні 

стати й інші властивості символів – і не тільки символів, але й узагалі всіх видів 

знаків‖ [318, т. 2, с. 306]. Поділяємо цю позицію і вважаємо, що при розв‘язанні 

будь-яких питань іконічності слід уникати безумовних суджень і шукати 

компромісні відповіді. Необхідно визнати, що іконічність (або іконізм / iconism 

[444; 619]) – важлива частина знакової теорії, яка висвітлює значення 

симілятивних семіотичних відношень у продукуванні знання.  

Наступні основні положення теорії іконічності стосуються співвідношення 

мотивації та умовності, природи семіозису, динамічності відношення між 

signаns та signatum, градуальності та природності іконічних зв‘язків, 

диференціації іконічності й мотивації, еволюційної значущості іконічних 

репрезентацій. 

Проблема довільності в її співвідношенні з мотивованістю має 

розв‘язуватися за підходом С. Карцевського [132], який постулював ідею 

гнучкості характеру зв‘язку між позначувальним та позначуваним; мотивація й 

умовність взаємодоповнюють, а не нівелюють одна одну. 

Семіотизація – це процес набуття реальним чи уявним об‘єктом знакової 

функції внаслідок усвідомлення акту творення об‘єкта (за допомогою знака) та 

акту використання об‘єкта (як знака) у комунікативній ситуації. 

Утворення знаків (семіозис), зокрема мовних, виявляється процесом 

встановлення динамічної відповідності між signans та signatum, яка 
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в залежності від уживання й інтерпретації знака суб‘єктом комунікації має 

індексальну, іконічну, символічну або синкретичну маніфестації. 

Іконічний знак – це таке відношення між signans та signatum, яке 

створюється на підставі соціально значущої подібності між ними. 

Іконічну репрезентацію характеризує зображальність та інформативність, 

прозорість якої – все ж градульна для комунікантів, оскільки подібність між 

позначувальним і позначуваним визначається умовами комунікації та залежить 

від того, наскільки особистісний смисл, втілений адресантом повідомлення 

в знакову форму, відповідає семіотичній нормі, тобто значенню одиниці 

(мовного) коду. 

Іконічній репрезентації властива мотивованість, хоча явище мотивації – 

нетотожнє іконічності. Мотивація та іконічність об‘єднуються на підставі 

обумовленості зв‘язку між signans та signatum, проте мотивація не передбачає 

необхідної для іконічності ‗зображальності‘ експонента знака. 

Іконічне відношення – природне, оскільки пов‘язане зі сприйняттям 

схожості. Проте природною є не схожість, яка встановлюється між окремими 

властивостями референтів та їх вербальними репрезентаціями, а сам процес 

семіотизації, упродовж якого встановлюється аналогія між людським відчуттям 

довкілля та вербальним вираженням. Іконічність (симілятивність) виявляється 

важливим принципом, на якому ґрунтуються когнітивні процеси категоризації 

(видобування з пам‘яті еталона й співвіднесення об‘єкта з конкретною 

категорією реалій, які сприймалися й пізнавалися раніше), а також процеси 

вербального вираження, збереження й передачі інформації, коли код 

максимально ізоморфний досвіду людини. 

Роль іконічних знаків полягає в стимуляції та спрямуванні коеволюції 

мови й пізнання, забезпеченні безперервного переходу від стратегії відтворення 

перцептивного сприйняття до стратегії концептуальної репрезентації 

відомостей про світ у процесі адаптації людини до природних 

і соціокультурних умов життєдіяльності. 
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Відносно іконічності висловлюються неоднакові погляди, проте 

використання іконічних знаків у передаванні інформації – доведений факт. 

Структура природних мов значною мірою довільна, але іконічного в ній, на 

думку Дж. Лайонза, ―куди більше, ніж це спроможні визнати стандартні 

підручники з мовознавства‖ [228, с. 29], у чому переконують конкретні 

приклади із різних мов. 

 

 

1. 4 Вербальні маніфестації іконічності 

 

Класи іконічних знаків розрізняють залежно від рівня їх актуалізації: 

фонетичного/фонологічного, морфологічного, лексичного, синтаксичного.  

Фонологічна іконічність, представлена сегментними (звуконаслідування, 

звукосимволізм, фонестеми) та суперсегментними (тон, наголос, пауза, ритм, 

темп) зображальними засобами, виявляється як зовнішньолінгвальна / пряма 

(―direct phonemic iconicity‖), так і внутрішньолінгвальна / опосередкована 

(―indirect phonological iconicity‖) [527, с. 106–116; 716, c. 213] серед інших).  

Природа зовнішньолінгвальної іконічності пояснюється намаганням 

мовців встановити подібність між об‘єктом номінації та найменуванням. Така 

абсолютна мотивованість властива ономатопам та їх дериватам (тур. kykу ―ку-

ку‖ > kykyk, kyky kyшу ―зозуля‖ [963, c. 896–897]). 

У різних мовах звуконаслідувальні моделі подібні (повна й часткова 

редуплікація в структурі позначень мовлення, вокалізацій птахів тощо), але 

фонетична структура ономатопів вельми варіативна. Лише окремі 

звуконаслідування виявляють універсальність фонетичної структури: звучання, 

які видає півень, кішка, корова, зозуля (приклади наведені у Додатку Б.1.1).  

Універсальність окремих ономатопів можна пояснити стереотипністю 

структури звучань, їх багаторазовістю та силою, одноманітністю, відносною 

простотою й незначною кількістю сигналів. Ці й інші властивості 

уможливлюють встановлення взаємно однозначної відповідності між 
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імітованою групою сигналів та компонентами кодуючої (семіотичної) системи. 

(пор. подібність фонетичної структури вербалізацій кування зозулі, а також 

відтворення кування терцією в музичних творах різних жанрів та історичних 

епох (Додаток Б, рис. Б. 1). Проте більшість звуконаслідувальних основ – 

спрощені й дуже приблизні імітації звучань (Додаток Б. 1. 2).  

На відміну від прямої фонологічної іконічності, коли референтом завжди 

виявляється акустичний сигнал, непряма фонологічна іконічність пов‘язана 

з репрезентацією відчуття, руху, кольору тощо за допомогою знаків природної 

мови. У зв‘язку з цим знаки поділяють на імітатори (―campioni fitizzi‖) 

й стилізатори (―stilizazzioni‖) [915, c. 47, 49]. 

Питома вага й частотність уживання стилізаторів свідчить про індекс 

ідеофонічності мови. Високі показники виявляють аустро-азіатські, нігеро-

конголезькі, америндські (кечуа), а також японська, корейська, баскська мови 

[439, c. 331–332; 751, c. 58, 61], в яких зафіксовані такі продуктивні типи 

фонологічної іконічності: фоноімітації (phonomimes) – позначення вокалізацій 

та шумів; феноімітації (phenomimes) – відтворення властивостей реалій 

(розміру, форми, текстури тощо), а також емоційного стану (яп. kachin-kachin 

―м‘яка речовина або рідина, яка починає твердіти‖ [1002, c. хііі], nuku-nuku 

―відчуття приємного тепла‖ [1002, c. 836], noo-noo ―перебування в стані 

безтурботності‖ [1002, c.  823] тощо.  

Вважається, що у випадках вторинної ономатопеї зв‘язок між 

позначуваним і позначувальним непрозорий. Оскільки референція спрямована 

не на акустичний сигнал, операція переносу з однієї структури на іншу 

здійснюється таким чином, що між референтом та знаком встановлюється 

довільний зв‘язок [716, c. 213]. Ступінь довільності зростає в напрямку від 

фоноімітативів (вокалізації тварин > мовлення людини > звучання неістот) до 

феноімітативів (позначення ознак реалій > емоційного стану). З таких фактів 

роблять висновки про значно меншу ―лінгвальність‖ фоноімітацій, ніж 

феноімітацій [439, c. 345], та про абсолютну маргінальність ономатопеї 

порівняно з ―незображальними словами‖: ―у сучасних мовах кількість 
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звуконаслідувань в лексиці украй мала, … і становить не більше 2%‖ [271, 

с. 148]. Переконані, що такі твердження занадто категоричні.  

По-перше, результати інтроспективного вивчення ідеофонії дещо 

суперечать твердженням про непрозорість їх мотивації. Урахування 

етнокультурного параметру фонетичної мотивованості знаків [509] дозволяє 

з‘ясувати, що в різних культурах формується неоднакова оцінка й сприйняття 

звукозображання, природності звучання. Цікавими виявилися дані Л. Даунінг 

та Б. Стібелз [553, с. 385] про те, що окремі зв‘язки між формами найменувань 

та неакустичною ознакою в основі номінації були кваліфіковані носіями мови 

зулу як мотивовані: Tula uthi tu! – ―Геть мовчи!‖, Kubomvu tubhu – ―Воно – 

яскраво червоне‖, Wathi uyahamba wathi twa obukwini – ―Коли він ішов, він 

провалився глибоко у болото‖. 

По-друге, ідеофонам, як і основам неімітативного походження, властиве 

варіювання форми, полісемія, уживаність у різних функціональних регістрах 

[1002, с. хі–хіі]. 

По-третє, факти незначної кількості ономатопів, якими доводять їх 

периферійність, цілком євроцентричні, тобто стосуються мов індоєвропейської 

сім‘ї. Для інших сімей статистика буде відмінною (див. словник ідеофонів 

японської мови [1002]). 

Непряма фонетична іконічність представлена асоціативним 

(звукосимволізмом) та фонестемним різновидами. Формування звукових 

образів ґрунтується на асоціаціях, стимульованих як основними, так 

і додатковими ознаками звуків. 

У сфері консонантизму виразний фоносемантизм властивий парним 

дзвінким та глухим (наприклад, p - b) [751, c. 62] – яп. boro boro ―те, як 

маленькі частинки котяться/падають униз (як сльози)‖ vs poro poro ―те, як 

маленькі частинки котяться/падають униз (як сльози), але не так часто, як 

у випадку, позначеному редуплікацією boro boro‖ [1002, с. 119].  

Звукосимволічний потенціал реалізують і додаткові артикуляційні ознаки 

(пом‘якшення, аспірація). У баскській мові фонетико-семантичний зв‘язок 
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встановлюється в межах протиставлення ‗±палаталізація‘ – ‗±демінутив‘ – 

zakur /sakur/, zakhur ―великий собака‖ vs txakur /tSa"kur, tSa.'kur/, xakur 

―маленький cобака, собачка‖ [1070, c. 367], оскільки пом‘якшення 

приголосного сприяє підвищенню піднесення наступного голосного [429]. 

У сфері вокалізму універсальність звукосимволічних значень виявляють 

голосні низького й високого піднесення (/а/ та /i/): морфеми з аугментативним 

значенням містять голосні низького / середнього піднесення, морфеми з 

демінутивним значенням – голосні високого / ненизького піднесення, 

наприклад, іє. *meg-/*me  h)- ―великий‖ > *megh- > санскр. māha- , mahat- 

―великий‖ [1021; 1078, c. 1604]; іє. *mag-no > лат. magnus ―великий, кремезний; 

високий; старий тощо‖ [950, с. 146]; англ. –let (eyelet ['ailit] ―вушко, петелька, 

дірочка‖, cloudlet ['klaudlit] ―хмаринка‖ [990, c. 238, 449, 724]) тощо.  

Фоносемантичний потенціал голосних зберігається у випадку 

транспонування просторових значень у темпоральну сферу: голосні звуки 

низького / середнього піднесення стимулюють асоціації зі ‗збільшенням 

відстані (у просторі, часі)‘, а голосні високого / ненизького піднесення – зі 

‗зменшенням відстані (у просторі, часі)‘; пор. іє. *to- ―вказ. займ.‖ > 

пгерм. *thana- > дангл. thanna, thænne, thenne, англ. then ―тоді‖; іє. *tod- > 

пгерм. *that > дангл. thæt, англ. that ―той‖, пгерм. *th r > дангл. th r, th r> there 

[ðeə] ―там‖ [1078, c. 1599] vs іє. *ko- ―цей‖ > *ki- > пгерм. *hi- > дангл. h r, англ. 

here [hiə] [1078, c. 1599] тощо, іє. *ki-s > лат. cis ―1) (простір) по цей бік; 2) (час) 

упродовж‖ [950, с. 146]. 

Окрім якостей та властивостей, які співвідносяться з емпіричними даними, 

культурно-історичною чи світоглядною інформацією про реалії довкілля, 

звукосимволізм стимулює асоціації з емоційно-оцінним ставленням мовців до 

позначуваного: голосні високого піднесення асоціюються не лише з ‗малим 

розміром‘, але також із семантично пов‘язаними з цим поняттям ознаками – 

‗малий‘ > ‗недостатній‘ > ‗поганий, хибний‘: у мові індіанців племені нутка де-

мінутивний суфікс –ʔis уживається на позначення маленьких пташок і людей не-
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високого зросту, а також осіб із фізичними чи моральними вадами (горбані; куль-

гаві; чоловіки, яким зробили обрізання; ненажери; злодії) [892, c. 236].  

Отже, прагматична функція звукосимволічних позначень реалізується 

шляхом їх використання як засобів позначення емоцій, оцінок тощо. Проте 

у випадку звукосимволічної експлікації прагматичних значень зв‘язок із 

денотативною семою залишається дуже відчутним. Наприклад, афікси з 

демінутивним значенням, які містять голосні високого піднесення (-y, -ey, -ie) 

або ненизького піднесення (-о), частотні в структурі лексичних одиниць із 

відтінком фамільярності [1064, c. 376, 653] – австралійська англ. block > blockie, 

blocky ―власник невеликого підприємства‖ [1064, c. 653], afternoon > arvo ―1) час 

після полудня (особливо сьогодні); 2) легка їжа; чай після полудня‖ [1064, 

c. 377]. При цьому важко встановити, який із складників лексичного значення 

є домінантний, а який – фоновий (денотативний – ‗невеликий за розміром‘, 

‗невіддалений у часі‘ чи прагматичний – ‗незначний, невимушений, 

безцеремонний‘), хоча звукосимволічне позначення реалізується як метафорична 

інтерпретація тих ознак реалій довкілля, які сприймаються органами чуття. 

Отже, іконічний код тісно пов‘язаний з емпіричним досвідом мовців (див. 

також приклади кодування класно-числових форм в бантоїдних мовах [147, 

с. 127, 133–134; 344, с. 84–85; 736, c. 133; 761]. Можна сказати, що фонологічні 

процеси являють собою ментальні заміни. 

Такий вид фонологічної іконічності як звукосимволізм слід вважати 

діаграматичним явищем, оскільки мотивованість встановлюється не між 

конкретною формою та значенням (як у випадку звуконаслідування), а між 

різними формами, які репрезентують певне значення. Отже, звукосимволізм 

підтримується і внутрішньолінгвальними чинниками, зокрема наявністю 

в мовній системі слів із подібною фонетичною структурою та семантикою. На 

думку С. А. Бурлак [41, c. 50], такі слова не обов‘язково знаходяться між собою 

в регулярному морфологічному співвідношенні: у бурятській мові семантична 

спільність назв балсайха ―бути товстуном, масивним‖, балтагар ―товстий 

і незграбний; розчепірений‖, пояснюється саме схожістю їх фонетичної 
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структури, оскільки морфеми, які б могли забезпечити семантичну 

диференціацію зазначених назв (дієслівний показник -йха, прикметниковий 

суфікс –гар) у бурятській мові відсутні.  

Інший різновид непрямої іконічності, фонестемна, являє собою 

лексикалізовний зв‘язок між фонемою/кластером фонем та значенням. 

Прозорість мотивації в одиницях, які співвідносяться з різними класами 

фонологічної іконічності, знижується за такою схемою: звуконаслідування > 

звукосимволізм > фонестема. На відміну від зовнішньомотивованих 

звуконаслідувань, фонестеми не імітують і не позначають акустичних сигналів, 

але все ж не позбавлені мотивації, оскільки організуються в систематичні 

моделі. І навіть більше – звукозображальність одночасно апелює як до 

звуконаслідувальних, так і до звукосимволічних та фонестемних властивостей 

знаків, завдяки чому конкретні форми співвідносяться з синкретичними 

значеннями й апелюють до слухової та зорової модальностей. Пор.: clink 

―дзенькіт, який видають маленькі предмети‖, clank ―брязкіт, який видають 

предмети середнього розміру‖, clunk ―глухий металевий звук, який видають 

великі предмети‖ тощо (приклади в японській та нубійських 

мовах див. [646, с. 29; 673, c. 400]). 

Отже, фонестемну іконічність можна визначити як однозначну формально-

змістову відповідність між одиницями мови, яка встановлюється внаслідок 

внутрішньомовної мотивації. 

Розглянемо суперсегментні фонологічні засоби іконічного кодування. За 

допомогою варіювання висоти й мелодійності голосних кодується 

протиставлення лексичних, граматичних [344, с. 84–85] та прагматичних 

значень. Наприклад, у мовах ква (Нігерія) [731, c. 569] високий тон мають 

прислівники, у значеннях яких містяться семи ‗високий; довгий‘, ‗тонкий‘, 

‗туго натягнутий; напружений‘. У структурах лексичних значень прислівників, 

маркованих низьким тоном, наявні семи ‗короткий‘, ‗товстий‘, ‗нетугий; 

нещільний‘. У мові нуер протиставленням високого ( ˊ ) та низького ( ˋ ) тонів 
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кодується граматична опозиція ‗однина vs множина‘: léc – l c 

―зуб - зуби‖ [1018, c. 28] 

У китайській мові тонове варіювання віддзеркалює інші семантичні 

антиномії: кит. wèn ―запитувати‖ vs dá ―відповідати‖, jiào ―навчати‖ vs xué 

―навчатися‖ [656, c. 93]. Оскільки від тонового оформлення залежить 

ідентифікація слова, тон тяжіє до лінгвальної сфери. Ім‘я давньокитайського 

мислителя, засновника даосизму Лао-цзи вимовляється зі спадно-висхідним 

тоном (lǎo (老) < дкит. *C.rˤuʔ ―старий‖ [984, c. 65], zǐ (子) < дкит. *tsəʔ 

―дитина; учитель, превелебний‖ [984, c. 159]), і зовнішня форма 

(різноспрямований тон) співвідноситься з антиномічністю внутрішньої форми 

імені (букв. ―Пристаркуватий Старець/Старець-Немовля‖ [386, с. 89]). Носії 

китайської мови уникають тонового забарвлення при вираженні емоцій чи 

оцінок (про прагматичну й регулятивну функції тонового варіювання див. [635, 

c. 42, 52]), для експлікації яких уживаються спеціальні частки (ne ―частк. при 

вираженні подиву, сарказму‖ тощо). Тим часом представники західних культур, 

навпаки, схильні уникати тонової одноманітності мовлення й індиферентності 

ставлення комунікантів до того, що відбувається. У західній лінгвокультурі 

висота тону здебільшого корелює з екстралінгвальною сферою (вираженням 

іронії, сарказму, гніву, роздратування, подиву тощо). Отже, у мовленнєвій 

поведінці носіїв західних мов підвищення тону – природна реакція на стимул та 

індексальна репрезентація збільшення імпульсивності, напруженості та рівня 

самовпевненості.  

Якщо іконічні ефекти тону ґрунтуються на варіативності висоти звука, то 

наголос спирається на кульмінативність. Наприклад, збільшенням потужності 

звука підсилюється експлікація значення ‗інтенсивний вияв ознаки‘ у мові 

чірігуано: /potʃi/ ['po.tʃi] ―поганий‖ vs potʃi-ete/ [ po.tʃi. 'e.te] ―дійсно/дуже 

поганий‖ [931, c. 327], де акцентовані афікси перетягують основний наголос 

із кореневої морфеми у формах інтенсивів. 

Пауза в потоці мовлення може віддзеркалювати інтерпретацію процесу чи 

дії як завершених, ‗відсутність‘, ‗те, що минуло або не існує‘, ‗розрив‘, 
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‗несумісність‘: англ. ―But there’s no great loue lost ||’twixt them and mee, // We 

keepe asunder, || and so best agree‖ [1134, c. 11] – ―[Вони мене не люблять, це 

змушує їх мене швидко витрачати.] Немає палкого кохання між нами, // Ми 

тримаємося на відстані, і так досягаємо злагоди‖. Із наведеного уривка 

(―Мандрівка шилінга‖, поч. ХVII cт.) зрозуміло, що автор, використовуючи 

цезуру, висловлює думку про несумісність поезії та грошей, протиставляє 

духовні й матеріальні цінності. 

Прикладами іконічності в лексиці можуть бути випадки, коли спільність 

форми лексичних одиниць стимулює їх змістову близькість: 

 при формуванні різних парадигматичних угруповань, зокрема деривації 

числівників (англ. ten, –teen, -ty та three, thirty, thirteen); антонімів (фр. ami et 

ennemi ―друг і ворог‖) [429]; назв спорідненості (іє. *m té - ―мати‖, *p t   ) 

―батько‖, * hr  ter- ―брат‖, *su esor-   su estor) ―сестра‖ [1021]); рекурентних 

словотвірних моделей (англ. water – watery – waterfall та rain –
 
rainy– rainfall чи 

waterу – rainy – snowy) [928, с. 56–57];  

 при семантичному уподібненні фонологічно схожих одиниць, 

здебільшого, у випадках паронімічної атракції (англ. (поч. XV ст.) fruition 

―задоволення‖ > (сер. ХІХ ст.) ―давати плоди‖ під впливом fruit ―плід‖ [1068]; 

народної етимології (р. (діал.) спинжак ―піджак‖ < ‗такий, що закриває спину‘); 

 при лексичній тропеїзації, коли первинне позначуване екстраполюється 

на вторинне на основі їх схожості (метафора) чи сумісності (метонімія).  

Отже, лексична іконічність ґрунтується на тому, що часткова/повна 

схожість позначуваних може бути виражена частковим/повним збігом 

позначувальних. 

Ізоморфізм позначувального й позначуваного актуалізується також на 

морфологічному й синтаксичному рівнях, де виразною є діаграматичність 

порядку організації морфем у слові, а слів Ғ у синтаксичній групі. У 

морфології та синтаксисі усяке співвідношення частин і цілого має іконічну 

природу [429] й відповідає двом принципам [див. 138, с. 262]:  принципу 

конструктивної іконічності, згідно з яким семантично немарковані категорії 
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менш ―забезпечені‖ ознаками, ніж марковані; принципу семантичної 

іконічності, де тісніші відношення між одиницями вимагають зменшення 

відстані між ними.  

Немає сумніву, іконічні ефекти в мові й мовленні залежать від вибору та 

комбінування різнорівневих знаків, а ізоморфізм позначуваного та 

позначувального є більш прозорим при одночасній апеляції до різних видів 

модальності. Так концептуальна наближеність реалізується в подібності 

графічної та вербальної репрезентації явищ. Пор. фонетичну структуру та 

ієрогліфічну репрезентацію поняття ‗джерело життя, витоки‘ – кит. m  (媽), 

―мама, матір‖ – mǎ (溤) ―назва річки‖ [991]. 

Яскравим прикладом еквівалентності між позначувальним та 

позначуваним є креолізований текст (Додаток Б. 2). Наприклад, у творі 

Дж. Міллера If the Earth were … [1124] геометрична візуалізація концепту 

ВСЕСВІТ = СФЕРА (Додаток Б. 2. 1) доповнюється його вербальною 

діаграматизацією (Додаток Б. 2. 2). Різними вербальними засобами 

(синтаксичний паралелізм, лексичний повтор, антитеза) прозоро актуалізовано 

такі концептуальні ознаки – ‗замкнута поверхня, яка не має ані початку, ані 

кінця‘ (СФЕРА = ЗЕМНА КУЛЯ), ‗точки, рівновіддалені від центру‘ (СФЕРА) = 

‗сукупність усіх (різних і подібних) форм матерії як єдине ціле‘ (ЗЕМНА КУЛЯ)‘ 

тощо. Іконічність різнорівневих одиниць полегшує декодування інформації 

реципієнтом у процесі комунікативного акту та сприяє економії зусиль мовців 

при виборі найефективнішого засобу передачі інформації.  

 

1. 5 Іконічний знак в аспекті співвідношення мовної та когнітивної 

структур 

 

У контексті зсуву сучасної лінгвістичної парадигми в бік когнітологічного 

напряму, розв‘язання питань мови й мислення, ролі мови в мисленнєвих 

процесах тощо, іконічні знаки розглядаються як найпрозоріший спосіб 
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співвіднесення мови з когніцією, оскільки саме мова організує й формує зміст 

концептуальних структур нашого мислення [224, с. 312]. 

На основі фундаментального принципу (―meta-principle‖) іконічності, 

згідно з яким ―закодований досвід легший для накопичення, обробки та 

передачі, якщо код максимально ізоморфний досвіду‖ [601, c. 189], виводяться 

когнітивні залежні принципи іконічності (―iconic principles‖ [527, с. 142–172; 

602; 632]). 

Визнання лінгвістичної форми діаграматичною репрезентацією 

концептуальної структури не тільки привернуло увагу до синтагматичних явищ 

[301, с. 40], а й дозволило з‘ясувати конкретні прояви механізму подібності – 

принципи когнітивної дистанції, послідовного порядку й кількості (Додаток В). 

Основу принципу когнітивної дистанції (когнітивного 

наближення/дистантності (―the proximity/distance principle‖ [543, c. 16; 827, 

c. 53], безпосереднього сусідства (―the principle of adjacency‖) [527, c. 160–164]) 

становить відповідність відстані між складниками мовної та 

когнітивної структур.  

Вербалізація концептуально наближених / віддалених концептів 

зменшенням / збільшенням відстані між складниками синтагми має різні 

маніфестації. Приклади мовної актуалізації принципу когнітивної дистанції 

охоплюють порядок розташування граматичних маркерів [664, c. 11–48], 

означень [543, с. 16; 827, с. 53], а також зв‘язки між головними й залежними 

складниками структур (частинами складнопідрядного речення, частинами 

складносурядної конструкції по відношенню до прототипного мовця [721]) тощо. 

Отже, реалізація цього принципу спирається на кумулятивну техніку 

кодування: (а) суміщення формальних показників різних, але концептуально 

об‘єднаних значень та (б) чітку ієрархію складників структури.  

Різні випадки мовної реалізації принципу когнітивної дистанції 

пропонуємо узагальнити трьома моделями (Додаток В. 1): 

 Модель 1. Сумісна – ‗нульова формальна дистанція : нульова 

концептуальна (змістова) дистанція‘; 
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 Модель 2. Проксимальна – ‗менша формальна дистанція : менша 

концептуальна (змістова) дистанція‘; 

 Модель 3. Дистантна – ‗більша формальна дистанція : більша 

концептуальна (змістова) дистанція‘. 

Прикладом реалізації сумісної моделі є нерозкладність засобів вираження 

сфери особи й сфери модальності в алюторській мові, де особово-числовий 

показник дієслова суміщається з позначенням ‗можливості/бажаності дії‘, 

наприклад, m- (оптатив + 1 ос., од.) Ғ маркер побажання, зверненого до самого 

автора висловлювання, mən- (оптатив + 1 ос., не-од.) кодує побажання, звернене 

до самого автора висловлювання та інших осіб, q- (оптатив + 2 ос., од., не-од.) 

позначає побажання до слухача та, можливо, інших осіб, а n- (оптатив + 3 ос., 

од., не-од.) Ғ не актуальне, а мисленнєве побажання до не-учасників акту 

мовлення. Оптатив в алюторській мові не має власного маркера [138, 

с. 372,  375–376], хоча кожному значенню відповідає окрема морфема, як це 

відбувається в мовах аглютинативної типології, до яких належить алюторська. 

Така кумулятивна техніка кодування іконічно репрезентує когнітивне 

поєднання здійснення дії та адресата, який (за версією / бажанням мовця) має 

певний ступінь контролю за виконанням дії. Це означає, що зв‘язане вираження 

дейктичного (‗особа‘) та модального (‗бажаність‘) значень імітує суміщення 

реального (об‘єктивного) та бажаного (суб‘єктивного) світів. 

Проксимальна модель реалізується через обов‘язкове розташування двох 

форм у контактній позиції, оскільки їх значення концептуально нерозривні. 

Нарпиклад, вираження невідчуженої приналежності в мові тамамбо, де поняття 

‗батько‘, ‗мати‘, а також частини тіла концептуалізовані як ‗невід‘ємні від 

цілого частини‘. Зміст ‗її/його мати‘ виражається посесивним маркером, який 

додається безпосередньо до кореневої морфеми. Ця конструкція може бути 

протиставлена перифрастичному позначенню відчуженої приналежності 

(‗її/його мітла‘); tinana ―її/його мати‖ vs nona   itevi ―її/його мітла‖ [767, с. 57]. 
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Цікаві приклади реалізації субпринципу дистанції (вираження відношення 

‗частина – ціле‘, синтаксичне аранжування обставинами часу, місця й способу 

дії в сучасній англійській мові) аналізуються у [151, с. 86-88].  

Отже, відстань між складниками синтагми віддзеркалює відстань між 

складниками концептуальної структури: чим міцніший зв‘язок між 

концептуальними одиницями, тим меншою буде відстань між ними у мовній 

структурі, у якій вони вербалізовані. 

Основу принципу послідовного порядку (―the principle of sequential order‖ 

[527, c. 165; 543, c. 16; 827, c. 53], ―the pragmatic principle of linear order‖ [527, 

c. 169]) становить когнітивна операція між двома структурами, яка полягає у 

взаємному або однобічному перенесенні знань з однієї структури на іншу 

(Додаток В. 2). Так відповідність хронологічного або логічного порядку 

описаних явищ має відповідати порядку складників у мовній структурі. 

Існування іконічних структур у синтаксисі підтверджується висновками 

Дж. Грінберга [77] стосовно універсальних тенденцій і типології порядку слів 

та морфем у різних мовах, хоча сам дослідник не експлікує думки про те, що 

порядок розташування елементів у мові паралельний порядку в практичній 

діяльності або процесі пізнання людини.  

Систематизуючи різні мовні маніфестації принципу порядку, можна 

сказати, що вони ґрунтуються на розподільній техніці кодування інформації, 

наприклад, послідовному порядку слів у реченні або в сурядних конструкціях 

(англ. here and there ―тут і там‖ [827, c. 53]) тощо; перерозподілі складників 

(принцип актуальності – ―the principle of actuality/ informative relevance‖) [601, 

c. 204]. Різні випадки мовної реалізації принципу послідовного порядку 

пропонуємо узагальнити в двох моделях – об‘єктивній і суб‘єктивній.  

Об‘єктивна модель відтворює фактичний або логічний порядок 

розташування реалій (у часі чи просторі, відповідно до інтенсивності виявлення 

ознаки). Наприклад, опис походження - укр. ―1. Книга родоводу Ісуса Христа … 

2. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду …‖ (Від 

Матвія1 : 1, 2) [1087]); антропонім - побудовані як генеалогічі діаграми в 
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зворотному порядку (ірл. Cáit  headair  heáinìn (букв. ‗Cáit – дочка/онука 

чоловіка по імені  headar  heáinìn, тобто Пітера – сина ―Маленького Джона‖; а 

cкладова  ádraig вказує на те, що він є сином/нащадком  háire  hóir/―Великої 

Мері‖ ‘) [726, c. 104]). Отже, у випадку актуалізації об‘єктивної моделі мовна 

структура характеризує практичне й пізнавальне ставлення людини до світу.  

Суб‘єктивна модель відтворює ставлення мовців до того, що важливіше 

для цього конкретного часу й відповідає їх нагальним потребам. Різні 

маніфестації суб‘єктивної моделі спираються на трансформаційну техніку 

кодування. Застосуванням трансформаційних правил досягається переміщення 

окремих складників мовної структури в таку позицію, яка дозволяє наголосити 

на інформації, важливій з погляду мовця. Таким чином, синтаксичні 

трансформації вказують на перерозподіл прагматичної інформації 

у висловлюванні. Залежно від прагматичної установки мовця, трансформації 

можуть бути націленими (а) на фокусування уваги й салієнтність того чи того 

складника або (б) на зменшення уваги й ―затемнення‖ якогось складника. Тому 

можна припустити два варіанти суб‘єктивної моделі реалізації принципу 

послідовного порядку.  

Перший варіант суб‘єктивної моделі – фокусування, яке досягається 

підсиленням синтаксичної позиції складника через його розміщення 

в ініціальній позиції структури. Як приклад дослідники часто наводять сурядні 

конструкції, де порядок розташування однорідних членів відповідає 

соціокультурним презумпціям, тобто соціальній, культурній, гендерній, віковій 

тощо ієрархії осіб (р. президент и госсекретарь [349, с. 112]), наближеності до 

мовця та/або значущості для нього тощо.  

Другий варіант суб‘єктивної моделі – затемнення, яке передбачає 

можливість зменшення фокусу уваги на складниках ситуації шляхом їх 

редукції. Виведення тих чи тих скадників із фокусу уваги може досягатися 

різними способами: компресією форми (―reduction‖ [664, c. 187–220]), зокрема 

уживанням еліпсиса (як у розмовному кліше англ. [I] Don’t think so!, де 

нульовий підмет із легкістю реконструюється реципієнтом, але суб‘єкт 
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мовлення виводиться із центру уваги й цим надається салієнтність вираженню 

незгоди суб‘єкта й розбіжності думок комунікантів), прономіналізацією, тобто 

переходом незайменникової частини структури в займенник; пасивізацією з 

метою когнітивного дистанціювання логічного суб‘єкта дії та активізації уваги 

на об‘єкті дії тощо. 

Суть іконічного принципу кількості (або квантитативного принципу / ‗the 

principle of quantity‖ [543, c. 16]) полягає в тому, що більша кількість інформації 

кодується більшою формою. ‗Більша кількість‘ інформації передбачає 

необхідність додаткового кодування/маркування того, що є менш очікуваним 

або важливішим. Реалізацію цього принципу часто покладають [543, c. 16] на 

збільшення форми позначень множини іменників (англ. book ―книга‖ – books 

―книги‖), ступенів порівняння прикметників (high ―високий‖ – higher – the 

highest) [444, c. 36], а також уживанням розгалужених ―гоноративних‖ [952, 

с. 165] форм для вираження категорії ввічливості (див. аналіз прикладів у 

різних культурах [912]). Отже, іконічний принцип квантитативності 

актуалізується, коли складність форми знака відповідає його змістовій 

складності [169; 173; 176]. 

Ми підтримуємо погляди вчених про те, що когнітивною основою 

принципів іконічності слугує перцепційний принцип фігури та фону (figure and 

ground), який діє при співвідношенні двох або більше одиниць / ситуацій 

різного ступеня виділеності. При цьому більш виділена одиниця / ситуація 

становитиме фігуру, а менш виділена – фон. Так, суб‘єкт дії виявляється 

фігурою на фоні об‘єкта дії; концептуальне ядро (предикативний центр, підмет 

і присудок) виступають як фігура на фоні часу, місця дії; інформація на початку 

висловлювання легше декодується й запам‘ятовується тощо. Виходить, що 

принципи іконічності актуалізуються через механізм ―розподілу уваги, 

ментальних зусиль та пріоритетного позначування‖ [349, c. 114], яке 

досягається різними шляхами – кумуляцією (принцип дистанції), 

упорядкуванням (принцип послідовного порядку) й адитивності (принцип 

кількості) форми й змісту. 
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Враховуючи способи діаграматичної репрезентації концептуальної 

структури мовною формою, пропонуємо доповнити зазначені принципи, 

релевантність яких підтримується сучасними дослідниками іконізму, ще 

й принципом інверсивності. 

Згідно з ПРИНЦИПОМ ІНВЕРСИВНОСТІ, концептуальна переорієнтація 

вмотивовує інверсію мовної структури, а переорієнтація змісту кодується 

позиційними перестановками складників мовної структури. Наприклад, 

взаємною перестановкою контактних елементів фонетичної синтагми 

досягається вираження протилежних змістових ознак ‗±каузація‘, 

‗±реципрокальність‘, ‗±динаміка (переміщення) тощо. Детальний аналіз 

конкретних прикладів (див. [697, c. 317-318; 699; 705]) показав, що метатезою 

або її комбінацією з іншими засобами маркуються опозитивні члени різних 

лексичних і граматичних категорій. Взаємні перестановки складників свідчать 

про перемикання уваги між двома протилежними аспектами реалій, дій тощо.  

Питання про обов‘язковість актуалізації зазначених принципів 

залишається відкритим, особливо якщо взяти до уваги такі можливості: 

 девіацію від іконічного кодування (наприклад, унаслідок історичної 

демотивації мовних знаків);  

 незалежність іконічних ефектів від частотності вживання мовних одиниць; 

 незалежність іконічних ефектів від структурної простоти/складності 

одиниць мови; 

 реалізацію іконічних принципів на різних рівнях мови; 

 актуалізацію одного й того ж принципу різнорівневими мовними засобами; 

 взаємодоповнюваність іконічних принципів. 

Останню можливість проілюструємо конкретними прикладами.  

Значення ―Вона пішла до крамниці‖ може бути виражено різними 

структурами:  карiок. Shi gou in di shap – ―Вона пішла до крамниці‖ (=‗Вона 

знаходиться в крамниці‘); Shi di gou in di shap – ―Вона пішла до крамниці‖ 

(= ‗Вона не знаходиться в крамниці‘) [686, c. 19]. Менш очікувана інформація 

‗вона не в крамниці‘ вимагає більше кодуючої форми (квантитативний 
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принцип), а збільшенням дистанції між складниками shi та shap кодується 

віддаленість реалій у просторі (принцип дистанції). 

Інший приклад: еліптизація суб‘єкта дії (англ. [I] Don’t think so!) не тільки 

виводить його з фокусу уваги (принцип послідовного порядку), а й експлікує 

інтимізацію відношень між мовцями, зменшену дистанцію між ними (принцип 

кількості), оскільки редукція вислову властива розмовному, а не офіційному 

регістру. 

Очевидно, маніфестація того чи того принципу іконічності й вибір 

способів його актуалізації є проявом певної тенденції в мові, яка виявляється з 

різним ступенем інтенсивності залежно від (а) когнітивних настанов мовців, 

соціокультурних презумпцій, тобто пріоритетності вираження того чи того 

значення, а також (б) типологічних можливостей мовної системи. 

Спробуємо довести зазначене аналізом прикладів прозорої та непрозорої 

реалізації окремих принципів іконічності. У наступному підрозділі звернімося 

до редуплікації як типового способу вираження квантитативного принципу 

‗більше форми : більше змісту‘ та взаємних перестановок складників структури 

як способу актуалізації інверсивного принципу іконічності. 

 

1. 6 Прозорість реалізації квантитативного та інверсивного принципів 

іконічності 

 

1. 6. 1 Редуплікація як засіб експлікації змістової ознаки ‘збільшення’. 

Редуплікація – поліфункціональне явище
1
 і вживається для експлікації різних 

лексичних, граматичних та прагматичних значень [223; 773]. Структурна 

типологія редуплікації доволі розлога, а види повторів детально висвітлено в 

численних працях [660; 841; 881, c. 107–130] (Додаток Д. 1. 1). Іконічність 

редуплікації прозора, коли є відповідність між кількісним збільшенням складу 

знака та кількісним прирощенням його змісту , чим і забезпечується виконання 
                                                           

1
 Редуплікація – спосіб слово- та формотворення, який полягає в подвоєнні кореня або його елементів 

(звуків, складів), афіксів, чи й цілих слів, що набувають статусу морфем [223, с. 81] (пор.: фономорфологічне 

[976, с. 408], морфологічне явище [520, c. 204; 712, c. 533; 997, c. 25;], багаторазових реітерацій синтаксичного 

або фонологічного рядів [773], спосіб словотворення [482, c. 65]). 
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одного з принципів іконічності – ‗більше форми : більше змісту‘ [431, c. 549; 

520, c. 203; 602, с. 49–50; 632; 662; 712, с. 533] (див. приклади іконічної 

редуплікації у Додатку Д. 3). Проте інші типи редуплікації [155; 170; 552; 577, 

с. 163; 697, c. 318-325; 719] характеризуються непрозорою (―opaque‖ [583]) 

іконічністю, оскільки мотивація цих структурно-семантичних кореляцій 

незрозуміла для мовців, а зв‘язок між signans та signatum виявляється 

контекстно обумовленим. Якщо універсальність [7; 39; 46; 391, c. 259; 425; 485; 

525; 600; 768; 890, c. 455–492] та іконічність редуплікації  [170; 192; 195; 205; 

583; 600; 662] не потребують доказів, то повний потенціал повтору залишається 

невизначеним, і менш прозорі випадки іконічної редуплікації поки що не 

отримали належної уваги. Отже, основна проблема полягає в доведенні 

релевантності квантитативного принципу іконічності ‗більше форми : більше 

змісту‘ для різних типів редуплікації. 

Редуплікація утворюється з ресурсів як внутрішньосистемного джерела, так 

і позасистемного [151, с. 97-98]. Хоча визначення продуктивності власномовних 

та іншомовних одиниць у формуванні редуплікацій не входить до завдань цієї 

роботи, спостереження за матеріалом дозволяють робити висновки про перевагу 

зовнішніх ресурсів через незвичність форми запозичених одиниць, їх більшу 

оригінальність, експресивність. Очевидним є те, що іконічний потенціал 

редуплікації не залежить від етимологічних параметрів, а визначається 

тривалістю функціонування та ступенем адаптації основи в мовній системі. Як 

правило, редупліковані структури із тривалою історією функціонування – більш 

уживані й багатозначні. Тому ці імітативи зазнають деіконізації, а прозорість 

імплікативних зв‘язків між формою та змістом зменшується внаслідок 

деекспресивізації та зростання абстрактності значень, виражених повторами.  

На формування іконічної редуплікації впливають різні чинники (Додаток 

Д . 1. 2), а їх вивчення може бути предметом окремої розвідки. Тому лише 

зазначимо, що найбільш впливові фактори Ғ когнітивні, соціокультурні та 

психологічні, які діють комплексно. 



83 

Пізнаючи світ і відтворюючи його в мові, людина намагається відобразити в 

назвах реалій не тільки основні з погляду мовців ознаки об‘єктів і явищ, а й 

встановити зв‘язки між ними. ―Психологічна природа людини, що здійснює 

номінацію, суперечить принципу довільності. Людина схиляється до мотивації, 

тобто утворення знаків, будова яких їй зрозуміла. Крім того, мотив номінації, як і 

будь-який мотив, – це те, що у відображеній людиною реальності спонукає й 

спрямовує її діяльність‖ [216, c. 14]. Обсяг використання й вибір техніки 

кодування, пріоритетність засобів визначаються когнітивними преференціями 

мовців. Певна річ, частковий або повний повтор виявляється оптимальним 

засобом вербальної фіксації сумісного розташування або функціонування двох і 

більше ідентичних об‘єктів чи частин, які усвідомлюються як ‗неподільна 

єдність‘: ‗окремі моменти, етапи в якійсь діяльності‘ (‗вдих і видих‘ – гот. uz-

anan ―видихати‖ [958, т. 1, с. 70; 1027, c. 42]); ‗складники цілого‘ (маорі / 'wi:wi:/, 

нз.англ. wi-wi
1
 ―трава, що росте жмутом‖ [1065, с. 917]);‗реалія як носій ознаки‘, 

а не як ‗індивідуальність, відокремлена від інших об‘єктів‘: мюррей mam 

―кров‖ > mamamam ―червоний‖ [465, c. 39]. 

У ситуаціях взаємодії різноструктурних мов, в одній з яких редуплікація 

виявляється продуктивною, лексеми зі структурним повтором можуть 

інтенсивно запозичуватися до мови-реципієнта: назви культурно-маркованих 

реалій із мові маорі [636, c. 127] у новозеландський варіант англійської мови 

(маорі /'huahua/ > нз.англ. huahua ―дичина, яку зберігають у власному жирі‖ 

[1065, с. 363]); одиниці базового словника у бербіс із іджо через те, що мовці не 

можуть відмовитися від певних моделей різних категорій та типових засобів їх 

кодування
1
 (‗ціле, яке складається з двох частин‘ - бербіс bibi ―рот‖ (як 

‗порожнина між верхньою та нижньою щелепами‘) < іджо [711, c. 534]; ‗те, що 

вирізняється різноманіттям‘ – бербіс  jε jε ―жовтий, червоний; світлого кольору‖ 

[711, c. 537]). Цілком слушною є думка Г. Хойера про те, що ―… ми можемо 

уникати елементів, які явно пов‘язані з культурою… [або] мають відношення до 
                                                           

1
 Під ‗понятійною категорією‘ розуміємо смисловий компонент загального характеру, який об‘єднує  

ранги меншого ступеня узагальнення  й виражений у природній мові різними засобами. Понятійні 

категорії - онтологічні, вони, за словами І. І. Мєщанінова [272, с. 386], не описуються мовою, а виявляються в 

лексиці, граматиці. 
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географічних та кліматичних факторів… Однак чого не можна уникнути, то це 

певних моделей різних категорій та типів, які мова та культура (до якої мова, 

власне кажучи, і належить) нав‘язують лексиці мови, моделей мови, які 

здійснюють вплив на увесь словник та всі лексичні одиниці, й окремо на те 

й інше, хоча перше більше пов‘язане з культурою, ніж друге‖ [401, с. 55–56].  

Поповнення словникового складу подвоєними структурами в ситуаціях 

мовного контакту часто пояснюється недостатнім рівнем культурної та мовної 

компетенції комунікантів, глибини лінгвістичного знання про світ, обізнаності 

комунікантів з особливостями лінгвокультури, з якою вони контактують. 

Оскільки мовною компетенцією зумовлюється адекватність інтерпретації плану 

вираження та плану змісту мовних знаків, її недостатній рівень призводить до 

девіантного відтворення етимона, запозиченого з мови-джерела в систему-

реципієнт. Неадекватність між етимоном та запозиченням найчастіше 

виявляється з причин гіперкорекції, хибної інтерпретації форми етимонів і 

бажання наслідувати продуктивну в системі мови-джерела дериваційну модель 

(див. [654, c. 177]) та нерозпізнання якісного складу фонетичної та/або 

морфологічної структури запозиченої одиниці (дет. див. [151, с. 101-105], а 

також внаслідок народної етимології, аналогії (маорі puu ‗металева труба, 

гвинтівка‘ [514, c. 101] > нз.англ. poupou  ‗те, що видає повторюваний звук 

пострілу‘, очевидно через асоціацію з англ. pow!pow!) 

Важливу роль у формуванні повторів відіграє психологічний чинник і 

прагнення мовців підвищити експресивність мовлення, надати висловлюванню 

певного конотативного забарвлення, більшої виразності, емоційності. 

Експресивізація лексики – результат дії стимулів внутрішньомовного розвитку. 

До того ж вона сприяє реалізації сугестивної функції мови. Коли форма слова 

віддзеркалює його семантику, вона стає джерелом смислів (див. [356]) та 

емоцій. Зв‘язок між звучанням та емоцією – аксіоматичний. Звуки викликають 

певні емоції та водночас супроводжують внутрішній психологічний стан 

людини. Доведено, що в індоєвропейській культурі приглушений шум голосів, 

бурмотіння, шепіт, дзюркіт, дзижчання асоціюються з невдоволенням: 
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іє.*mormor-, murmur- ―бурчати; гарчати‖ [1021] > лат. murmuro,  vī,  tum,  re 

―шепотіти, буркотіти; ремствувати‖ [950, с. 500]. Редуплікацією кодується 

тривалість якоїсь дії/події та стану невдоволення, який ця дія/подія викликає: 

лат. murmuror,  tus, sum,  ri ―нарікати на чиюсь неповороткість‖ [950, с. 500]. 

Як справедливо зазначав Б. Ф. Поршнєв [325, с. 408, 429], людина інтеріоризує 

свої реальні відносини з іншими індивідами, і завдяки цьому контролює себе та 

впливає на поведінку інших. Найдавнішою й тому найбільш важливою 

функцією слова дослідник вважав прагматичну – відношення слова до 

поведінки людини. У давньоанглійській мові численні позначення 

приглушеного звука були пов‘язані з найменуваннями емоцій, почуттів, хоча й 

поступалися їм за номінативною. Окремі з тих одиниць функціонували до 

середньоанглійського періоду, але вийшли з ужитку, ймовірно, внаслідок 

деекспресивізації. Починаючи з XIV ст., утворювалися виразні неологічні 

позначення приглушеного звучання та емотиви, зокрема редупліковані: 

англ. susurration (c 1400) ―(злісний) шепіт‖ [1068] < лат. susurr tio, onis 

―бурмотіння‖ [950, c. 755] < іє.  su er-
2
 ―сичати; свистіти; шикати‖ [1021], 

дет. див. [151, с. 105-107]. 

Значення, іконічно закодовані редуплікацією (Додатки Д. 1. 3 – Д. 1. 5), 

численні й охоплюють ‗інтенсивний вияв ознаки‘, ‗численність і 

різноманітність‘ (біс. dif-difren kastom ―багато різних традицій, звичаїв‖ (пор. 

difren kastom ―інша традиція‖) [525, с. 87]) ‗поширення, розповсюдження й 

дистрибутивність‘, ‗повторюваність та/або тривалість‘ – маорі haere ―іти, 

ходити‖ > h ereere ―бродити, блукати‖ [636, с. 127]; ‗послідовність рухів та дій, 

що відбуваються ланцюжком, як безперервний ряд мікроподій‘ - в.-таум. langa-

langa ―чистити (кокос)‖ (тобто ‗робити повторювані рухи й знімати суху 

оболонку, лущити‘) [793, с. 94]. У наведених прикладах мотивованість 

семантичної ознаки ‗збільшення‘ прозора, а формально-змістові кореляції 

‗повтор‘ + ‗інтенсивність‘, ‗кількісне збільшення‘ – іконічні. 

Менш прозора мотивованість повторів у структурі одиниць зі значеннями 

усуненої квантитативності. До таких належать комітативні, збірні, взаємні 
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значення – тув. lala ―готувати на відкритому вогні, підсмажувати; також 

розігрівати (не обов‘язково їжу)‖ [467, c. 640]; маорі patu ―ударяти, бити‖ > 

papatu ―битися один об одного‖ [936, c. 43]), значення зменшеної дискретності 

– тув. valevale ―багатобарвний, поліхромний, розфарбований‖ (букв. ‗будь-яким 

старим засобом, по-різному‘) [467, c. 635]) тощо. Певна річ, вищенаведені 

приклади демонструють актуалізацію квантитативного принципу іконічності 

‗більше форми : більше змісту‘ за рахунок експлікації змістової ознаки 

‗збільшення‘ й шляхом повторення формальних складників структури мовних 

одиниць.  

У різних мовах за домопогою редуплікації одиниці можуть бути 

транспоновані до іншої частини мови, але в морфологічній структурі дериватів 

редуплікація виявляється семантично залежною: пітта-пітта ім. mayi ―бруд‖ > 

прикм. mayi-mayi ―брудний‖ [546, c. 17], тобто вкритий брудом‘ тощо).  

Зазначене підтверджує мотивованість редуплікації та її іконічність, яка 

виявляється у формально-змістовому узгодженні мовних знаків: 

[{редуплікація}+{‗постійний (= який існує, триває постійно, не припиняючись 

і не перериваючись)‘}]. 

Редуплікація може виражати різні граматичні значення (Додаток Д. 1. 3. 2). 

Скажімо, для іменників редуплікація виявляється морфологічним показником 

множини та двоїни. У структурі прикметників та прислівників утворюються 

форми ступенів порівняння. Повтором основ числівників маркується значення 

‗невизначеної кількості‘. Редуплікація в структурі займенників може бути 

показником форми ‗множинності партиципантів‘. У сфері дієслова 

редуплікація також уживається для утворення різних форм. Іконічна 

редуплікація дієслова охоплює варіації аспектуального (видового) значення 

нетермінативності (хабітуаліс, фреквентатив, ітератив, інхоатив, дистрибутив), 

тривалості (дуратив, синхронний прогресив, пролазив).  

Когнітивний принцип квантитативності, на який спирається іконічна 

редуплікація, стимулює утворення синкретичних форм. Так редуплікацією 

у ведійському санскриті утворюються форми з синкретичним вираженням 
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презента та інтенсива – nu ―ревти, ричати‖ – non va ―реве, ричить часто, 

неодноразово‖ (≈ aнгл. ‗roars repeatedly‘) [719, c. 434].  

У давньогрецькій мові перфект дієслова з семою ‗звучання‘ в структурі 

лексичного значення (дгр. κπάζυ ―кричати, квакати; галасувати; з криком 

вимагати‖ [949, с. 977] > PERF κέκπα α) можна розглядати як ―інтенсивний 

презенc‖ [109, с. 160], а редуплікацію – експресивною ознакою, завдяки якій 

висловлювання набуває радше дескриптивного характеру, ніж наративного. 

У мові кінанде утворюються інтенсифіковані каузативи: tu-kabi -i n-a.i n- 

a.i n-a ―ми швидко викликали (букв. створили, примусили падати) дощ‖ [783, 

c. 35]. Як відомо, каузальні зв‘язки – це широке коло відношень логічної 

обумовленості, які передають особливий взаємозв‘язок між явищами, при 

якому одне з них породжує інше, зумовлює чи вмотивовує, або логічно 

обґрунтовує його. Тому причину та наслідок можна розглядати як ситуацію, що 

складається з двох взаємопов‘язаних і послідовно розташованих на 

темпоральній осі подій (причина/стимуляція впливу та наслідок впливу). 

Виявляється, каузація може мислитися в термінах частин цілого, де вплив 

суб‘єкта та результат впливу на об‘єкт дії усвідомлюються як послідовна зміна 

стадій однієї ситуації (Додаток Д. 1. 3. 3, рис. Д. 1).  

Дієслівна редуплікація може виражати семантику послабленої 

транзитивності – ‗взаємності‘ (індон. bunuh-mem-bunuh ―убивати один одного‖ 

[788, c. 181]) чи ‗зворотності‘, гав. ′au′au ―плавати, купатися‖ (тобто 

‗занурювати себе у воду‘)‖ [1016, c. 31]). Використанням повтору досягається 

одночасна плюралізація та симетричність учасників події (агенса та пацієнса). 

При експлікації взаємного значення редуплікація кодує відносини актантів у 

ситуації, коли агенс та пацієнс збігаються, й актанти ―подвоюються‖ (2 агенса + 

2 пацієнса). У випадку зворотного значення редуплікація також кодує ситуацію, 

в якій актант ―повторюється‖ (агенc + пацієнc), але перебуває у відношеннях із 

самим собою. Іконічність зворотної та взаємної (Додаток Д. 1. 3. 3, рис. Д. 2) 

редуплікації виявляється в тому, що повторення дії, яке охоплює тих самих 

партиципантів, кодується збільшенням тієї ж форми. Зворотність та взаємність 
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найближчі в семантичному плані категорії (з якими також межують каузатив, 

результатив) і мають різні засоби експлікації. На наш погляд, редуплікація є 

економним засобом кодуванням актантної деривації, оскільки збільшення 

вихідної форми імітує не тільки множинність партиципантів (подвоєння), але й 

їх суміжність (збільшення тієї ж форми) разом із поширенням/продовженням 

дії/події в зворотному напрямку. Вірогідність цього підтверджується аналогіями 

в способах кодування. (див. приклади вираження реципрока [151, с. 118]). 

Значить, редуплікація, що кодує актантну деривацію, спирається на 

принцип симетрії, згідно з яким пропорційні частини цілого (тут – актантні 

складові пропозиціональної структури) здатні накладатися так, що не всі вони 

займають початкове положення (суб‘єкт → об‘єкт дії). 

Редуплікацію не можна вважати периферійним явищем, бо вона – мовна 

універсалія, уживана в генетично та типологічно відмінних мовах із різним 

степенем продуктивності. За допомогою багатьох видів повтору експліковано 

низку значень, спектр яких специфічний у різних мовах [312]. До цього слід 

додати інші особливості редуплікації. 

По-перше, редуплікація часто суміщається з іншими засобами маркування 

значень: редуплікація + морфологічний показник множини, реципрока тощо. 

Наприклад, зуні towo- ―видавати тріск‖ + -t- ―інхоативний маркер‖ > towowo-ti 

―(грім) гримить‖ (тривале повторення звучання, дії) [769, c. 585]. 

По-друге, навіть в одній мові, наприклад, у ведійському санскриті 

повтором маркуються різні категоріальні значення (перфекта – vṛdh ―рости‖ > 

vavárdha ―виріс‖; презенса – d  ―давати‖ > dád ti ―(він/вона)дає‖; каузативного 

аориста – jan ―народжуватися, генерувати‖ > ájḯjanat ―народжений‖; дезиратива 

– d  ―давати‖ > dìd sati ―(він/вона)бажає дати‖; інтенсива – yam ―тримати‖ > 

yaṃyamīti ―тримати, утримувати повторно, багаторазово‖ [719, c. 431, 434]).  

Ці факти доводять нерегулярність редуплікації як засобу вираження 

конкретних складників лексичної чи граматичної семантики та синкретизм 

виражених нею значень, що уможливлює використання формального 
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збільшення для кодування різних, навіть протилежних значень, мотиваційна 

прозорість яких викликає сумніви. 

Редуплікація трапляється в назвах дитячих ігор, а також у структурі 

одиниць із демінутивними або делімітативними значеннями. З‘ясуємо 

наявність/відcутність мотивації таких редуплікованих одиниць.  

Редуплікація в назвах дитячих ігор трапляється в типологічно різних, 

генетично споріднених і неспоріднених мовах - порт. pega-pega ―квач (гра)‖ 

[1081], фр. cache-cache ―піжмурки‖ [994]); в америндських мовах – сквоміш kai-

kai ―грати в піжмурки‖ [583, с. 62] тощо (Додаток Д. 1. 4. 1).  

З одного боку, формально-семантичний зв‘язок у позначеннях ігор 

умовний, і якась формальна (звукова чи структурна) та змістовна подібність 

відсутня. Здавалося б, ідея ‗гри‘ ніяким внутрішнім відношенням не пов‘язана 

зі своїм позначувальним – структурою повтору. Ця ідея могла би бути 

виражена якимось іншим сполученням морфем. Така думка легко ілюструється 

розбіжностями між назвами для одного й того ж денотата у різних мовах або 

варіантах однієї мови (пор. дуплекс бразильський варіант порт. esconde-esconde 

―піжмурки (гра)‖ [1081] vs симплекс ісп. (одн.) escondite  ―піжмурки (гра)‖ 

[1000, с. 111], південноамериканський варіант ісп. escondidas (мн.) ―піжмурки‖ 

[1030, с. 117]. Помітно й те, що в одних мовах редуплікація в назвах ігор 

високопродуктивна, наприклад, в африканс [468, с. 203–204] та у мові хулі (з 29 

назв 11 є частковими та повними редуплікаціями [608, с. 86–87]), а в інших – ні 

(зокрема в українській, російській мовах). З іншого боку, редупліковані назви 

дитячих ігор утворюються в мовах різної будови. Тому якщо зміст та форма 

одиниць взаємообумовлені, то мотивованість редуплікованих назв дитячих ігор 

слід встановлювати, виходячи з комплексу значень, що кодуються 

редуплікацією та/або альтернативними засобами.  

Редуплікація в назвах ігор кодує такі ознаки: ‗повторюваність‘, ‗тривалість‘ 

(хулі pendo pendo (< pendo ―котитися, обертатися‖, тобто ‗пересуватися, 

здійснюючи багато обертів‘) ―гра, учасники якої стискають у руках невелику 

палицю, перевертаються через неї й котяться з гори або рівною поверхнею‖ [608, 



90 

с. 88]); ‗множинність актантів (суб‘єктів-партиципантів), що діють одночасно 

або поперемінно‘ або ‘взаємність чи поперемінність дії‘ (англ. kick-to-kick ―гра в 

м‘яч для двох учасників‖); ‗хабітуалізація (набуття звички)‘ (див. Додаток 

Д. 1. 4. 2). Отже, зазначені семантичні ознаки іконічно кодуються повтором, і по 

суті, є різними актуалізаціями квантитативного принципу ‗збільшення‘, 

вербалізованого редуплікацією.  

У назвах дитячих ігор трапляються й інші випадки вживання повтору. 

Б. Дональдсон [552, c. 450] вказує на те, що численні редупліковані назви 

дитячих ігор в африканс походять від простих іменників (африк.  dokter-dokter 

―(грати у) лікарню‖, huis-huis ―(грати у) сім‘ю‖ [1029, с. 91, 142]) і в своїх 

значеннях містять сему ‗нереальний, несправжній, удаваний‘. Якщо прийняти 

такий погляд на це явище, то редуплікація не може бути визнана іконічною. Ми 

не поділяємо думок Б. Дональдсона щодо походження подібних назв 

і вважаємо, що вони іконічно кодують ознаки ‗скопійований; такий самий; 

схожий на…; такий, що нагадує щось інше‘. На користь такої їх мотивованості 

наводимо наступні переконливі факти: у назвах ігор дуплекс порівняно з 

симплексом не завжди вторинний [468, с. 203–204]; часто повтор сполучається 

з полісемантичним дієсловом speel (ge-) ―грати, гратися; виконувати; діяти‖ 

[1029, с. 295], яке вживається також і в значенні ‗копіювати; бути подібним, 

схожим; діяти, як…‘
, 

 що підтримує асоціації з ‗тим, що відтворюється‘; 

редуплікацію може бути використано на позначення ‗схожості, подібності‘ не 

тільки в назвах ігор, наприклад, африк. ―…en stadig kruk(-kruk) sy oor die 

woelige straat‖ [цит. за: 468, c. 203] – ―…і (досл. повільно) шкандибала вона 

через запруджену вулицю‘, тобто як на милицях (букв. ‗милиця-милиця‘). 

Кодування значення ‗подібність, відтворення‘ через подвоєння не обмежується 

мовою африканс. Для його експлікації дуплекси вживають також 

в індонезійській (малайській) мові (rumah ―будинок‖ > rumah-rumahan 

―ляльковий будинок‖ [897, с. 801]).  

Проведений аналіз свідчить про те, що в мові африканс гру концептуалізовано 

як лудичну, зокрема розважальну, рольову та імітативну діяльність, а редуплікація 
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може вживатися як засіб іконічного кодування ознаки ‗подібність, схожість‘
1
. Як 

виявилося, залежно від особливостей концептуалізації гри в різних 

лінгвокультурах, редуплікація вживається як засіб іконічного кодування певних 

значень. Для португальської мови салієнтна ознака ‗лудичність‘ та 

‗множинність партиципантів‘
2
, а для африканс, окрім зазначених, актуальності 

набувають ‗подібність, схожість, відтворення‘. Відомо, що гра – культурна 

універсалія, один із найдавніших видів діяльності людини. Вона виникла та 

розвивалася як імітація реальних життєвих ситуацій з метою соціалізації, 

організації життя суспільства, передачі досвіду наступним поколінням, 

підготовки до трудової, військової діяльності, сімейного життя тощо. За 

свідченням інформантів [див. 608, с. 88], гра mbili gili / gili gili ―катання з гори‖
3
 

(< хулі gili ―тягти, волочити‖) нагадує гравцям їх річкові мандрівки на каное, а 

wangarere hongorere ―гра, в якій гравці крутяться до запаморочення й 

намагаються утриматися на ногах‖ (< хулі wanga ―плетіння; рух рук при 

прядінні‖) – заняття ткацтвом. Гра – неправда, удавання, вона – лише 

подібність, відносна копія реальної результативної діяльності. Але й тут форма 

та зміст назв умотивовані ознакою ‗такий, що видається за справжній‘. 

Редуплікацію у назвах ігор підтримує психологічний чинник. На 

початковій інтелектуальній стадії розвитку дитини частотна редуплікація, що 

вживається не лише для фонологічного спрощення, а й як імітація поведінки 

інших [578, с. 208, 211, 214; 822, c. 244].  

Як з‘ясувалося, у багатьох мовах редуплікація вживається в назвах 

дитячих ігор як засіб кодування цілого комплексу значень, співвідносних 

                                                           
1
Аналогічну маніфестацію гри знаходимо в турецькій мові. Пор. поєднання ЛСВ ‗грати, гратися, 

виконувати, діяти подібно до…‘ : тур. oynamak ―грати; виконувати (роль у театрі)‖ [979, с. 268, 345] > birdirbir 

oynamak [850, с. 126] ―грати в довгу лозу‖, а також kipirkipir oynamak ―гарцювати, стрибати; постійно хитатися 

[злегка]‖ [1073, с. 660] тощо. У португальській мові [див. 737, с. 277–278], на відміну від африканс та турецької 

мов, актуалізовано ознаку ‗розвага, забава, задоволення‘, а сема ‗схожість‘ у структурі лексичного значення 

дієслова brincar та його похідних не виявляється: brincar ―бавитися; розважатися; змагатися тощо‖ [980, с. 42] > 

порт. brincar de esconder ―грати в піжмурки‖, brincar de esconde-esconde ―т.c‖, brincar de soldados ―грати в 

солдатики‖ [996], brinco ―іграшка‖, brinco de crianças ―гра‖ [1075, с. BRI-BRO] тощо. 
2
 Ця ознака актуалізується, наприклад, у таких контекстах: порт. Vamos brincar de pega-pega/esconde-

esconde – ―Давайте (досл. Пішли) грати в піжмурки‖, де vamos – форма 1 ос., мн., імператив неперехідного 

дієслова ir ―йти‖; сompanheiro brincar ―товариш по іграх, партнер‖ [1075, с. BRI-BRO].  
3
 Для цієї гри виготовляють ―санки‖ із довгих смужок бананового дерева чи горіха, затягають їх на гору. 

Потім поливають схил водою, щоб зробити його слизьким, і катаються. 
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з іконічним принципом квантитативності. Різні концептуалізації цього принци-

пу охоплюють ‗повторюваність‘, ‗процесуальність‘, ‗взаємність‘, ‗множинність 

партиципантів‘, ‗ірреаліс‘, ‗емфатичність, підсилення‘ й пояснюються 

специфікою вживання назв у контекстах, поза межами яких встановлення 

формально-змістової симетрії в позначеннях ігор доволі складне. Саме тому 

редупліковані назви дитячих ігор характеризуються непрозорою іконічністю. 

До структурно-семантичних моделей редуплікації, які не узгоджуються з 

квантитативним принципом ‗більше форми : більше значення‘, належать 

демінутиви. Зменшувальна сема трапляється в семантичній структурі іменників 

(яунде ondenda ―будиночок‖ [976, с. 408]), прикметників (маорі maarooroo 

―твердуватий‖ [475, с. 137]). 

Демінутивна редуплікація може бути мотивована різними ознаками (дет. 

див. [151, с. 129-133; 564, с. 196]: ‗занадто, надмірно‘ (нз.англ. maimai 

―невелика споруда, тимчасовий навіс, будиночок, будка‖ [цит. за: 1065, c. 460]; 

‗такий, що має таку ж якість; копія‘ (маорі wera ―гарячий‖ > werawera 

―гарячуватий, теплий‖, pango ―чорний‖ > papango ―чорнуватий, темний‖ [936, 

c. 22]); ‗здрібнілість‘ або ‗дисперсність‘ (карибський англоосновний креол  yala-

yala / yelo-yelo ―жовтий, плямистий; жовтуватий‖, blaki-blaki ―чорний, плямистий; 

закопчений‖, redi-redi ―червоний, плямистий; червонуватий‖ [712, c. 538]); 

‗недостатня насиченість кольором + двобарвність, суміщення двох кольорів‘ > 

‗десатурація (переважання одного з двох кольорів і зменшення насиченості 

іншого)‘: пор. баума damu.damu ―червоний; коричневий‖ та dromo.dromoa 

―жовтуватий‖ [544, c. 231]. З цього виходить, що у зазначених номінаціях повтор 

відтворює ознаки ‗підсилення, повторення‘, а тому може вважатися іконічним. 

Інший різновид редуплікації, який викликає сумніви щодо її іконічності, 

трапляється в морфологічній структурі одиниць із делімітативним (в інших 

термінах – обмежувальним, рестриктивним) значенням. Наприклад, у мові 

ілокано редуплікація передає рестриктивні значення у формах особових 

займенників (ілок. sisiák ―тільки я‖), демонстративів (ілок. dagdagitóy ―тільки 

ці‖), та в окремих висловах із числівниками (ілок. sangsanga urnáy ―тільки 
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один повний глечик‖) [840, c. 29]. Делімітативне значення особових 

займенників, демонстративів та числівників передбачає обмеження сфери 

партиципантів, оскільки ґрунтується на усвідомленні мовцями того, що хтось 

або щось виявляється визначеним і виділеним, а отже, якось виокремленим. 

Аналіз прикладів допоможе встановити відповідність або невідповідність 

рестриктивного значення редуплікації квантитативному принципу іконічності. 

У мові ілокано особові займенники, які належать до класу незалежних 

абсолютивів, мають форми особи й числа – siák ―я (1 ос., одн.)‖, виражають 

ексклюзивність / інклюзивність – sitá ―ти і я‖, респективніст [1055, c. xli]. 

Делімітативне значення маркується редуплікантом – siák ―я‖ > sisiák ―тільки я‖ 

[840, c. 29], siká ―ти‖ > siksika ―тільки ти‖ [881, c. 120]. Слід зазначити, що в 

інших мовах редуплікація вживається й для вираження інклюзивності (бамілеке 

pú ―ми з тобою‖ > pú-a-pú ―ми з тобою та з ними‖ [976, с. 193]). Приклади 

вираження значення ексклюзивності за допомогою редуплікації нам невідомі. 

Незважаючи на те, що способи утворення ексклюзиву [976, с. 590], інклюзиву 

та делімітативу варіюються в мовах, існує можливість використання 

редуплікації як способу утворення інклюзиву та делімітативу в їх 

протиставленні ексклюзиву (Додаток Д. 1. 5, рис. Д. 3).  

У сфері займенника субкатегоріальні значення інклюзиву та делімітативу 

протиставлені ексклюзиву. Ексклюзив виражає вилучення адресата мовлення зі 

сфери дейксису адресанта, а інклюзив – залучення. Тому ексклюзив та 

інклюзив об‘єднуються категоріальним значенням особи, але протиставляються 

за субкатегоріальним значенням – ‗контраст‘ vs ‗адитивність‘ (Додаток Д. 1. 5, 

табл.Д. 1). Інклюзив та делімітатив зближуються на основі ознаки 

‗кумулятивності‘. Важливо, що в тих мовах, де редуплікація вживається як 

маркер інклюзивності, вона виконує переважно семантичну функцію. А у 

випадку, коли редуплікація є актуалізатором делімітативного значення, як у 

мові ілокано, вона виконує важливу прагматичну функцію емфази: ілок. dakamì 

―ми, не ти‖ (1 ос., мн.) (ексклюзив; значення ‗контрасту‘), ілок. datayó ―ми й ти‖ 
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(1 ос., мн) (інклюзив, ‗адитивне‘ значення), ілок. dakdakami ―тільки ми‖ 

(1 ос., мн) (делімітатив, емфатичне значення). 

При реалізації інклюзивного та делімітативного значень увага 

зосереджується на ‗повноті‘ дейктичної сфери адресанта. Якщо порівняти 

особові займенники з інклюзивним та рестриктивним значенням при виконанні 

ними синтаксичної ролі суб‘єкта, то можна сказати, що редуплікація слугує 

актуалізатором ‗повноти‘ суб‘єкта дії. Наприклад, в ілокано за допомогою 

уживання редуплікованого делімітатива актуалізується обмежувально-видільне 

значення, акцентується увага на обмеженій кількості виконавців дії: – 

―Tulonganyo dagiti polis agsipud ta dimi maaramid a dakdakami <…>  Help your 

policemen because we cannot do it alone)‖ [1126] – ―Допоможіть своїм 

полісменам, бо ми самі (тобто ‗всього лише ми‘) не здатні зробити це‖; 

―Duduáda ti napán‖ [1055, c. lix] – ―Тільки двоє з них пішли‖. 

Значення ексклюзивності та делімітативності не співвідносні. У випадку 

ексклюзиву адресат вилучається з дейктичної сфери адресанта й це більше 

корелює зі сферою семантики (значенням контрасту). Делімітатив якраз 

позбавлений контрасту й тяжіє до сфери прагматики, оскільки рестриктивність 

стимулює емфазу. Отже, субкатегорія ексклюзиву базується на протиставленні, 

інклюзиву – на об‘єднанні, а делімітативу – на розмежуванні.  

Вважаємо, що редуплікація слугує іконічним способом вираження повноти 

дейктичної сфери за рахунок кількісного збільшення у сфері дейксису – 

об‘єднання двох частин. При актуалізації інклюзивного значення відбувається 

концептуальне протиставлення, при якому виділяється об‘єкт уваги – частини 

(фігура), об‘єднані в ціле (фон). Реалізація делімітативного значення 

ґрунтується на (а) виділенні певної частини (фігура) з цілого (фон) для 

окремого або особливого виконання якоїсь дії та (б) посиленні такого 

розмежування. Актуалізація субкатегорії ексклюзиву вимагає виділення 

частини (фігура), виведеної за межі цілого (фон). (Додаток Д, рис. Д. 4). 

Тому редуплікація, як актуалізатор делімітативного значення, також 

іконічна, але ступінь прозорості іконічності тут знижується, оскільки делімітатив 
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більше корелює зі сферою прагматики, а не чистою семантикою. В ілокано 

особові займенники з делімітативним значенням вторинні, тобто похідними від 

основи-симплексу особових займенників (siák ―я‖ > sisiák ―тільки я‖, siká ―ти‖ > 

siksika ―тільки ти‖). Дуже ймовірно, що саме це створює сприятливі умови для 

збільшення прагматичної насиченості делімітативів, оскільки чиста семантика 

переважає в основних, непохідних одиницях, а частка прагматики значно 

збільшується в дериватах (див. [12, c. 141; 346, с. 179–196] про прагматичну 

насиченість похідних, фразеологічно зв‘язаних та конструктивно обумовлених 

значень слів порівняно з їх основними значеннями).  

Ми переконані, що редуплікацію із делімітативним значенням можна 

вважати іконічною, оскільки подвоєння мотивоване не обмежувальною (‗такий, 

що не охоплює чогось у повному обсязі‘), а розмежувальною ознакою (‗такий, 

що вирізняється серед інших, на якому зосереджено увагу‘). Переважання 

прагматичного аспекту змісту пояснює абстрактність і непрозорість іконічності 

делімітативної редуплікації. 

 

1.6.2 Позиційна перестановка складників як засіб експлікації змістової 

ознаки ‘інверсивність’. Позиційні зміни складових у структурі мовних одиниць 

відбуваються на різних рівнях – фонетичному, морфологічному, синтаксичному. 

Вони охоплюють метатезу (перестановку звуків, складів) та інверсію (зворотний 

порядок слів у словосполученні, реченні порівняно зі стандартом або вихідною 

структурою). Нижче аналізуються взаємоперестановки складників, коли змістова 

інверсованість визначається позицією двох мобільних елементів у структурі 

знака. Метатези утворюються перестановкою дистантних або контактних 

голосних, приголосних, голосних і приголосних звуків, складів, а також зсувом 

довготи голосного. Інверсованими можуть бути й суперсегментні явища – 

наголос і тон. Залежно від значення основ розглядають лексичну, продуктивнішу 

за неї, граматичну та прагматичну метатезу.  
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Здебільшого метатезу вважають нерегулярним, хоч і частотним фонетичним 

явищем, що виникає через мовленнєві помилки [531, c. 47-48], запозичення, 

внаслідок еволюційних фонетичних процесів [410; 825, c. 33–34] тощо.  

Проте не всі види перестановок такі, адже вони можуть виникати й 

унаслідок народної етимології, тобто приписування слову хибного походження 

на основі його формальної подібності до одиниці, вже існуючої в мові: 

англ. butterfly [873] – модифікація англ. flutter-by ‗такий, що робить швидкі, 

метушливі пурхаючі рухи, пролітає повз‘. Формування таких перестановок 

відбувається на основі лексичної аналогії, яка ґрунтується на усвідомленні 

зв‘язку між двома концептами й результує в перенос знань з однієї структури 

на іншу. Зв‘язок між концептами призводить до використання тієї ж форми як 

засобу кодування тотожних або близьких квантів змісту. 

Дослідження з питань природи метатези численні й орієнтовані на аналіз 

конкретних випадків позиційних перестановок, які трапилися внаслідок 

історичних змін або табу. Автори публікацій здебільшого констатують факти 

існування метатези, пояснюючи їх історичними й психологічними чинниками, 

проте уникають питання мотивованості перестановок. Втім метатеза може бути 

поясненою, а зв‘язок між signans та signatum – обґрунтованим, невипадковим 

(Додаток Д. 2). 

Наприклад, в івриті  метатеза трапляється при додаванні префікса /hit-/ до 

дієслівних основ із початковими /s, z, š, ts/. Дослідники [655, с. 149; 923, c. 424] 

вказують на фонетичний характер цієї метатези й переконані, що вона виникає 

лише за необхідності полегшити артикуляцію. Але зауважимо, що префікс із 

рефлексивним значенням додається до неперехідних, неакузативних
1
 основ. 

Деривати без метатез часто є позначеннями взаємних або зворотних операцій, 

здійснення яких передбачає наявність зовнішніх по відношенню до дії актантів, 

наприклад, ‗суб‘єкт дії має справу з…‘: /hit-/ +/-konen/ ―встановлювати; 

готувати‖ > /hitkonen/ ―встановлюватися; готуватися‖, тобто ‗працювати над…‘ 

[448, с. 3]. Значення цих рефлексивних основ мають інтенсивно-ітеративний 

                                                           
1
Неакузативне дієслово – неперехідне дієслово, при якому підмет є семантичним об‘єктом [943, с. 374]. 



97 

відтінок. Тим часом дії, позначені префіксальними дериватами з метатезою, 

можна кваліфікувати як внутрішні по відношенню до актанту, тобто такі, що не 

виходять за його межі. Значення похідних мають інтенсивно-результативний 

відтінок (/hit-/ + /-saken/ ―наражати на небезпеку‖ > /histaken/ ―ризикувати‖ 

[658, c. 416], тобто ‗відважуватися‘), відтінок бенефактивності  

―користуватися‖, тобто ‗мати, діставати вигоду‘) або містять естимаційно-

декларативний компонент, коли повідомляється, в якому стані існує реалія 

(―зморщуватися; зіщулюватися‖) тощо. Отже, позиційні перестановки, які 

відбуваються без якісної зміни складників цілого, іконічно кодують різні вияви 

однієї ситуації, специфікою якої імпліковано суб‘єктно-об‘єктну 

конверсивність актанту. 

Слід зазначити, що в деяких мовах показник рефлексиву суміщається 

з показником реципроку1 або утворюється подібними засобами. Ймовірно, це 

пов‘язано з особливостями інтерпретації актантних відношень у ситуації, коли 

агенс і пацієнс виявляються однією й тією ж особою (vis-a-vis).  

Метатезою іконічно кодується інверсійність дії по відношенню до суб'єкта 

й об‘єкта не тільки в івриті, а й в аккадській, ротуманській мовах [1022, c. 266, 

269]. Цілком зрозуміло, що цей різновид перестановки є засобом іконічного 

кодування протиставлення ‗+ безпосередній суб‘єкт дії/носій ознаки‘ vs ‗-

безпосередній суб‘єкт дії‘, а не протиставлення ‗повний/сповнений vs 

неповний‘, як це іноді пояснюють [461, c. 48–49].  

У мові учуматаку метатезою в структурі локативних маркерів кодуються 

протилежні змістові ознаки ‗рухатися з місця‘ vs ‗перебувати на тому ж місці, 

у тому ж середовищі‘: учуматаку k
w
as.–kis ―у воду‖ vs k

x
o.tat.-ksi ―в озері‖[634, 

с. 114]. Метатеза мотивована і відбувається між основними локативними 

маркерами, які сполучаються з дієсловами руху (-kis) та основними локативними 

маркерами, які додаються до дієслів позиції (-ksi). По-перше, іконічність цієї 

                                                           
1
 Наприклад, у російській та українській мовах рефлексивне значення актуалізується у формах пасивного 

стану перехідних дієслів (р. разделяться, укр. розділятися ―(недоконаний вид , пасивний стан) до розділяти, 

розділювати‖ [966, т. 8, с. 666]), а реципрокальне значення – у формах активного стану неперехідних основ 

(р. разделяться, укр. розділятися ―ділитися на частини; утворювати проміжки між ким-, чим-небудь‖ [966, т. 8, 

с. 666]). 
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метатези виявляється в тому, що інверсоване розташування складників 

синтагми (-is vs -si) віддзеркалює змістове протиставлення (‗+рух‘ vs ‗-рух‘). 

По-друге, дистанціювання приголосних у структурі локатива (СVC – kis) 

відповідає семам ‗рух, переміщення, збільшення відстані від…/ до…‘, 

апроксимація ж складників фонетичної синтагми (СCV – ksi) – семам ‗-

переміщення, -відстань‘. Виходить, що метатеза в структурі локативних 

маркерів у мові учуматаку – приклад діаграматичної іконічності, що кодує ‗± 

переміщення‘. 

Інші приклади мотивованої перестановки знаходимо в дравідійській мові 

пенго: у ній позначення множинної дії додаванням суфіксів до окремих 

дієслівних основ якраз і супроводжується метатезою /-kp-, -gb- > -pk-, -bg-/ [497, 

c. 82, 201; 1023, c. 325]. Метатеза сприяє трансформації значення дієслівної 

основи (‗-дія, що виявляється як процес‘ →‗+дія, що виявляється як процес‘). 

Метатезою або її комбінацією з іншими засобами маркуються 

протиставлені члени різних лексичних і граматичних категорій 

(Додаток Д. 2. 1): аспектуальних (‗+/- актуальний‘1) – клалам mtəq
w
- 

‗неактуальний‘ vs mətq
w
- ‗актуальний‘ ―класти у воду‖ [902, с. 216]; 

аспектуальних (‗+/- реаліс‘) та темпоральних (‗+/-час‘) – алсі /cpyút-х / ‗плавати 

(зараз)‘ (реаліс, комплетив) vs /cpúyt-х / ‗Пливи!‘ (імператив неперех. дієслова, 

тобто ‗очікувана, але нереальна дія‘) [495, c. 7–8]; родових (‗+/- чоловічий‘) – 

мова ренділле údur-te ‗вона спала‘ vs ú d-e ‗він спав‘ [494, c. 1386], ínam 

―хлопець‖ vs inám ―дівчина‖, áram ―чоловік (дружина)‖ vs – arám ―жінка 

(дружина)‖ [461, c. 49] тощо. 

Виявляється, у багатьох випадках інверсія складників спричинена 

фонетичним контекстом. Проте отримані результати аналізу метатези 

в різноструктурних та генетично неспоріднених мовах доводять, що вибір 

форми метатезованого кореня чи основи також визначається семантичним 

і морфологічним чинниками. Це свідчить про те, що метатеза хоч і 
                                                           

1
 Актуальний аспект у салиських мовах передає імперфектне значення (на зразок англ. be…doing) й має 

різні семантичні відтінки, що характеризують дію як неперервну (яка триває й не має часових меж), регулярну 

чи частотну. Трапляється переважно в семантично активних дієслівних, прикметникових та інших основах на 

позначення повторюваних (як серія актів), початкових, результативних явищ [772, c. 93]. 
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стимулюється фонологічними властивостями мови, але не детермінується 

ними. Слід відзначити, що окремі поняття вербалізовано не через свій 

експонент, а через модифікацію вихідної структури з протилежним значенням 

через переміщення складників у дериватах. 

Метатеза може бути експлікатором не тільки лексичних та граматичних, 

а й прагматичних значень, виражаючи ставлення мовців до знаків, а через них 

і до денотатів, з якими ці знаки співвідносяться: ‗+/-свій‘ у сленгізмах [359, 

с. 103; 453, c. 52; 531, c. 48] - doog = good ―якісний‖ [1127]. 

Форми родового відмінка, утворені кількісною метатезою (дгр., іон., род. 

νεόζ /ne s/, νηόρ /nēós/), були диференційовані: форма з коротким голосним 

(дгр. νεόρ [949, с. 1122, 1128]) уживалася в аттичному діалекті, який був 

―літературною мовою прозових жанрів, риторики та філософії‖ [109, c. 8], а 

форма з довгим голосним (дгр. νηόρ [949, с. 1113, 1122]) прижилася в епічному 

(давньоіонійському) варіанті, відомому з поем Гомера (νηόρ (νηFόρ) [1054, 

c. 278–279]. Цілком імовірно, що на вокалічне подовження, окрім історичних 

чинників, вплинули особливості епічного стилю, пов‘язані як із намаганням 

привернути увагу реципієнта до об‘єкта, який згадується (Додаток Д. 2. 1). 

Можна стверджувати, що метатеза – влучний засіб вербальної фіксації 

стандартних уявлень про певні ділянки дійсності. Контрастом прямого та 

зворотнього розташування складників кодується, наприклад, розподіл реалій на 

категорії сакрального (чистого) та світського (гріховного). Від обраної форми 

(із прямим чи зворотним порядком) залежить характер вираженого змісту. 

Продемонструємо справедливість цього твердження на прикладі метатези, що 

вживається в релігійному тексті й віддзеркалює ознаку ‗+/- священний‘.  

Через інверсований порядок складників утворюються різні синонімічні 

позначення в івриті
1
. До таких, зокрема, належить найменування ягняти – 

івр. /kebes, keh-bes/ (      ) > /keseb, keh-seb/ (      ) ―ягня, баранчик; вівця‖ [983]. 

У тексті Старого Завіту трапляються обидва варіанти (Додаток Д. 2. 2), але з 

                                                           
1
 Про те, що метатези невипадково трапляються в структурі синонімічних одиниць в івриті свідчать різні 

приклади, зокрема ―різати‖ /garaz/ vs /gazar/ [778, c. 83], ―баран‖ /imrä/ vs (урочисте) /rām/ [778, c. 131] тощо. 
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неоднаковою частотою. За нашими підрахунками, непохідна основа налічує 100 

уживань, здебільшого у ―Числах‖ (62) та ―Левіті‖ (13), а її похідний корелят із 

метатезою лише 13, більшість з яких виявлено в книгах ―Левіт‖ (7) та ―Буття‖ (4) 

[987]. Слід звернути увагу на те, що одиниця івр. /keh-bes/ ‗жива, чиста, 

священна, жертовна тварина‘ найчастотніша у текстах, провідною ідеєю яких є 

святість і чистота (священиків, світських людей, суботи, свят). У пасторальних 

контекстах використовується варіант із метатезою задля експлікації 

протилежного значення ‗вівця, баранчик як світська, несакральна тварина‘.  

Вибір відповідних мовних засобів залежить від статусу мовців, їх 

суб‘єктивного трактування того, що відбувається, і про що йдеться. 

У класичній арабській мові позиційні перестановки трапляються в складі так 

званих ‗дієслів здивування‘ (―verbs of surprise‖ [755, с. 279]) і відповідають 

ознакам ‗+/- емоційне‘ ставлення мовця до ситуації. Порядок складників в 

ініціалі нейтральної одиниці араб.(класичн.) /kaðab/ ―обманювати‖ змінюється 

на протилежний /
Ɂ
akðab/ в емоційно забарвленому контексті – /maa 

Ɂ
akðabahu/ 

– ‗Який же він брехун!‘. 

Прагматично мотивовані перестановки супроводжують модифікацію 

комунікативного навантаження мовних одиниць у структурі висловлювання, 

актуалізуються інверсією в синтаксичних конструкціях. Прямий порядок слів 

виражає нейтральне ставлення мовця до ситуації. Відома інформація зазвичай 

передує новій, що відповідає природному ходу подій (те, що відомо, 

сприймається як таке, що траплялося раніше). Інверсований порядок створює в 

реципієнта відчуття очікування, напруження, інтересу. Висловлювання набуває 

експресивності, а співвідношення між новою та відомою інформацією 

змінюється на зворотнє. Обидві моделі відтворюють природний стан речей: 

відоме передує в часі новому. Інверсією кодується зворотній ракурс ситуації 

(див. приклад у Додатку Д. 2. 3). 

Отже, через семантичні та граматичні категорії, прагматичні значення, 

з якими корелюють позиційні перестановки, репрезентовано класифікацію 

об‘єктів і явищ світу на такі взаємопов‘язані протилежності, які відповідають 
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стилю світосприйняття носіїв мови й певним чином віддзеркалюють уявлення 

про позамовну дійсність (кількісні відношення, співвідношення дії й часу 

тощо), а також міжзнакові відношення. Модифікація форми мовних одиниць за 

рахунок позиційної зміни її складників унаочнює усвідомлення мовцями 

внутрішніх модифікацій явищ, різних і протилежних виявів первісного цілого. 

 

 

1. 7 Еволюційно-адаптивна роль іконічності в процесах невербальної 

та вербальної комунікації 

 

 

1.7.1 Іконічність жестової комунікації. Результати аналізу іконічних 

формально-змістових кореляцій у вербальних мовах переконують у їх 

актуальності для мов різної типології та генетичної спорідненості. 

Універсальність мовної іконічності свідчить про її важливу роль у процесах 

вербальної комунікації, породження та сприйняття мовлення. 

Очевидно, це можна пояснити тим, що іконічність полегшує когнітивну 

діяльність, спрямовану на співвіднесення мовної форми та змісту шляхом 

зниження умовності їхнього зв‘язку й зменшення розриву між матеріальним та 

ідеальним аспектами коду, яким користуються мовці. 

Сенситивність комунікантів до мотивованості формально-змістових 

зв‘язків виявляється: (а) у продуктивному використанні ілюстративних жестів, 

що супроводжують мовлення; (б) у відтворенні перцептивно-моторного досвіду 

пізнання світу в жестовій формі комунікації (мові глухонімих); (в) на ранніх 

етапах розвитку дитячого мовлення; (г) у процесі еволюції контактних мов 

(піджинів і креолів). 

Серед різних за значеннями й функціями типів жестів, ілюстративні рухи 

тіла – найчастотніші [302]. Специфіка жестів-ілюстраторів полягає в тому, що 

вони супроводжують конкретний фрагмент мовлення й не можуть уживатися 

окремо від нього, оскільки не мають самостійного лексичного значення, а 
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пов‘язані зі змістом слів. В аспекті іконічності на увагу заслуговують дейктичні 

та зображальні типи ілюстративних жестів.  

Дейктичні жести виконують вказівну функцію та апелюють до 

конкретного референта або точки в просторі чи часі. Наприклад, пояснення, як 

пройти чи проїхати до певного місця, можуть супроводжуватися рухами руки, 

що візуалізують напрям і послідовність руху. Так діаграма маршруту 

актуалізується в слуховій та візуальній модальностях (вербальне пояснення 

порядку й напряму руху та її жестовий супровід): р. ―Раскольников шел сзади 

<…>и показывал дорогу.– Сюда, сюда! На лестницу надо…‖ [1093, c. 172, 174]. 

На відміну від дейктичних кінетичних знаків, зображальні жести складніші 

й виконують інформативну функцію. Ю. В. Ніколаєва [302] запевняє, що вони 

передають різну інформацію про світ, описують його, доповнюють (чи 

дублюють) відомості про той чи той факт. Приклад аналогії комбінованих 

іконічних засобів вербальної та візуальної репрезентації змісту знаходимо у 

такому контексті: р. ―Как в ваше время. А на горячее — больша-ая запеченная 

рыба, — она разводит руками, как хвастливый рыбак. — В наше время таких 

не было‖ [1098, c. 86]. У наведеному прикладі збільшенням форми експліковано 

значення ‗великий розмір‘, а невербальна формально-змістова кореляція 

[{‗розводити руками‘} + {‗великий, довгий‘}] узгоджується із вербальною – 

[{‗V ‘} + {‗великий, довгий‘}]. 

Отже, кінетичні ілюстративні знаки часто є іконічними. Вони 

забезпечують реалістичність і прозорість позначуваного, а тому й уживаються 

мовцями свідомо чи несвідомо як альтернатива вербальним засобам кодування 

змісту, особливо тоді, коли останні виявляються недостатніми. 

За результатами формального та семантичного аналізу невербального 

знака І. І. Сєрякова [348, с. 77, 79–80] виявляє його основні семіотичні 

характеристики, зокрема фізіологічну раціональність та когнітивність. 

Дослідниця вказує на те, що в процесі кодування та декодування інформації 

функції різних органів чуття взаємодоповнюють одна одну, і це виявляється в 

природності та раціональності візуальних і вокалічних реакцій людини.  
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Теорія еволюції комунікативної діяльності передбачає, що кінетичні знаки 

відповідають довербальній стадії семіозису, а звукова мова Homo sapiens 

у філогенезі сягає жестової комунікації: ―Цілком вірогідно, що жести 

в найдальших пращурів людини співіснували з відносно незначною кількістю 

звукових сигналів, схожих на ті, які виявлені у вищих ссавців. Але ці сигнали 

ще тільки знаходилися на шляху перетворення в звуки усного мовлення. 

Спільне походження жестового спілкування й мовлення, очевидно, 

підтверджується недавно встановленими фактами зв‘язку сучасної мови жестів 

і лівої (домінантної) півкулі [мозку]‖ [120, с. 60]. Ця думка В‘яч. Вс. Іванова 

солідаризується з концепцією Л. С. Виготського та О. Р. Лурії [56, с. 95–107], 

які, спираючись на дослідження антропологів, неодноразово встановлювали 

важливу роль ―пікторальної‖ (―живописної‖) функції пам‘яті та мови жестів у 

комунікації представників культур архаїчного типу. За свідченнями вчених, 

мова жестів уживалася в різних ситуаціях та в різних комбінаціях із мовою 

словесною: ―Мова примітивної людини, по суті, є подвійною мовою: з одного 

боку, мова слів, з іншого – мова жестів‖ [56, с. 100].  

Незважаючи на можливість регулярного використання жестів паралельно 

з вербальним спілкуванням (в автохтонних народів Африки, Австралії, 

Америки, особливо у XIX ст.), ―жестова мова все ж відіграє підпорядковану 

й часто допоміжну роль по відношенню до звукової мови‖ [120, с. 64].  

Якщо в дорослих комунікантів, основним засобом спілкування яких 

є словесна мова, міміко-жестикуляторне мовлення виявлене лише частково, то 

для глухонімих людей воно – головне. ―Ця [жестова] мова [глухонімих] 

є продовженням мови жестів, якої кожна дитина навчається до двох 

років‖ [121, с. 494]. 

Детальний аналіз жестових мов не входить у коло завдань цього 

дослідження. Втім зазначимо, що результи крос-культурного вивчення 

системних характеристик різних жестових мов, структури й специфіки їх 

складників, історії та поширення [646; 683; 684; 694; 760; 771; 867; 885; 886; 

901] довели, що мови глухонімих – це природні мови з відмінною від 
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вербальних мов лексикою та граматикою, і глухонімі від народження діти 

оволодівають мовою жестів як першою рідною мовою. Ґрунтуючись на цьому, 

вважаємо доцільним приділити увагу окремим особливостям жестових мов, 

з‘ясувати структуру й семантику іконічних жестів, встановити 

наявність/відсутність аналогій із вербальною технікою кодування інформації та 

визначити роль формально-змістової прозорості на ранніх етапах комунікації. 

У мові глухонімих основними вважаються чотири складові жесту, 

варіацією та комбінуванням яких кодується інформація: форма руки, 

орієнтація долоні, позиція рук по відношенню до тіла (тобто локалізація 

здійснення жесту) та рух. Обрана форма руки та орієнтація долоні слугує 

класифікатором і передає загальну форму та положення позначуваного 

об‘єкта. Наприклад, напівзігнуті в кулак пальці в різних жестових мовах 

позначають округлі реалії (яблуко, м‘яч), а відкриті й складені під кутом 90 

градусів долоні зображають дах. Отже, складові жесту репрезентують реалії, 

що належать до конкретних категорій. Окремі з цих категорій визначаються 

формою реалій, а позначаються формою руки та розташуванням долоні.  

Категоризація реалій за формою здійснюється як у жестових мовах, так 

і в словесних. Наприклад, у мовах Тропічної Африки, які типологічно належать 

до систем з іменними класами, здійснюється чіткий розподіл імен за 

семантичними класифікаційними ознаками, пов‘язаними з формою реалій. 

У діалектах пулар-фульфульде приналежність реалії до конкретного класу 

вербалізовано шляхом додавання суфіксального показника класу до кореня 

імені або шляхом анлаутного маркування кореня. Класифікаційна семантична 

ознака може виявлятися з різним ступенем очевидності. Наприклад: клас NDU 

– ‗циліндричні об‘єкти‘ (lhonndu ―палець‖, sereendu ―дудка, сопілка‖;  клас 

NGO – ‗пласкі об‘єкти‘ (hol(n)go ―ніготь‖, juuldungo ―циновка, молитовний 

килимок‖ [147, с. 180–181, 186–187] тощо.  

Матеріали реконструкції доводять існування аналогічних формальних 

прийомів маркування певних категорій на ранніх стадіях мовної еволюції. 

Помічено, що в індоєвропейській прамові корені зі спільною ініціаллю 



105 

об‘єднуються спільним семантичним компонентом і утворюють мікрогрупи:  

C1 ЗІМКНЕНИЙ АСПІРОВАНИЙ – ‗те, що відгалужується, виступає; дугоподібні об‘єкти‘ 

(іє. *bhardh  ―борода‖ [1021], іє. *bhasko- ―вузол; купа‖ [1021], тощо, від яких у 

дочірніх мовах утворюються найменування реалій, об‘єднаних ознакою 

‗підняття, край‘); С2 НЕЗІМКНЕНИЙ (СОНОРНИЙ ДРИЖАЧИЙ) – ‗округлі, циліндричні 

об‘єкти‘ (іє. *r p- ―ріпа‖ [1021], іє. *r i-
2
 ―горіх‖ [1021] тощо, у значеннях 

продовжень яких зберігається сема ‗округла форма‘.  

Виходить, іконічність жестів на позначення об‘єктів певної форми 

актуалізується як проекція форми реалії на форму руки й положення долоні, що 

умотивовує зміст жесту, тоді як іконічність вербального кодування реалізується 

як проекція форми реалії на відчуття мовців від рухів органів мовлення, що 

й умотивовує семантику найменувань. Жести часто складаються із ―декількох 

кадрів, з‘єднаних монтажем‖ [121, с. 495] і візуалізують комплекс ознак. 

Наприклад, у російській жестовій мові поняття ‗тонкий‘ передається вказівками 

одночасно на невелику ширину/товщину та значну довжину 

чогось (Додаток Е., рис Е. 1). 

Словесні знаки також можуть комплексно позначати синкретичні поняття. 

В історії мов діалектне членування спричиняє формально-змістове 

розподібнення первинного синкрета. З‘ясовано, що рефлекси кореня іє. *m k- із 

синкретичним значенням ―довгий і тонкий‖ [1021] утворюють різні семантичні 

ізоглоси у дочірніх мовах, наприклад: ‗довгий = той, кінці якого знаходяться на 

значній відстані один від одного‘ (іранська група) – ав. mas- (masô) ―довгий, 

великий, широкий, просторий‖ > masi ta (mazishta) ―найбільший‖; дперс. 

maϑišta- ―найвищий‖ [1049]; ‗тонкий = той, у якого протилежні поверхні або 

боки наближені, знаходяться на незначній відстані один від одного‘ (італійська, 

романська і германська групи – іт. magro ―худий, охлялий; пісний, нежирний; 

незначний, малий, мізерний; слабкий, жалюгідний‖; хет. maklant- (maklantes) 

―худий, пісний (про їжу); виснажена, неродюча (про землю)‖ – ―kaqqapiis 

makalantes‖ (‗куріпки [були] нежирними‘) [1052, т. 6, c. 19]); мішана грецька 
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ізоглоса (‗тонкий‘ – гр. μακεδνόρ ―тонкий‖ [974, с. 489] і ‗довгий‘ – дгр. μακπόρ 

―довгий; далекий; високий;  глибокий;  тривалий тощо‖ [949, с. 1047–1048]). 

Отже, на прикладі рефлексації кореня іє. *m k- спостерігаємо розробку 

когнітивної моделі (образної схеми ‗тонкий довгий об‘єкт‘ [230, с. 33]), що 

актуалізується в об‘єднанні суміжних концептуальних ознак та диференціації 

двох перспектив / координат (―vantage / points of reference‖ [742]). Слід додати, 

що формування одиниць зі значенням ‗тонкий‘ у сучасній грецькій мові 

свідчить про зміну когнітивних преференцій мовців і вибір перспективи іншого 

плану ‗ширина/довжина‘ (а не ‗довжина/ширина‘ як у давньогрецькій мові). 

Відбулася взаємозаміна фігури та фону (а за термінологією Л. Талмі – ―вікон 

уваги/the windowing of attention‖ [898]).  

Окрім жестів, які позначають об‘єкти безпосередньо через їх ознаки 

(форму), уживаються такі, що візуалізують реалії через операції з ними. 

Наприклад, поняття ‗гральні карти‘ (Додаток Е, рис. Е. 2) репрезентовано через 

зображення дії ‗тасувати карти‘  або через імітацію дії ‗роздавати карти‘.  

За свідченням інформантів, повторювальні й поперемінні рухи  іконічно 

репрезентують повторюваність, черговість рухів/дій у грі та/або множинність 

учасників. На перший погляд, важко зрозуміти, який саме з аспектів гри 

візуалізовано в цьому випадку. Але нагадаємо, шо іконічні знаки на позначення 

гри в словесних мовах часто утворюються способом редуплікації.  

Як бачимо, значення іконічних знаків (візуальних та словесних) – значною 

мірою дифузні, синкретичні, що виявляється у недиференційованості 

позначення (а) реалії (‗грa‘) та дії (‗грати‘), (б) різних аспектів позначуваного. 

Але іконічні знаки – найефективніші в спілкуванні індивідів, які належать до 

однієї групи й мають однаковий рівень компетенції щодо ситуації та змісту 

повідомлення. Очевидно, саме тому жестові мови функціонують як племінні 

мови в архаїчних культурах. Подібно до піджинів та креолів, жести часто 

слугують ефективним засобом комунікації (―shared systems‖) у межах певних 

―соціальних груп‖ (―speech communities‖ [686, c. 20]).  
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Засоби репрезентації в невербальних мовах вимагають глибшого вивчення 

в зв‘язку з особливостями кодування антонімічних понять. Діаметрально 

протилежною орієнтацією долоні експлікують оцінки ‗добре‘ й ‗погано‘ 

(Додаток Е, рис. Е. 3).  

Позитивна оцінка, визнання високого рівня якості, знань, престижу, 

досягнень тощо кодується вертикальним положенням долоні з випрямленим 

угору великим пальцем. Жест на позначення поняття ‗добре‘ актуалізує 

орієнтаційну метафору ВЕРХ = ДОБРЕ.  Горизонтальним розташуванням долоні з 

випрямленим мізинцем кодується оцінка низького рівня якості, знань, 

несхвальної поведінки, невдачі тощо. Таке позначення поняття ‗погано‘ – 

жестова актуалізація орієнтаційної метафори НИЗ (лінія горизонту) = ПОГАНО. 

Як свідчать приклади, просторові уявлення транспонуються у сферу 

оцінки: прямовисна лінія, що збігається з напрямом скроні, і пряма лінія, 

паралельна площині горизонту, проектуються на оцінну шкалу, що іконічно 

візуалізовано вертикальним vs горизонтальним розташуванням долоні. 

Антиномію ‗добрий – поганий‘ та полярність модусів оцінної шкали 

репрезентовано протиставленням складників жестів: великий палець ‗товщий 

від інших + крайній палець‘ vs мізинець ‗найкоротший + крайній палець‘. Такі 

візуально-образні репрезентації оцінок слід визнати природними, оскільки 

вони, за словами Дж. Лакоффа [229, c. 359–360], ―мотивовані структурою 

нашого досвіду‖, а вертикальний вимір і схема ВЕРХ – НИЗ структурують 

функціонування людини відносно гравітації. Із повсякденного досвіду нам 

відомо, що кількісне збільшення субстанції виявляється в підвищенні її рівня, 

зростанні чого-небудь. Таким чином структурна кореляція в нашому 

повсякденному досвіді вмотивовує не тільки специфіку метафоричної 

репрезентації (зокрема вибір ‗ВЕРХУ‘ як метафоричного джерела), а й засоби 

візуальної й словесної
1
 актуалізації цієї метафори. 

                                                           
1
 За даними реконструкції коренів індоєвропейської прамови, поняття ‗позитивний‘, ‗вертикальний‘, 

‗збільшуватися‘ та ‗негативний‘, ‗горизонтальний‘, ‗зменшуватися‘ були тісно пов‘язаними, про що свідчить 

(а) приналежність позначень до одного фоносемантичного поля, маркованого звукосимволічним початковим 

приголосним та (б) напрями семантичної рефлексації етимонів: іє. *bh  d- ―добрий‖ [1021, c. 106], іє. *bheu- 

―бути, існувати; зростати‖ [1021, c. 146 – 150]; іє. *bhl u-
2
 ―поганий‖ [1021, c. 159], іє. *bh  u-

1
 ―бити, ударяти, 
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Виявляється, що візуально-жестова модальність стимулює формування 

іконічних знаків. Проте ступінь іконічності жестових мов зменшується 

упродовж їх розвитку, а імітативні жести з часом усе більше поступаються 

умовним позначенням [139; 594; 694, c. 67; 907]. Це дозволяє зробити висновки 

про значно більшу роль формально-змістової прозорості на ранніх етапах 

комунікації й розвитку жестових мов. Допускаємо, що іконічність також дуже 

важлива на ранніх етапах розвитку словесних мов. Факти на підтвердження або 

спростування цього твердження можна отримати з аналізу особливостей 

оволодіння словесною мовою, зокрема у процесах розвитку дитячого мовлення 

та еволюції контактних мов. 

 

1. 7. 2  Іконічність на ранніх етапах онтогенезу мовленнєвої діяльності 

та еволюції мови. Розуміння процесів оволодіння рідною мовою дітьми 

розкриває механізми засвоєння ними ―дорослої‖ норми, а відомості про 

формування дитячих мовленнєвих інновацій сприяють розумінню того, як 

співвідносяться мисленнєвий та мовний зміст на початкових етапах розвитку 

людини, й здійснюється поступове оволодіння соціально затвердженими 

способами вербального кодування та декодування смислів [413; 871]. Дитячі 

мовленнєві інновації варіюються внаслідок специфіки ідіолектів, когнітивного 

розвитку дітей, комунікативного середовища тощо, але вони виявляють 

формотвірні аналогії. Інваріантність відхилення від ―дорослої‖ норми в різних 

мовах підтверджує об‘єктивність спільних стратегій опанування конкретною 

рідною мовою, а також існування універсального механізму оволодіння 

природною мовою. Здобуті відомості про закономірності утворення дитячих 

мовленнєвих інновацій вельми цінні для реконструкції ―певного способу 

репрезентації (мовної інтерпретації) мисленнєвої основи змісту‖ [37, с. 80], що 

обирається на ранніх етапах розвитку мов.  

                                                                                                                                                                                                 
прибивати вниз ‖ [1021, c. 112]; іє. * here h-― високий; гора‖ [1021, c. 140 – 141] > дісл. bragr ―кращий; 

найвидатніший тощо‖ [993, c. 75-76]; іє. * her-
6
 ―короткий; малий‖ [1021, c. 443] > дгр. σείπυν ―гірший, менш 

значущий, слабший тощо‖ [949, с. 1771]. 
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Ранні етапи онтогенезу характеризуються цілісністю сприйняття та 

репрезентації ситуацій і явищ; ознаки та їх носії, дії та інструменти – 

недиференційовані: р. копатка ‗то, чем копают‘ [1099, с. 28–29]; 

англ. engunment (замість armoury) ―місце, де зберігають зброю (guns)‖ [935, c. 8].  

Акціональна орієнтація в пізнанні речей, яка виявляється у фіксації в одній 

звуковій оболонці відомостей про об‘єкти та їх функції, властива архаїчним 

мовам: іє. *slak- ―бити; молот‖ [1021] > дірл. slachdaim ‗б‘є молотом‘, slachdan 

‗кийок, жезл, молоток‘ [661, c. 116]. По-перше, синкретизм значень коренів 

холістично репрезентує дію та інструмент виконання дії. По-друге, у 

фонетичній структурі етимонів іє. *slak-, *dhen- тощо закодовано інформацію 

про різні стадії дій. Саме так кодується ціле (дія), що складається з певних 

частин (стадій). Так фонетична синтагма /slak/ 

(СЩІЛИННИЙ ССОНОРНИЙ V CЗІМКНЕНИЙ) є діаграматичною репрезентацією удару 

молотом, де звукосимволізм ініціального кластеру приголосних (/sl-/ – 

СГЛУХИЙ ЩІЛИННИЙ ССОНОРНИЙ (БОКОВИЙ)) відтворює плавний рух на початку операції 

‗різкий замах, підйом або відведення вбік руки, яка тримає молот‘, а кінцевий 

CГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ (/-k/) створює враження ‗різкого сильного поштовху та 

глухого звука, що утворюється внаслідок короткочасного зіткнення рухомого 

молота з якимось іншим тілом‘. Цей та інші приклади демонструють реалізацію 

іконічних принципів дистанції та порядку в коренях індоєвропейської прамови: 

ментально наближені явища кодуються в мові однією формою, а порядок стадій 

виконання дії кодується послідовністю звукосимволічних складників у 

фонетичній структурі найменування. Цим досягається холістична репрезентація 

позначуваного явища. 

Звукосимволічне аранжування найменувань, властиве індоєвропейській 

прамові, також ефективне в сучасних системах [50; 51; 52; 53; 309; 333; 682], 

зокрема на ранніх етапах онтогенезу мовленнєвої діяльності [363; 666; 753] та 

еволюції мови (див. дослідження звукосимволізму в контактних мовах [103]).  

Очевидно, це пов‘язано з неабиякою роллю моторики в процесах пізнання 

світу на ранніх етапах розвитку мови й мовлення. У випадку недостатньої 



110 

сформованості лексикону (як у дітей чи користувачів ранніми формами 

контактних мов) мовці прагнуть досягти комунікативного успіху через прозоре 

кодування інформації. Однією з можливостей досягнення прозорості 

вербалізацій є встановлення якнайбільшої відповідності між інформацією, яка 

кодується, та кодом. Отже, на акт номінації впливають особливості озвучування 

об‘єктів пізнання й зв‘язки, що встановлюються між формою назви та зоровими, 

слуховими, нюховими, смаковими, тактильними образами. Погоджуємося з 

позицією Л. Прокоф‘євої [331, с. 54], яка постулює універсальність устрою 

психофізичного апарата в носіїв різних мов і культур і допускає універсальність 

окремих зорових та звукових образів. Такі універсальні зв‘язки встановлюються 

між звуковою та іншими видами модальності.  

Серед дитячих мовленнєвих інновацій знаходимо приклади вербалізацій 

об‘єднання однорідних об‘єктів: ―Глядя на лысого: Почему у тебя так много 

лица?‖ [1099, с. 179]. Різні, але близькі частини тіла (обличчя й верхня частина 

голови) недиференційовані на основі спільної ознаки ‗відсутність волосяного 

покриву‘ та інтерпретуються як збірна множина. З точки зору логіки, об‘єкти, 

усвідомлені як континуальність, об‘єднуються в одиничне збірне поняття. Це 

спричиняє вербалізацію цього поняття як цілісності, маркованої одниною (много 

лица), яка складається з певної кількості частин (много лица). Салієнтна ознака 

‗відсутність волосяного покриву‘ усвідомлюється як властива сукупності частин 

(обличчя + верхня частина голови), а не кожній із них окремо.  

Так само долається відстань між логікою та мовним змістом при 

вербалізації кількості в індоєвропейській прамові [763, с. 258]. Наприклад, 

компаративісти вважають, що витоки форми двоїни слід шукати в 

найменуваннях природних пар (‗вуха‘, ‗очі‘, ‗груди‘, ‗ніздрі‘) [542, с. 196; 826, 

c. 190;]. Вираження цією формою ідеї кількості (‗два‘) є сумнівним. Швидше за 

все вона вживалася на позначення ‗двоелементної єдності‘: іє. *p t  r    phatér 

+ -*eh1 > p t reh1/ *phatéreh1 (чол.р.) ―два батьки‖, іє. *ek u o-s (*h1ek u o-) + -*eh1 > 

h1ék u  h1 (жін. р.) ―дві кобили‖, іє. *i eu-
2
   i eu -g- + -*ih1 >  i ugóih1 (c. р.) ―два 

жовтки‖ [1011, с. 465; 1021]. 
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Завершуючи стислий огляд виявів іконічності в дитячому мовленні, 

необхідно звернути увагу й на специфіку розвитку позначальної функції слова 

в онтогенезі. Факти [247, с. 62–78] свідчать про те, що предметна 

співвіднесеність слова формується поетапно. На самих ранніх етапах розвитку 

дитина засвоює значення слова, яке залежить від низки симпрактичних 

чинників, пов‘язаних зі специфікою складників ситуації (суб‘єкта мовлення, 

місця, тобто положення дитини й ракурсу споглядання об‘єкта, а також 

інтонації, супровідного жеста тощо). Можна констатувати, що на ранніх етапах 

слово для дитини має аморфну структуру й нестійку предметну 

співвіднесеність, а словесне значення характеризується дифузністю, оскільки 

конкретна назва для дитини – вказівка на спільну для усіх тих реалій, що 

складають якусь ситуацію, ознаку. Співвіднесення одного знака з різними 

реаліями та їх ознаками зумовлене кількісною обмеженістю ресурсів [113, 

c. 123] та ―комплексністю‖ [55, с. 139–151] чи ―бриколажністю‖ [233, с. 126–

130; 357, с. 17; 728, c. 257-281] мислення.  

З часом дитина віддаляється від ситуативної, практичної обмеженості 

простішого значення слова, але усе ж якийсь час слово залишається 

позначенням не реалії, а лише її ознаки. Оскільки ж на ранніх етапах онто- та 

лінгвогенезу форма позначення реалій віддзеркалює спільну характеристику 

цих реалій, можна говорити про іконічне кодування спільного змісту 

однаковою формою. 

Теоретичні міркування багатьох дослідників стосовно того, що на різних 

етапах розвитку дитина проходить шлях від афективного (щось приємне, 

неприємне) через репрезентативно-дійове сприйняття реалій до узагальненого 

вербально-логічного відображення світу (див. дет. [247, с. 57–78]), 

солідаризуються з експериментальними даними [240; 393; 400; 402; 405] і 

пояснюють неабияке значення іконічних репрезентацій на ранніх (хоча не 

самих ранніх) етапах онтогенезу мовлення [871].  

Іконічність вельми дієва у сфері зорової модальності, а засвоєння 

значення слова дітьми у віці від 1 до 2,5–3 років значно залежить від жестового 
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супроводу й з‘ясування властивостей об‘єктів через операції з ними [765]. Тому 

діти до трьох років особливо чутливі до іконічних властивостей жестів, зокрема 

тих, які імітують типові операції з об‘єктами, унаочнюють повторювану 

взаємодію людини з цими об‘єктами [784].  

Вивчення літератури з питань онтогенезу мовлення дозволяє констатувати, 

що не всі іконічні репрезентації однаково легкі для дешифрування дітьми, а тому 

вплив іконічності на розвиток мовлення обмежений, хоча певною мірою 

стимулює активізацію сприйняття та продукування мовлення [666; 753]. Цілком 

очевидно, що іконічність ефективна на ранніх (але не на перших) етапах 

оволодіння мовленням, тобто тоді, коли комуніканти вже мають певний рівень 

компетенції щодо іконічних зв‘язків. Беручи до уваги те, що іконічні кореляції 

опановуються на ранніх етапах розвитку мовлення, можна передбачити, що 

формально-змістова подібність виконує стимулюючу та інструментальну 

функції, полегшуючи оволодіння властивостями й правилами користування 

системою символів. Поділяємо думку про те, що ―шлях до оволодіння мовою – 

іконічний‖ (―The road to language learning is iconic‖) [903]. Попри категоричність 

такого твердження, не можна заперечувати фундаментальну роль іконічності в 

процесах семіогенезу. На прозорості формально-змістових кореляцій базується 

здатність комунікантів встановлювати абстрактні (символічні) формально-

змістові зв‘язки, які передбачають наявність певного рівня компетенції в 

процесах семіозису та подолання дистанції між досвідом мовців та його 

кодифікацією вербальними засобами.  

Отже, іконічність репрезентацій дуже важлива на ранніх етапах онто- 

та лінгвогенезу й виявляється в реалізації принципу подібності, який полягає 

у відповідності концептуальних та мовних структур. Явища, які об‘єднуються 

мисленнєво (об‘єкт і властивість, об‘єкт і функція, дія й стадії дії, частина 

й частина тощо), кодуються спільною формою. Холістичність сприйняття 

й вербалізацій, дифузність семантики позначень, ситуативність і тісний зв‘язок 

предметної співвіднесеності слова з практичною діяльністю узгоджуються 
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з компактністю інвентарю кодуючих засобів на ранніх етапах розвитку 

мови й мовлення.  

На ранніх стадіях онто- та лінгвогенезу відстань між кодом та тим, що він 

кодує, – значно менша, ніж вона виявляється в мовленні дорослого індивідуума 

та в мовній системі з тривалою історико-культурною традицією.  

 

1. 7. 3 Іконічність у контактних мовах. Контактні / мішані мови 

(торгівельні жаргони, піджини, креольські мови) традиційно розглядають як 

порушення безперервності мовного розвитку. Проте загальновизнано [314, c. 5], 

що вивчення саме цих систем дозволяє глибше з‘ясувати умови та чинники 

мовного контактування, виявити механізми мовних змін і моделі формування 

нових систем, зрозуміти ґенезу мови взагалі. Важливим є той факт, що 

незалежно від умов, місця та часу виникнення різних контактних мов, у їхній 

структурі та розвитку простежуються спільні ознаки. З огляду на це аналіз 

іконічності контактних мов поглиблює уявлення про використання імітативних 

засобів кодування на ранніх стадіях мовної еволюції. 

Визначальна ознака контактних мов – компактність їх лексиконів. Простота 

комунікативної інформації та обмеженість засобів її передачі диктують 

особливості номінативних процесів: продуктивність перифрастичних (описових) 

конструкцій і метафоризації, поліфункціональність лексичних одиниць, їх 

полісемію, часто розвинену до рівня широкозначності, прозорість композитів.  

Наприклад, у семантичній структурі одиниць об‘єднуються семи {‗істота‘ + 

‗неістота‘}. У розвиненому англоосновному піджині ток-пісин одиниця gras 

набуває такої багатозначності – ―трава; водорість; волосся (на голові); вуса, 

борода; пір‘я‖ [836, c. 35]. Такий синкретизм значень демонструє універсальність 

мовної редукції
1
 – спосіб удосконалення комунікативної ефективності системи. 

Важливо, що семантичний синкретизм у контактних мовах – результат 

самостійного розвитку цих систем, а не вплив субстратних мов [780, с. 27]. 

                                                           
1
Редукція – використання певною мовною системою меншого набору одиниць, ніж традиційно 

вживаються в споріднених різновидах цієї мови. 
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Схожі випадки синкретичних значень наявні в лексиці індоєвропейської 

прамови – іє. *uel-
4
 ―вовна; волосся; трава‖ [1021], іє. *pel-

3
 ―шкіра; хутро; 

тканина‖ [1021], іє. *pleuk- ―пушинка, волосина, перо‖ [1021]. Метафоричність і 

синкретизм цих та інших значень актуалізують діаграматичну іконічність: 

відношення між структурними складниками референтів віддзеркалюються 

зв‘язками між структурними складниками коду: ‗ЧАСТИНА‘ (трава, водорість; 

волосся, вуса, борода; пір‘я; шкіра, вовна) є покриттям ‗ЦІЛОГО‘ (земна поверхня; 

тіло людини; тіло птаха; тіло тварини), до якого ця частина належить [781, 

с. 1761].  

Ще однією ознакою контактних мов є продуктивне використання 

імітативних ресурсів, серед яких, на нашу думку, заслуговують на увагу ті, що 

апелюють до образності звукозображання, діаграматичності морфологічної 

структури слова та синтаксичних конструкцій. 

Продуктивність звукозображання в піджинах та креольських мовах, 

ймовірно, пов‘язана з тим, що вони виникають в умовах гострої необхідності 

встановлення контакту та взаєморозуміння в групі носіїв різних мов, для яких 

піджин (рання стадія креольської мови) є нерідною й другою, або навіть 

третьою мовою. При цьому звукозображання – прозорий спосіб вербалізації 

дій, рухів, якостей, оскільки форма лексичної одиниці може підказувати її 

значення, натякати на смисл (див. [460; 667]). Звукозображальна номінація 

підвищує ефективність взаєморозуміння й сприяє успішній адаптації мовців до 

умов полікультурного та полілінгвального контактування.  

Активність процесів мовного вирівнювання та селекції на початкових 

етапах еволюції контактних мов, які зумовлені пріоритетністю пошуків спільних 

або простих і доступних засобів вербалізації, стимулюють уживання когнатів 

та/або універсалій. Наприклад, у різних англоосновних контактних мовах 

актуальними стали звукосимволічні властивості приголосних /b/, /f/ і голосних 

/u/, /o/, їх асоціації з чимось ‗вибуховим, oпуклим, товстим, великим‘: т.т. bufu, 

boufou /bufu/ ―товстий; великий‖, bufutu /bufutu/ ―незграбний‖, buff teeth ―дуже 

великі передні зуби, які випирають та піднімають верхню губу‖ [1003, c. 136]. 
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Приклади маніфестації звукозображальних властивостей звуків /b/, /u/, /o/ можна 

знайти й у лексиці інших мов, поширених на географічно віддалених від 

Карибського регіону територіях: гав.підж. bambucha /bom BOO cha/ або bambula 

/bom BOO la/ ―великий; назва для окремих частин тіла, що мають великий 

розмір‖ [1056]. Подібні актуалізації знаходимо також в історично старших 

системах: іє. * hen h-/ * hn  h-/* hn  hú-s ―товстий, оброслий жиром‖ [1021] > 

санскр.  ahulá ―товстий; грубий; широкий; просторий; великий; заможний; 

багато‖ [1041, c. 726: 2]; дгр. Ҕασύρ ―товстий; великий; грубий; густий; 

заможний‖ тощо [949, с. 1272]. 

Вищенаведені факти доводять універсальність звукозображання, його 

номінативну прозорість та ефективність. Саме з цим ми пов‘язуємо високу 

продуктивність ідеофонії в мовах, які функціонують у регіонах високої 

лінгвістичної щільності, де на відносно незначній території співіснує велика 

кількість автохтонних, транспортованих і контактних мов. Ми не здійснювали 

спеціальних підрахунків, але ретельне опрацювання словників і досвід 

вивчення історії та сучасного стану англійської мови на Карибських островах 

[31] дозволяють констатувати продуктивність звукозображання в регіоні 

інтенсивного етнокультурного контактування: кариб.англ. boom-and-chime 

band ―маленький оркестр, до складу якого входять акордеон, банджо, маримба і 

два невеликих барабани‖ [1001, c. 111]; ідеофони – Bidip!, Bip!, Buduf!, Budup!, 

Buf(f)!, Bup! ―удар кулаком або будь-який удар, схожий на удар кулаком‖ [1001, 

c. 98, 119]. Отже, у контактних мовах звукозображання – комунікативно 

виправданий спосіб кодування інформації. 

Контактним мовам властива прозора мотивованість композитів та стійких 

виразів, уживання редуплікації й тавтологій.  

Продуктивними вважаються діаграматичні позначення дій, які 

передбачають послідовне виконання декількох операцій або їх одночасне 

виконання. Такі назви (композити та словосполучення) утворюються 

сурядними конструкціями, які складаються з граматично рівноправних 

компонентів: т.т. cut and burn ―спосіб підготовки землі для засівання: спочатку 
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зрізають траву, а потім підпалюють‖ [1003, c. 274], carry-go-bring-come ―плітки; 

пліткувати‖ [1003, c. 157]. Логічний порядок операцій віддзеркалюється 

послідовністю складників мовної структури. Таке іконічне кодування порядку 

виконання дії актуальне і для акролектної (більш розвиненої) форми існування 

мови: кариб.англ. bring-go-(and)-bring-come (ім.), bring-come-and-carry-go, 

bring-and-carry, carry-go-bring-come ―поширювати новини, пліткувати‖ 

(калькована структура, уживана в західноафриканських мовах – гребо nu ha sa 

kpa sa (букв., англ. do pick-news-carry-news)) [1001, c. 98, 121, 138]. 

Дослідники різних контактних мов неодноразово відзначали високу 

продуктивність іконічних редуплікацій на позначення множини, 

повторюваності дії, інтенсивності вияву ознаки тощо [314, c. 4; 509, c. 65–67; 

525; 713; 768; 890, c. 511–546; 972]. Наприклад, ток-пісін sek-sek 

―підстрибувати, відскакувати; нервуватися‖, lumlimbur ―гуляти; мандрувати; 

іти‖, demdem ―равлик‖ [918, c. 8–9] тощо. Формальний повтор часто вживається 

в позначеннях непрямих, повторюваних, різких рухів, які можуть 

супроводжуватися шумом.  

Такі утворення наявні також в індоєвропейській прамові: іє. *rei-r( i)- 

(експр.) ―тремтіти, трястися‖ [1021], іє. *bal- > *balbal- ―танцювати, трясти‖ 

[1021], іє. *keu-
2
 > *ka-ku-d- ―згинати‖ [1021], іє. *kakka- ―випорожнятися‖ 

[1021], іє. * ghabh- (експр.) ―схопити‖ [1021] (повтор придихового 

приголосного) тощо. Проте в дочірніх індоєвропейських системах фонетичні та 

морфологічні повтори трапляються нечасто. Цим підтверджується важливість 

редуплікації на ранніх стадіях еволюції мови. Хоча, як уже неодноразово 

стверджувалося, фономорфологічні повтори утворюються на ранніх, але не на 

перших стадіях мовного розвитку.  

По-перше, редуплікація в індоєвропейській прамові – історично пізніша, 

ніж ініші способи слово- та формотворення (наприклад, внутрішньокореневі 

альтернації голосних) [501; 556]. По-друге, дослідники контактних мов 

відзначають (див. [583, c. 75], що редуплікація виявляється продуктивнішою на 

рівні креольських мов [454, c. 511], а в піджинах, на основі яких i розвиваються 
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креольські мови, редуплікація швидше виняток, ніж правило [454, c. 511, 516; 

780, c. 31]. Продуктивність редуплікації й тавтологічних конструкцій у 

стабілізованих системах (креолах), які функціонують в умовах значної 

лінгвальної мозаїчності, коріниться в первинній прагматичній функції повтору – 

полегшувати взаєморозуміння між мовцями. П. Беккер запевняє, що повтори 

частотні в ―ембріонних‖ формах мови: ―ще на стадії жаргону, до стабілізації 

піджину, повтор – звичайна комунікативна стратегія‖ [454, c. 519]. Виходить, що 

від стабілізації й ускладнення контактних мов залежить тип подвоєнь, які 

вживаються: повтор (стадія жаргону) → ―псевдоредуплікація‖ [454, c. 519] 

(стадія піджину) → редуплікація (стадія креолу) → тавтологічні конструкції 

(більш стабілізована форма існування мови, наближена до літературного 

стандарту). Ці спостереження вимагають подальшого вивчення й перевірки, тому 

тут лише прогнозуємо, що процес структурного ускладнення й розширення 

комунікативних функцій мовної системи впливає на тип мотивації й функцію 

структур із подвоєнням складників. Семантично невмотивований повтор, який 

виконує фатичну функцію в жаргонах, у креолізованих системах поступається 

семантично мотивованій редуплікації, яка згодом втрачає пріоритетність 

порівняно з прагматично насиченими експресивними тавтологіями.  

Наприклад, результати суцільної вибірки з регіональних словників [1001; 

1003] показали, що на позначення поняття ‗товста й незграбна людина‘ 

користувачі креольської мови вживають редуплікацію (т.т. buffro-buffro 

―товстий і незграбний‖ [1003, c. 136]), яка етимологічно співвідноситься 

з субстратною нередуплікованою одиницею (тві o- ὸ-furo ―ледача, ні до чого 

не здатна людина‖ [1003, c. 136]). Повтор основи експлікує значний ступінь 

вияву ознаки ‗великий розмір‘. Хоча структура значення одиниці buffro-buffro 

містить сему негативної оцінки, конотація є фоновою порівняно 

з домінантною денотацією. 

У карибському варіанті англійської мови переважає тавтологічна 

конструкція для вираження поняття ‗товста й незграбна людина‘: 

кариб.англ. big-and-plenty (зневажл.), big-and-so-so (зневажл.) ―товстий 
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і незграбний; низької якості (про людей, фрукти й овочі)‖ [1001, c. 98], fatty bum-

bum (жартівливе) ―дуже товста людина, особливо жінка з великими сідницями‖ 

[1001, c. 226]. При цьому всі одиниці стилістично марковані, про що свідчать 

функціональні позначки. Шляхом семантичного повтору експліковано ознаку 

‗дуже великий розмір‘, але денотативний аспект є фоновим порівняно із 

максимально актуалізованою конотацією. Можна сказати, що форма мови, 

наближена до літературної, передбачає більш розвинені й варіативні форми 

вираження. Тому на цьому рівні розвитку мовної системи переважають більш 

абстрактні форми іконічності, а тавтологічний повтор – засіб кодування значного 

ступеня вияву емоційно-оцінної реакції мовців і адгерентної (‗несхвальний‘), 

а не інгерентної (‗великий розмір‘) ознаки. 

Контактні мови характеризуються низкою спільних граматичних ознак. 

Скажімо, більшість креольських мов має усталений порядок слів SVO (на 

відміну від піджинів, які демонструють різні структури) і не мають формальних 

показників пасиву. Наприклад: 

1 (а) ям. Dem plaan di tri. –―Вони посадили дерево‖,  

 (б) ям. Dі tri plaan.         – ―Дерево посадили‖ [571, с. 220];  

2 (а) карiок. Shi sel di fish. – ―Вона продала рибу‖,  

 (б) карiок. Di fish sel.  – ―Риба продалася / Рибу продано‖ [686, с. 19].  

У конструкціях (1а) та (2а) транзитивне дієслово займає позицію після 

позначення логічого суб‘єкта дії (Dem plaan…,  hi sel…), а в конструкціях (1б) 

та (2б) – після позначення логічного об‘єкта дії (Di tri plaan, Di fish sel). У такий 

спосіб здійснюється позиційне оформлення актантів двовалентного дієслова.  

У ситуаціях (1а) та (2а) наявні два ядерні актанти (тут користуємося 

понятійним апаратом реляційної типології [138, с. 120–121, 141–150]) – АГЕНС 

(―наділений волею, який контролює подію, ініціює її‖) і ПАЦІЄНС (―не 

наділений волею, неактивний, який не контролює подію‖). Конструкції (1а) та 

(2а) актуалізують прототипну схему перехідності, яка кодується канонічно 

нейтральним (для креольських мов) порядком SVO. На наш погляд, такий вибір 

синтаксичної позиції природний, оскільки зумовлюється онтологічною 
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когнітивною сферою: позначення істот, особливо людей (dem, shi), тяжіють до 

позиції підмета (SVO), а назви інших реалій (неістот, рослин, тварин – tri, 

fish) – до позиції прямого додатка (SVO). 

У ситуаціях (1б) та (2б) при семантично перехідному дієслові (plaan, sel) 

наявний лише один актант (tri, fish) – ―учасник, який не здійснює й не 

контролює дію, а лише находиться у вирі подій‖. При цьому актант займає 

початкову позицію підмета (SV), а позиція додатка залишається незаповненою 

(SV-). Переконані, що позиція підмета для такого актанта уможливлюється 

метафоричним розширенням ролі агенса: АГЕНС > ЯКИЙ ЗАЗНАЄ/UNDERGOER. 

У наведених прикладах одне й те ж дієслово вживається для репрезентації 

ситуацій з різною кількістю учасників. Загальносеміотичний принцип вимагає 

розрізнення й належного кодування учасників ситуації. Оскільки морфологічні 

засоби маркування актантів (агенс, пацієнс) відсутні, рольова ідентифікація 

досягається порядком слів. Той факт, що АГЕНС > АКТОР (ситуації 1а, 2а) 

і АГЕНС > ЯКИЙ ЗАЗНАЄ/UNDERGOER (ситуації 1б, 2б) оформлені однаково 

(займають позицію підмета), пояснюємо комунікативним приципом економії. 

Шляхом позиційної зміни й підвищення синтаксичного статусу складника 

(ПРЯМИЙ ДОДАТОК > ПІДМЕТ) поверхнева структура дозволяє реципієнтові 

адекватно декодувати глибинний смисл, оскільки в початкову позицію 

винесено головного учасника дії/події
1
. У висловлюваннях Dem plaan di tri та 

Shi sel di fish йдеться про те, ‗ЩО РОБИТЬ ЛОГІЧНИЙ СУБ‘ЄКТ ДІЇ‘, 

а в висловлюваннях Dі tri plaan та Di fish sel – про те, ‗ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ 

З ЛОГІЧНИМ ОБ‘ЄКТОМ ДІЇ‘.  

Наведений аналіз синтаксичних конструкцій доводить важливу роль 

іконічності синтаксису в креольських мовах. Лінгвістичні структури прозоро 

віддзеркалюють когнітивні структури. Синтаксична роль підмета корелює 

                                                           
1
Експериментально доведено, що для адекватного сприйняття мовлення й полегшення декодування 

сенсу висловлювання реципієнтом важлива не тільки синтаксична форма, у якій представлено інформацію, 

а й зміст, який закладається мовцем. З‘ясовано, наприклад, що реципієнти мали труднощі в розрізненні 

смислових розходжень між активною конструкцією р. Мистер Смит заказал кофе та пізніше представленою 

пасивною конструкцією р. Мистером Смитом был заказан кофе. Проте з легкістю дешифрували сенс 

модифікованої пасивної конструкції – р. Кофе был заказан мистером Смитом [25, c. 54-55]. Очевидно, 

декодування змісту - легше завдання для реципієнта тоді, коли основний учасник дії/події займає початок 

синтаксичної структури висловлювання.  
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з концептами онтологічної сфери АГЕНС > АКТОР або ЯКИЙ ЗАЗНАЄ/UNDERGOER, 

а його початкова позиція в синтаксичній конструкції співвідноситься з темою, 

вже відомою інформацією, яка передує новій. Синтаксична роль прямого 

додатка корелює з концептом онтологічної сфери ПАЦІЄНС і репрезентує рему, 

нову інформацію в комунікативній (дискурсивній) сфері. Порядок SVO 

віддзеркалює послідовність ‗відома → нова інформація‘, ‗тема → рема‘. 

Отже, аналіз окремих виявів іконічності в контактних мовах, структура яких 

вирізняється компактністю, дозволив встановити кореляцію між мотивованістю 

одиниць та обсягом лексики, розвиненістю граматичної системи, а також 

ступенем стабілізації системи. Кількісне збільшення та ускладнення компонентів 

(зокрема лексики) супроводжується зменшенням прозорості мотиваційних 

зв‘язків: ―чим більший лексикон, тим більша непрозорість, чим менший лексикон, 

тим більша прозорість та іконічність‖ [834, с. 599].  

Результати аналізу ролі іконічності на ранніх етапах онтогенезу мовлення 

[164], а також окремих особливостей маніфестації іконічних зв‘язків 

у жестових та вербальних, зокрема контактних мовах, дозволяють зробити 

висновок про універсальність іконічності та її еволюційно-адаптивну цінність. 

Беручи до уваги аналогії між розвитком та структурними особливостями 

розглянутих систем комунікації та індоєвропейською прамовою, прогнозуємо 

важливу роль іконічності для різних форм історично ранньої комунікації. 

Сподіваємося, що аналіз фактів архаїчної мовної системи поглибить наші 

уявлення про процеси семіогенезу, механізми семіозису та особливості 

еволюції мислення, розвитку культури й мови. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. У запропонованому огляді історії теорії іконічності з‘ясовано 

неоднозначність концепцій іконічного знака в філософії та семіотиці, 

розглянуто сильні і слабкі положення різних теорій. Спираючись на аргументи 

мотивованого зв‘язку між signans та signatum, наведені в дискусіях сучасних 

філософів і семіологів, відстоюємо право на існування іконічного знака.  

2. 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 в них важливу роль. Обсяг і специфіка використання 

іконічності визначається стилем мислення й світовідчуття, культурними 

настановами мовців, а також типологічними параметрами мовної системи. 

3. Іконічність у мові реалізується як конкретними засобами, так і 

комплексно. Окремі з цих засобів виявляються семіотичними альтернативами в 

кодуванні того чи того змісту (гемінація, вокалічне подовження, редуплікація 

на позначення ‗інтенсивності вияву ознаки‘; подовження голосного, 

редуплікація - експоненти граматичного значення ‗множина іменників‘ тощо). 

У мові одна й та ж форма може маркувати цілий комплекс категоріальних 

значень, часто синкретичних (редуплікація уживається в дієслівних формах 

презенса, дезидератива, інтенсивна, а також інтенсифікованого перфекта, 

каузативного аориста).  

Отже, підтверджується, по-перше, нерегулярність певного іконічного 

засобу для вираження конкретних складників лексичної чи граматичної 

семантики, по-друге, синкретизм виражених цією формою значень. Саме тому 

використання іконічної форми для кодування різних (редуплікація в 

каузативних, рефлексивних чи реципрокальних формах), навіть, протилежних 

значень (подовжений вокалізм для експлікації інтенсивного вияву ознак 
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‗великий‘ чи ‗малий‘, редуплікація у вираженні інклюзивних чи делімітативних 

форм займенників) дещо знижує мотиваційну прозорість формально-

змістових зв‘язків.  

4. У співвідношенні мовної та когнітивної структур іконічний знак 

реалізується на основі різних субпринципів – послідовності, когнітивної 

дистанції, квантитативності, а також  принципу інверсивності, доведеному в цій 

праці. Ці принципи мають різні актуалізації в мові, відтворюючи певні моделі 

засобами, відповідними для типологічних особливостей мовної системи. 

Іконічний субпринцип когнітивної дистанції виявляється в сумісній, 

проксимальній та дистантній моделях, за якими збільшується чи зменшується, 

або зовсім знищується відстань між складниками вербальної структури, 

залежно від встановленої мовцями концептуальної дистанції. Іконічний 

субпринцип порядку реалізується в моделюванні об‘єктивної хронології подій, 

розташуванні реалій у просторі, градуальному виявленні ознаки, таксономії 

реалій чи причинно-наслідкових зв‘язках, а також у відтворенні в мовній 

структурі суб‘єктивного ставлення мовців до поданої інформації з огляду на її 

важливість і новизну. Принцип кількості вимагає більшої форми для кодування 

деталізації та/чи ускладнення змісту. Принцип інверсивності, обґрунтований у 

цій праці, вимагає взаємної перестановки складників структури для втілення 

концептуальної переорієнтації. 

5. Важлива роль іконічності для еволюції мови й пізнання полягає в тому, 

що через повтор та імітацію здобувалися нові знання з опертям на попередній 

досвід. Відчуття людиною подібності й відмінності імітацій від зразків об‘єктів, 

дій, явищ стимулювало повторюване застосування вже існуючих схем і 

моделей, прискорювало розвиток креативного мислення, творчої діяльності, 

посилювало адаптивні здатності людини.  

Матеріали розділу викладено в публікаціях автора [150; 152; 153; 154; 156; 

157; 159; 164; 167, 168; 169; 173; 176; 178; 185; 186; 187; 196; 198; 207; 208; 698; 

703; 705].  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІКОНІЧНОСТІ В ЛЕКСИЦІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАМОВИ 

 

 

2. 1 Концепція формально-змістової мотивованості коренів 

індоєвропейської прамови 

 

 

Асиметричний “дуалізм мовного знака” [132; 352] передбачає динамічний 

зв‟язок між планами вираження й змісту, хоча для мовців експонент, що 

сприймається чуттєво, та план змісту становлять відносно стійку єдність і 

пов‟язані відношеннями мотивованості різного ступеня. Це здебільшого 

задовольняє прагнення мовців встановити “обґрунтований” і зрозумілий зв‟язок 

між планом вираження та планом змісту. Через те, що первинна відповідність 

матеріального та ідеального планів постійно порушується, зазнаючи  

поступової зміни (в діахронії) та варіювання (в синхронії) як звукової оболонки 

слова, так і його значення, первинна прозорість зв‟язку між фігурою плану 

вираження (набором і порядком розташування формальних елементів) та 

фігурою плану змісту (набором сем, інтегрованих до предметно-

речового/лексичного та формально-структурного/граматичного значення) 

зменшується. Але це не означає, що зв‟язок повністю втрачається, досягає 

найвищого ступеня довільності та стає повністю демотивованим. 

Переконливим доказом на користь цього положення може слугувати факт 

послідовності історичного розвитку звуконаслідувальних праіндоєвропейських 

коренів від абсолютної до відносної мотивованості. Історична динаміка 

рефлексації звуконаслідувальних коренів [151, с. 175-178] демонструє 

поступовий перехід від дифузного, синкретичного значення 

праіндоєвропейського етимону до більш диференційованих значень 

продовжень. Хоча первинна імітативна функція етимона домінує на ранніх 
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етапах формування історико-етимологічного гнізда (ІЕГ), ономатопея не зникає 

упродовж історичного розвитку рефлексів, а доповнюється вторинними 

перформативними найменуваннями (див. продовження кореня іє.  k u ei-
2 

―свистіти, шипіти‖ [1021] у Додатку Ж. 1). Шляхом метонімії реалізується 

сигнальна функція слова, а на основі аналогії й метафори розвиваються 

апотропейні, абстрактні значення, реалізується символічна функція номінацій.  

Цей процес супроводжується формальними модифікаціями, 

спричиненими, серед інших чинників, зміною домінантних типів мотивації: 

фонетична (абсолютна) → семантична (відносна) → морфо-семантична 

(відносна). Абсолютна мотивованість співвідносить мовну одиницю з 

позамовною дійсністю, відтворюючи реальність максимально природно в 

залежності від можливостей мови (набору фонем, ознакових значень звуків) та 

актуалізується в лексичному значенні слова.  

При відносній мотивації звукове оформлення одиниці або не змінюється 

(семантична мотивованість), або змінюється частково (морфо-семантична 

мотивованість). Зв‘язок між позначувальним та позначуваним стає менш 

очевидним унаслідок зміни ракурсу з позасистемної співвіднесеності слова на 

внутрішньосистемну співвіднесеність з існуючою базою деривації. У 

семіотичному плані правило ізоморфізму (1 форма : 1 значення) порушується, 

але мотиваційні зв‘язки залишаються збалансованими так, що первісна 

одиниця, не втрачаючи зовнішньолінгвальної мотивованості, стає одночасно 

системно мотивованою через посередництво своїх похідних, тобто ―стає 

похідною у своїй фонетичній організації, яка характеризує її як складовий 

елемент системи‖ [115, с. 64]. Тому, як справедливо зазначає О. І. Блінова, 

―абсолютний тип мотивованості слід вважати так само значущим, як і 

відносний тип мотивованості … [не тільки тому, що в звуконаслідуванні 

фонетичне значення] відповідає лексичному значенню‖ [33, с. 55], а ще й тому, 

що немаркованість, природність первісної одиниці (зокрема звуконаслідування) 

встановлюється шляхом її співвіднесеності з семантичними дериватами та 

словотвірними похідними. 
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Відзначимо, що дериваційні процеси характеризуються 

напівконсервативністю. Це означає, що при розвитку полісемії, як і при 

розвитку словотвірного гнізда, зв‘язок формального та змістового планів з 

етимоном втрачається поступово. Це стосується і випадків семантичної 

диверсифікації при розщепленні полісемії й утворенні омонімів, коли логічні 

або асоціативні зв‘язки між самостійними одиницями інтуїтивно відчуваються 

мовцями (англ. board
1
 ―дошка‖ > ‗ВИРІБ‘ (―стіл‖) > ‗ТЕ, ЩО ТАМ 

РОЗМІЩУЄТЬСЯ‘ (―їжа‖) → board
2
 ―правління, рада тощо‖).  

Отже, за різних обставин (полісемія, омонімія, паронімічна атракція) 

змістова ідентичність кодується подібними формами. Разом із тим змістові 

відмінності є формально диференційованими. 

Такі міркування висловлював свого часу С. О. Карцевський [132], 

вказуючи на те, що природа лінгвістичного знака одночасно незмінна та 

динамічна, оскільки знак пристосовується до певної ситуації, а змінюється 

лише частково. Інновація нашаровується на те, що вже існує, ―долучається до 

старих меж‖, а диференціація передбачає співіснування подібності та 

відмінності. Явища, що усвідомлюються, утворюють ряди, які будуються на 

спільному елементі та протиставляються лише всередині цих рядів. У Додатку 

Ж. 2 наведений приклад кодування різних відтінків змісту за допомогою 

часткового варіювання експоненту первинного знака (іє.  k u ei-
2 
―свистіти, 

шипіти тощо‖ [1021]). Спільним складником (-u e-) утримується спільне 

значення ‗нечітке, приглушене звучання‘, а варіюванням ініціальних 

складників експонентів і протиставленням глухої зімкненої та глухої щілинної 

(*k u ei-,*k u ei-k vs *su ei-) кодується диференціація змісту й відтворюється 

відмінність між ‗сипінням, що спричиняється утрудненим диханням‘, та 

‗свистінням, що є результатом напруження голосу‘. У процесі рефлексації 

праіндоєвропейських етимонів у фонетичній структурі звуконаслідувань може 

відбуватися субституція формальних компонентів задля вербалізації салієнтних 

складників змісту (див. Додаток Ж. 2 стосовно формування слов‘янської 
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звуконаслідувальної ізоглоси, у межах якої  заміною глухих звуків дзвінкими 

(св-ст- – зв-зд-) досягається імітація сили, тональності звучання). 

Аналіз особливостей рефлексації звуконаслідувальних етимонів не тільки 

демонструє взаємозалежність між фігурами плану вираження та плану змісту, а 

й підтверджує історичну безперервність процесів творчого відшліфовування, 

карбування зовнішньої структури мовного знака з метою встановлення її 

відповідності плану змісту.  

Мова завжди знаходиться в пошуках адекватного втілення ментального. 

―Ментальне апелює до фізичного, яке має забезпечити йому чуттєве сприйняття 

через зір або слух, удаючись до сенсорних відчуттів, обмежена роль якого 

полягає у фізичному відтворенні ментального, [хоча] таке відтворення ніколи 

не буде абсолютно правильним зображенням ментального, яке воно 

намагається передати‖ [69, с. 71]. Структура, що уживається, має відповідати не 

тільки змісту, а й можливостям тієї чи тієї мови. Саме тому історія людської 

мови Ғ безперервний пошук оптимальної вербалізації змісту відповідно до 

типологічних ознак і можливостей мовної системи, яка еволюціонувала в 

певному типі суспільства.  

З одного боку, очевидність співвідношення між зовнішнім (матеріальним) 

та внутрішнім (змістовим) аспектами мовного знака завжди тяжіє до 

―затемнювання‖ внаслідок історичного руху мови від конкретного до 

абстрактного й зростаючої довільності мовного знака. З іншого боку, цей 

процес стримується прагненням мовців до встановлення максимально можливої 

відповідності між кодом та тим, що він кодує. Cлід очікувати, що ключові 

структури коду відбивають ключові значення й смисли та визначаються 

універсальністю людського мислення, але актуалізуються різною мірою й 

різними засобами в залежності від мовної типології та когнітивної преференції 

мовців, особливостей світобачення тощо. 

Система природної мови існує для того, щоб передавати значення, які 

формуються як результат засвоєння інформації про об‘єктивну реальність, 

а також обробки цієї інформації системою для своїх потреб. Пов‘язане із 
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відображенням і свідомістю, значення має безпосереднє відношення до того, як 

відбуваються мисленнєві процеси і як розумові стани однієї свідомості стають 

досягненням іншої [297, с. 6–7].  

Процес вираження значень невід‘ємний від знакової діяльності людини, 

спрямованої на кодування інформації, яка вилучається з усвідомлення 

природних зв‘язків між об‘єктами і явищами дійсності, або із кодифікації 

думки про такі зв‘язки.  

Стосовно того, що являє собою дійсність, немає одностайної думки. 

У філософії пізнання розвинулася дихотомія традиційного (класичного) 

і нетрадиційного підходів до об‘єктивної реальності. Класична концепція 

спирається на розуміння лінійності буття, пояснює світ або як зовнішнє, 

оточуюче людину й незалежне від неї середовище, або як внутрішній 

універсум. Роль мови в межах такої концепції полягає у відображенні, 

репрезентації реального світу.  

Сучасна ж некласична концепція тлумачить реальність як багатовимірну, 

нелінійну. У біоцентричній концепції пізнання [265] реальність визначають як 

таке, з чим людина (спостерігач) взаємодіє, а мову – як частину когнітивної 

діяльності людини, складну систему, яка виконує адаптивну функцію, значно 

важливішу за комунікативну та репрезентативну
1
, оскільки орієнтує мовців на 

певний тип взаємодії з середовищем. Прихильники біоцентризму вважають, що 

до пізнання не слід підходити з позиції того, що в зовнішньому світі існують 

об‘єкти, які ми осягаємо, оскільки здобуті ―із досвіду дані по світ певним чином 

затверджуються структурою людини, внаслідок чого ми набуваємо уявлення 

про реалії та можливості описати їх‖ [265, с. 23]. Виходить, світ ―не наданий 

людині … ззовні, не оточує людину, а створюється нею‖ у процесі взаємодії 

―сприймаючого суб‘єкта й об‘єкта-елемента [із] оточуючого … середовища‖ 

[213, c. 241]. Мова виявляється не системою відображення об‘єктивної 
                                                           

1
У традиційному розумінні основна функція мови полягає у передачі інформації, смислів, здійсненні 

обміну ідеями між суб‘єктами. Усвідомлення інтерсуб‘єктивності та багатофакторності значення як 

когнітивного феномена змушує дослідників переглянути концепцію репрезентативної функції мови 

і ―відмовитися від точки зору на мовну комунікацію як діяльність, пов‘язану з передачею смислів (ментальних 

репрезентацій), та розглядати її як зусилля зі встановлення спільних орієнтирів у тій чи тій ситуації взаємодії 

(консенсуальній області)‖ [220, с. 153]. 
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реальності, а системою адаптації до світу, яка формується в процесі 

пізнавальної діяльності людини [59, с. 260–269; 79, c. 74–83, 100–106; 80, с. 218; 

398, c. 5–6], та є ―особливою ділянкою когнітивних взаємодій‖ [220, с. 154].  

Втім невиправдано позбавляти мову того важливого значення, яке вона 

відіграє в процесах збереження та передачі інформації, тим більше, що 

інформативна та орієнтаційна функції мови Ғ не взаємозаперечні, 

а взаємодоповнюючі. Як влучно зазначає О. Б. Трофімова, сама мова, як 

найбільш досконалий засіб комунікації, інформативна, оскільки усякий сигнал 

(комунікативна одиниця) – ―це не спосіб пояснити самого собі ж, а прагнення – 

щоправда, у своїх же інтересах, – через контакт зрозуміти інтенції іншого‖ [388, 

с. 26–27]. Отже, це вже ―не орієнтація себе в певних умовах, а орієнтація по 

відношенню один до одного‖ [388, с. 25].  

Саме усвідомлення того, що інші сприймають реальність і мають певні 

відчуття й наміри відносно реалій, дає нам розуміння інших як 

―інтенціональних агентів‖ [906, c. 175], на наміри яких, на думку Й. Златева 

[112, с. 336], можна здійснювати вплив комунікацією. Дослідник упевнений, що 

опосередкований вплив на поведінку інших можливий лише на рівні 

конвенційних знаків, який оперує спільним (shared) вираженням та спільним 

змістом. Для реалізації такої соціальної взаємодії ідеально пристосованою 

знаковою системою є символічна система природної мови. 

Оперування символами відбувається на найвищому рівні комунікації, який 

вимагає репрезентації абстрактних понять і особливого типу мислення. Адже 

коли референти не тільки дистанційовані від своїх знаків, а й взагалі відсутні, 

куди більшої ваги набувають відношення між знаками, ніж відношення між 

знаками та їх референтами. Важливим є те, як ці знаки співвідносяться один 

з одним, утворюючи систему на основі логічних і граматичних зв‘язків [112, 

с. 340–341], а зв‘язок між вираженням та змістом має бути спільним, тобто 

конвенційним. Отже, форми й значення творяться людиною в процесі 

кодування та декодування інформації.  
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Цілком зрозуміло, що знаки ―не несуть і не передають інформації, 

а індукують тотожні та схожі значення, стимулюють аналогічні інформаційні 

процеси у двох свідомостях‖ [297, с. 24]. Cеміозис – процес взаємодії через 

посередництво знаків – передбачає того, хто створює знак, і того, для кого він 

створюється. ―Мовець видає назовні… організований відповідно до мовного 

коду текст-артефакт. Спираючись на матеріальні сигнали, що містяться 

у ньому, слухач за тим же кодом вибудовує своє значення, яке в нормі 

збігається зі значним ступенем імовірності зі значенням, передбаченим 

відправником повідомлення‖ [14, с. 161]. 

Очевидно, роль мови у встановленні спільних орієнтирів у тій чи тій 

ситуації взаємодії була неоднаковою на різних етапах еволюції культури, 

оскільки ―у найдавніших культурах область використання мови була куди 

більш чітко ізольована від сфер існування, де вживалися немовні феномени‖ 

[257, с. 183], що визначається системою культурного застосування мови. ―Не 

важливо‖, – продовжують свою думку М. К. Мамардашвілі та 

О. М. П‘ятигорський, – ―про яку саме мовну матерію йдеться, просто у межах 

кожного культурно-етнічного комплексу, взятому як у синхронному, так і 

діахронному ракурсах, обов‘язково виявляється той чи той масштаб 

використання знаків‖ [257, с. 183]. 

Обмеженість сфери використання мовних знаків виявляється 

у вибірковості та регламентації мовної картини світу праіндоєвропейців. 

Наприклад, для лексикону індоєвропейської прамови не реконструйовані 

корені на позначення загальних понять (на зразок ‗тварина‘, ‗погода‘ тощо), але 

реконструйовані корені з більш конкретними значеннями (іє. *a h- ―орна 

тварина‖ [1021], іє. *k s  -ro- ―сухий, ясний (про погоду)‖ [1021]). Назви об‘єктів, 

недоступних для безпосереднього спостереження (‗внутрішні органи‘), є 

непродуктивними, а існування мовних табу свідчить про обмеженість дозволу 

на залучення певних понять до вербальної сфери. Наприклад, корінь іє. *d -/ 

 d i-  dī - ―ділити(ся), розділяти‖ [1021] зазнав термінального розширення, 

оскільки існували мовні табу на поняття, пов‘язані з реаліями, що 
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застосовувалися в ритуалах офіри: *d p-  d p-,  d p-no-/-ni- ―тварина чи їжа‖, 

* d e m pen >  en o mn -   o nomn   n mn  ―і‘мя‖. Ми поділяємо думку про те, що 

―загальні поняття могли існувати поза сферою мови й були пов‘язані з 

використанням символів‖ [257, с. 183]. Таким чином, обсяг залучення 

природно-мовних засобів (тобто конвенційних знаків) залежить від стилю 

культури, релігії, ментальності. 

Зазначимо, що індоєвропейську прамову слід трактувати як систему, яка 

існувала в реальному просторі та історичному часі у співвіднесеності 

з реальним соціумом, і яка відповідає універсальним типологічним 

закономірностям, встановленим на основі інших відомих мов [976, c. 392]. 

Тому зовсім неправильно було б вважати, що індоєвропейська прамова була 

особливою системою неконвенційних знаків. Як і будь-яка природна мова, 

індоєвропейська прамова є первинною знаковою системою, яка виникла 

і розвинулася для ―найбільш повного забезпечення потреб формування й 

вираження думок‖ [297, с. 10] за допомогою довільних знаків-символів. 

При цьому необхідно враховувати надзвичайну архаїчність 

індоєвропейської прамови, специфіку її типології, яку визначали 

недиференційованість слово- і формотвірних засобів, дифузність лексико-

граматичних класів, а також значний ступінь лексичності, тобто спрямованості 

на першочергове вираження лексичних значень, а не граматичних. Це дозволяє 

припустити, що для мови такої типології значною була не тільки 

конвенціональність, а й інтенціональність, а до процесу комунікації залучалися 

знаки різного ступеня довільності, серед яких значущою була частка знаків 

―неповністю конвенційних не тільки в сенсі спільності, але й знання того, що 

вони є спільними для членів суспільства‖ [112, с. 339]. Такими, зокрема, були 

імітативні знаки. 

Міметичні (іконічні) знаки відрізняються від символів тим, що в останніх 

відсутній істотний формально-змістовий зв‘язок. Перевага іконічних 

висловлювань ―полягає не у способі їх створення, але в набагато більшій 

прозорості співвідношення ‗форма – зміст‘ ‖ [112, с. 338]. Їх форми 
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―підказують‖ цілісні значення, які ще недостатньо ―(само)рефлексивні й 

потенційно вільні від біологічної цінності‖ [112, с. 353]. Важливість іконічних 

знаків для праіндоєвропейської системи зумовлена не тим, що мовці були 

неспроможні конструювати й розуміти довільні знаки, а тому, що вони не мали 

достатньої впевненості в тому, як ці знаки можуть потрактувати інші 

(див. спостереження над ранніми етапами розвитку дитячого мовлення, де 

виявляється схожа тенденція [505, c. 137]). Очевидно, на стадії 

праіндоєвропейської мовної спільності інтерсуб‘єктивність cпівіснувала із 

самою базовою формою спільного культурного знання, яку Й. Златев [941, 

c. 234] називає ―спільні очікування‖ (―sharing expectations‖): ‗ми обидва 

очікуємо, що будемо поводитися певним чином при якихось умовах, проте ми 

обидва нечітко усвідомлюємо те, що це очікування є взаємним і тому спільним 

для нас‘. 

Напевно, 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 (див. [172; 202; 701; 702; 706; 709; 710]).  

Важлива роль іконічності актуалізувалася в маніпулюванні структурою 

вербалізацій з метою імплікації певного змісту. Припускаємо, що це виявляється 

в продуктивності звукозображання та інших, менш прозорих імітацій.  

Отже, мовні знаки на різних етапах історії неоднаково співвідносять 

позначувальне й позначуване, а окремі фігури плану вираження виявляються 

оптимальнішими й відповідають певним фігурам змістового плану. 

Мотивованість експлікативних засобів та її панхронічність стимулюють 

інтерес до звукової оболонки в архаїчних мовах, і в реконструйованих системах 

також. Однією з таких систем вважається індоєвропейська прамова, яка не 

збережена в писемних пам‘ятках та є гіпотетичною реконструкцією, але 
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розглядається нами як історично попередній інваріант, що в процесі 

подальшого формування дочірніх мов зазнав диверсифікації. 

Звернення до реконструкцій, аналіз формально-змістових кореляцій, 

співвіднесеності форми та змісту протоодиниць в аспекті іконічності проливає 

світло на ―натуральність‖ давніх мов і дозволяє з‘ясувати засоби мовного 

віддзеркалення архаїчних концептів, розкрити властивості протомовних знаків, 

що виявляються в існуванні мотивованої образної або структурної подібності 

між позначувальним та позначуваним. 

Вивчення формально-змістових кореляцій у реконструйованих 

праіндоєвропейських коренях не тільки забезпечить глибоке розуміння 

розвитку форм та значень етимонів [128; 305; 308; 323; 730, с. 168–338], 

семантичних універсалій, ―образу світу‖ архаїчної людини [252, с. 7, 401] як 

важливої частини її культури [27; 62], а й уможливить з‘ясування ступеня 

мотивованості зв‘язку формального та змістового аспекту архаїчного 

словесного знака. А оскільки мовний знак являє собою ―систему, що пов‘язує 

між собою значення та звучання‖ [414, с. 23], то ―сам зв‘язок має носити 

системний характер. Тому частка довільності має бути обмеженою певними 

рамками, які задані самою системою й слугують її індексом. Вираженням таких 

обмежень виступають, зокрема діаграматичні відповідності між позначуваними 

та позначувальними. Ці відповідності привносять у мовні знаки іконічні 

ознаки‖ [115, с. 55]. 

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 індоєвропейських мовах” [250, с. 34] - дозволить 

встановити закономірності зв‟язку звукової організації коренів з їхніми 

значеннями, довести дієвість принципу вибірковості у фонологічній організації 

кореневої морфеми.  
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Дослідження іконічних зв‘язків у лексиці індоєвропейської прамови 

передбачає аналіз особливостей базисних компонентів формального та 

змістового плану коренів. Успішність реалізації цих завдань залежить від 

досконалості етимологічного аналізу й об‘єктивності картини формальної та 

семантичної спадкоємності. Адекватність відтворення первинних форм і 

значень, з яких беруть початок їх прямі продовження в давніх та сучасних 

мовних системах, ускладнюється проблемами реконструкції.  

Аналіз праіндоєвропейської системи викликає певні труднощі, пов‘язані з 

практичними та теоретичними проблемами етимологічних досліджень та 

розбіжностями в реконструкції ресурсів прамови
1
 (дет. див. [151, с. 180]). 

Переваги, недоліки, результати методів внутрішньої й зовнішньої 

реконструкції, а також різні версії фонологічної системи та значень етимонів 

індоєвропейської прамови детально викладено в багатьох працях різних років. 

Враховуючи те, що завдання цього дослідження не передбачають процедури 

реконструкції, нижче лише окреслимо ці питання.  

 

 

2. 2 Основні проблеми реконструкції форми й семантики коренів 

індоєвропейської прамови 

 

 

2. 2. 1 Питання фонетичної реконструкції індоєвропейської прамови. 

Як і в будь-якій мові, в індоєвропейській прамові фонетична структура слова 

зумовлена кількісним та якісним складом фонологічної системи, складнощі 

реконструкції якої пояснюються хронологічною глибиною, гіпотетичністю й 

відсутністю писемних пам‘яток індоєвропейської прамови [249, с. 186]; 

                                                           
1
 Реконструкція – процедура, спрямована на встановлення архетипів фономорфологічних, лексико-

семантичних, синтаксичних явищ, властивих передусім генетично спорідненим мовам. На думку дослідників 

[див. 141, с. 102-107], лексико-семантичний рівень є набагато складнішим для відтворення, ніж фонетична 

реконструкція архаїчного стану, яка спирається на об‘єктивні процеси фонологічних змін. Якщо фонемний 

(і морфемний) рівні допускають ―глобальну‖ реконструкцію, то лексико-семантичний та синтаксичний - лише 

―парціальну, або часткову‖ [365, с. 37]. Реконструкція на рівні синтаксису є найскладнішою, що пояснюється 

немотивованістю синтаксичних структур та нечіткістю міжмовних відповідностей. 
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методологічною недосконалістю [15, с. 37]; протилежністю міркувань вчених 

стосовно походження й розвитку прамови, історичною глибиною 

досліджуваного матеріалу [9; 62; 126; 267, с. 5–7; 347, с. 266–270; 390, с. 66–68; 

615; 842; 953; 1006]; схильністю етимологів до абсолютизації й надмірної 

уніфікації протосистеми [842, с. 282–283] й сумнівами з приводу правомірності 

реконструкції окремих компонентів системи, зокрема фонологічної [9, с. 31–32; 

67, с. 36–50; 239, с. 172–173; 266; 268; 269; 338, с. 64; 387, с. 24–35; 724, с. 10].  

Питання про встановлення хронологічного зрізу та розрізнення 

структурних елементів індоєвропейської прамови, які аналізуються в цьому 

дослідженні, вирішуємо, підтримуючи концепцію Ф. Р. Адрадоса про 

стадіальність розвитку праіндоєвропейської системи (―the new image‖ [436, 

c. 1]), згідно з якою розвиток прамови охоплює три стадії:  

І – (ранньоіндоєвропейська) прамова, якій властиві відсутність флексій, 

двофонемна консонантна структура кореня [9], силабічний лад
1
 

(система тонів) [133];  

ІІ – прамова, елементи якої збереглися в анатолійській системі і яка вже 

мала систему флексій, але ще не розвинула маркери кореневих опозицій; 

ІІІ – пізньоіндоєвропейська [62] прамова (період ―традиційної 

реконструкції‖ / ―phase III of traditional reconstruction‖ [865, c. 251]), якій 

властиві ознаки, що традиційно встановлюються для праіндоєвропейської 

системи (розвинена система флексій; кореневі маркери опозицій часу й способу 

дієслова, чоловічого й жіночого роду іменників, ступенів порівняння 

прикметників [865, c. 251]; переважно трифонемна - СVС, але варіабельна 

структура коренів). 

Попри неоднозначність різних версій реконструкції, інвентар системи 

пізньоіндоєвропейського періоду вважається найбільш надійно встановленим. 

Етимологи дійшли згоди стосовно існування в системі пізньоіндоєвропейської 
                                                           

1
 Мова силабічного (складового) ладу – мова, важливими ознаками якої є наявність тону та 

складоморфеми, що здатна виявляти ―граматичну активність‖, тобто приєднувати до себе граматичні 

показники, морфологічні, а інколи й синтаксичні, подвоюватися, якщо подвоєння використовується для формо- 

та словоутворення; морфема в плані вираження є складом, а склад є експонентом морфеми‖ [133, с. 158] 

(наприклад, китайська, в‘єтнамська, бірманська – складові мови, японська - ―невласноскладова‖ мова з 

ознаками силабізму [133, с. 146, 157-158]. 
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прамови кількісного й якісного аблаута в коренях; ініціальних (s-mobile), 

медіальних (n-інфіксація) і термінальних (на зразок іє. *dhel- / *dhelg-) 

консонантних розширень; початкових фонестемних кластерів (на зразок іє. *pl- 

> англ. fl-); редуплікації [615, c. 129; 715, c. 273; 865, c. 252-253; 893, c. 87-90]. 

Одиниці третього хронологічного періоду розвитку індоєвропейської прамови 

було обрано для аналізу в цьому дослідженні. 

Існування фонетичних універсалій, а також результати фонетичної 

реконструкції уможливлюють кваліфікацію фонетичного складу за участю 

голосу й шуму, певною мірою за способом творення, тривалістю вимовляння. 

Проте стосовно наявності певних класів фонем немає однозначних поглядів [62, 

с. 6–8, 13–15; 126, c. 308, 310; 239, с. 171–174; 513, с. 28–40; 590, с. 56; 

900, с. 23–84; 1078, с. 1580–1583]). Однією з версій системи зімкнених є 

традиційна (класична) [126, c. 308, 310; 590, с. 56; 1078, с. 1580–1583], що 

охоплює три серії цих приголосних на основі їх діахронічного виведення й 

історичної відповідності між індоєвропейськими етимонами та їх рефлексами в 

дочірніх мовах: дзвінкі, дзвінкі придихові, глухі (Додаток З, табл. З. 1).  

Класична версія зазнала різних реінтерпретацій [див. 62, с. 7–8] (Додаток 

З, табл. З. 2, З. 3), оскільки не відповідала деяким фактам синхронічної 

типології [62, с. 9–12] внаслідок (а) непродуктивності лабіального /b/, 

(б) наявності дзвінких придихових без їх глухих відповідників (див. також [367, 

с. 70; 796, с. 69]), (в) неузгодженості частот між домінантними та 

рецесивними фонемами.  

Від класичного трактування праіндоєвропейської системи зімкнених 

відрізняється загальновідома глоттальна теорія [62, с. 12–15; 458; 459; 900, 

с. 85–270], яка екстраполює на систему індоєвропейської прамови  дані 

синхронічної типології про те, що мови, в яких відсутні лабіальні /b, p/, мають 

глотталізовані [438, с. 33] Ғ келабітська (див. [62, с. 12]), мадурська (див. [517, 

с. 487; 532, с. 12–20; 681, с. 114].  

Встановлення аспірації для глухих чи дзвінких приголосних може 

здійснюватися науковцями залежно від аспекту розгляду мовних фактів. 
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Показові в цьому плані результати вивчення типологічних особливостей 

мадурської мови О. К. Оглобліним [306, с. 18–19, 21, 31–32]. Хоча аспірація в 

мадурській мові стосується глухих приголосних, вона історично пов‘язана з 

дзвінкими. Окрім того, відповідно до особливостей системи, аспіровані та 

прості дзвінкі однаково впливають на вибір алофонів голосних та об‘єднуються 

у правилах предназалізації
1
. І, нарешті, не можна нехтувати діасистемним 

чинником – у споріднених із мадурською мовами аспірація передається 

дзвінкими. Отже, наявність аспірованих дзвінких не обов‘язково передбачає 

існування аспірованих глухих. Ці факти мовної синхронії та діахронії можуть 

слугувати аргументами для підтримки класичної версії консонантного складу 

індоєвропейської прамови.  

Як влучно зазначає Дж. Клексон, ―глоттальна теорія … встановлює 

пріоритетність синхронної типології відносно праіндоєвропейської мови перед 

діахронною типологією фонологічних змін, [що відбулися] в дочірніх 

системах‖ [513, с. 44]. 

Не припиняється дискусія навколо кількості та якості зімкнених в 

індоєвропейській прамові за моделлю В. Шеворошкіна та С. Старостіна, які 

заперечують вірогідність реконструкції глоттальних і наводять аргументи на 

користь посилених глухих. Як і всі інші, ця модель не усуває усіх типологічних 

протиріч (з цього приводу див. [41, c. 188 – 219]).  

Ми не маємо можливості й не бачимо необхідності приділити більш 

детальну увагу зазначеним та багатьом іншим ревізіям ―класичної‖ системи 

зімкнених в індоєвропейській прамові, оскільки всі версії, їх переваги та 

недоліки детально описані й дискутуються в науковій літературі. Але хотіли б 

наголосити, що сучасне типологічне мовознавство не має у своєму 

розпорядженні достатньої інформації про структурні та функціональні 

                                                           
1
 Предназалізація - сполучення назальних з наступними приголосними; наприклад, у мадурській мові 

правила сполучення алофонів /m, n, ɲ, ɳ  з наступними приголосними полягають у тому, що коли вживається 

префікс n-, будь-який початковий приголосний у корені не зберігається (мадур. pokol ―бити‖ – mokol, belli – 

mell  ―купувати‖, ghi à – ng  a ―нести‖ [306, с. 31]), але при додаванні префіксів an- та pan- прості дзвінкі та 

всі придихові на початку кореня зберігаються (мадур. bàgi ―ділити‖ - pambàʒiyàn ―ділення‖, мадур. bhiràk 

―утішати‖ – pambhiràk ―утішання‖, мадур. dhàddiyàghi – andhàddhiyàghi ―перетворювати‖), а прості глухі – ні 

(алe teḍḍhà  ―їсти‖ – paneḍḍhà’àn ―місце для їжі‖) [306, с. 31-32]. 
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можливості мов світу. Тому в мовній реальності для окремих типологічних 

ознак звукового складу реконструйованої прамови одночасно можна знайти 

аргументи як для їх підтвердження, так і для спростування. Передбачаємо, що 

найбільш вірогідною буде версія, яка комплексно враховує діахронічні 

відповідності класичного підходу, діахронічні та синхронічні типологічні 

універсалії й фреквенталії, які було враховано в ревізіях традиційної моделі. 

Як і більшість дослідників, дотримуємося класичного підходу (Додаток З, 

табл. З. 1) і виходимо з того, що в індоєвропейській прамові система вокалізму 

(24 фонеми) охоплює основні голосні (е, о, а), відповідники напівголосних (і і  та 

и u ), їх довгі кореляти ( ,  ,  , ī, ū , два ряди дифтонгів, а також шва-прімум (ə).  

 

2. 2. 2 Реконструкція семантичної структури етимонів. Вірогідність 

встановлення лексичних архетипів залежить від коректності обраних методів та 

субстанції реконструкції (докл. див. [158; 165; 166; 194; 210; 211]). Ці проблеми 

добре відомі компаративістам [141; 365; 483; 563; 587; 592; 734; 924], зокрема 

принципи формалізації методів дослідження; прийняття дослідником точки 

зору стосовно архетипу (реальна vs умовна проформа); визначення достатньої 

кількості матеріалу для зіставлення тощо (докл. див. [151, с. 238]).  

Етимологи прагнуть охопити семантику всіх форм, які зіставляються [236, 

с. 348 – 349]. Це призводить до неузгодженості етимологічних версій та 

наведення авторами словників ―усереднених значень лексичних архетипів‖ 

[141, с. 105] у вигляді переліку основних значень продовжень етимона або 

гіперсеми, тобто інваріанта значень прямих рефлексів кореня. Окремі 

дослідники взагалі уникають будь-яких глос та тлумачень [563] або 

користуються іншими способами репрезентації значень: перехресним 

посиланням; посиланням на етимони більшої хронологічної віддаленості; 

позначкою недостовірності продовжень кореня; вказівкою на абсолютну 

мотивованість реконструйованої форми; посиланням на корінь із суміжним 

значенням і подібною фонетичною структурою (приклади див. [151, с. 239]). 

Такі особливості репрезентації протозначень в етимологічних словниках 



138 

швидше пояснюються умовністю та складністю семантичної реконструкції, ніж 

недоліками лексикографування. 

Об‟єктивність відтворення первинного значення залежить також від 

прозорості семантичних зв‟язків між рефлексами й надійніша у випадку аналізу 

семантично наближених лексем (“straightforward semantic reconstruction” [597]), 

які демонструють абсолютний збіг значень (іє. *nas- ―ніс‖ > дінд. nas-  , -ì, -  , 

ав. n h-, двн. nasa ―ніс‖, прус. nozy, лит. nósis, алб. hundѐ, хет. titita ―ніс‖ тощо 

[973, т. 3, с. 80, 84; 1021]) або неповну відповідність, коли значення рефлексів 

досить близькі (іє. *akʷ - ―вода, річка‖ > лат. aqua ―вода, водостік‖, дісл. ey 

―острів, лука‖,  gir ―Бог моря, Океан‖, алб. akull ―замерзла вода, лід‖, тох. A, 

тох. Б yok-tsi ―пити‖ [958, т. 1, с. 55; 993, c. 758; 1021]). Семантичний зв‘язок 

між етимоном та продовженнями не втрачається й підтримується 

відношеннями партонімії (іє. *krep-
1
    r p- “тіло” [1021] > лат. corpus, -oris 

“1) тіло; 2) плоть, м‟ясо” [950, c. 203–204]; гол. rif “живіт, черево”; дфриз. mid-

ref (анат.) “діафрагмa” [958, т. 1, с. 278]);  

 гіперо-гіпонімії (іє. *er-
1
/*or- “великий птах” [1021; 1078, с. 1607] > 

двн. aro “орлан ”; дангл. earn, “орел”; вірм. oror “чайка” [958, т. 1, с. 78]; 

дгр. όπνιρ “1) птах; 2) шуліка; 3) півень” [949, с. 1195]);  

 еквонімії (іє.     n-s- “гуска” [1021] > дангл. ganot, gannet “різновид 

морського птаха, баклан”, дангл. ganra, gandra, gander “гусак” [1078, с. 1607]); 

дірл. géis, geissi “лeбідь” [1009, с. G:58]); 

 антонімії (*bel-
2
 “сильний” [1021; 1078, с. 1586] > лат. I dēbilis, e [d - + -

habilis] “слабкий” [950, с. 221]). 

Хоча семантична реконструкція не викликає особливих труднощів за 

наявності прозорих семантичних зв‟язків між рефлексами, постає питання про 

те, яке ж зі значень, що варіюються в різних мовах, а також у системі прамови, 

є первинним [354, с. 3; 423, с. 415]. Прийняття рішення на підтримку семантики 

етимона здійснюється з урахуванням семантичних законів і буде залежати від 

напрямку ланцюга семантичної деривації (див. приклад аналізу непрозорих 
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зв‘язків між гіпотетичним етимоном іє.  akʷ - ―вода, річка‖ та його 

рефлексами - лат. aquila ―орел‖, aquil  ―північний вітер‖ [210, с. 151]). 

Рішення на користь того чи того семантичного компонента лексичного 

архетипу традиційно приймається з урахуванням (а) поширеності конкретного 

значення в рефлексах, (б) ступеня близькості споріднених мов (в) ізоляції 

матеріалу від іншомовного впливу [див. 141, с. 84, 106], (г) наявності мови-

еталона [141, с. 18] (санскрит для індоєвропейської прамови); (д) складності, 

не/мотивованості, не/прозорості словотвірної будови тощо.  

Г. А. Клімов [141, с. 122] наполягає, що пізніші за хронологією лексеми є 

мотивованими, описовими й тому прозорішими у плані їх структури 

(дінд. madh u v-ád- (букв.) ‗той, хто їсть солодке‘ [1021]; лит. m s-  dis (букв.) 

‗той, хто їсть м‘ясо‘ [973, т. 2, с. 589]) порівняно з немотивованими архетипами 

(дінд. r  k a- (чол. р.) ―ведмідь‖ [1021]). Погоджуємося, що внутрішня форма 

дескриптивних назв прозоріша, але й архаїчний етимон не обов‘язково належить 

до первинних коренів (наприклад, іє. r  k  os ―ведмідь‖ < іє. *rek  h- ―шкодити, 

заподіювати шкоду‖ [1021]), а отже, не позбавлений мотивації (іє.  r  k  os ‗той, 

хто/що ушкоджує‘ > дінд. r  k a- ―ведмідь‖ [1021], rak as ―ракшас, демон; злий 

дух‖, r k asa ―великий зуб‖ [1041, с. 871: 3]). Відносно менша мотивованість 

етимона часто базується на звукосимволізмі й набуває прозорості лише в 

системі інших звукозображальних праіндоєвропейських номінацій 

(звуконаслідувань - іє. *rei-
3
 ―кричати; ревіти тощо‖ [1021]; позначень 

енергійного руху чи дії - іє. *rebh-
1
 ―рухатися; поспішати‖ [1021]; іє. *rek  h- 

―завдавати шкоди, руйнувати‖ [1021], іє. *rendh- ―розривати‖ [1021]; 

напруженого стану - іє. *rabh-/*rebh- ―бути в люті; скаженіти‖ [1021]; 

докл. див. [151, с. 241-242; 201, с. 79–81;]). Оскільки дрижачий приголосний 

звук /r/ твориться внаслідок переривання видихуваного повітряного струменя 

ритмічно вібруючим мовним органом, він найкраще підходить для 

репрезентації зазначених понять. Наведені докази свідчать про мотивованість 

первісних архетипів, яка необов‘язково повністю втрачається в процесі 

історичних модифікацій етимонів.  
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Мотивованість формально-семантичного зв‘язку в протоодиницях 

підтримується ще іншими розрядами коренів (див. також про семантичний 

синкретизм, звукосимволізм і подальшу дефонсемантизацію доностратичних 

апелятивних баз [38, с. 8]). Результати дослідження Д. Філпса [815] 

переконують, що в основу найменування частин тіла покладено використання 

самоімітативної стратегії з подальшим ―концептуальним переносом‖ 

(―conceptual transfer‖ [815]) та утворенням метонімій на позначення інших 

частин тіла й метафоричних термінів спорідненості. Цей дослідник висуває 

гіпотезу, що форма таких етимонів як іє.   enu-
1
/* neu- ―коліно, суглоб‖, 

iє.  enu-
2
 ―щелепа; підборіддя‖ та іє. * en

1
- ―породжувати, народжувати; 

народжуватися‖, іє. * neh
2
- ―знати‖, а також іє. *gʷ  n  (* hʷ  n ) ―жінка; 

дружина; богиня‖ [1021] зумовлена соматотопією
1
 та імітацією вокалічних дій 

(―vocomimetic expressions‖ [764, с. 146]), в основу яких покладено циклічні 

артикуляторні рухи (перепона–відкриття) під час вимовляння вибухових звуків 

у цих найменуваннях, що транспонуються на рухи тіла (стиснення-розімкнення 

рота та згинання-розгинання колінного суглоба). Інтегративне значення для 

вищенаведених коренів може бути реконструйовано як ‗такий, що складається з 

двох частин, які поєднуються й рухаються‘. 

Отже, послідовно відстоюємо точку зору про мотивованість первісних 

мовних одиниць, яка спиралася на самовідчуття й самоімітацію людини (див. 

також про мовну концептуалізацію тілесних відчуттів [424, с. 360-362]. 

Пізнання світу починається з автомімезису
2
, результати якого екстраполюються 

на інші об‘єкти реального та уявного світу й у такий спосіб уможливлюють 

алломімезис. Справді, світ відкривається людині, розгортаючись поступово від 

антропоцентру до об‘єктів та явищ зовнішніх по відношенню до суб‘єкта 

пізнання. Світ розширюється, породжується в тому сенсі, що збільшуються 

                                                           
1
 Соматотопія – організоване відображення соматичної сенсорної системи в корі головного мозоку; 

соматотопічна репрезентація поверхні тіла на постцентральній звивині схематично подається у вигляді 

сенсорного гомункулуса. 
2 Автомімезис – результати самовідчуття й самоімітації людини, що спрямовують мотивованість 

первісних найменувань (частин тіла, мовлення тощо). Алломімезис – екстраполяція результатів самовідчуття й 

самоімітації людини (автомімезис) на інші об‘єкти реального та уявного світу, що спрямовує мотивованість 

первісних найменувань цих об‘єктів та явищ. 
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екстенсіонал певного поняття та область об‘єктів, які набувають вербального 

позначення. Тут було б доречно згадати тезу М. Кузанського, який, 

підтримуючи твердження Протагора ―людина – міра всіх речей‖ [226, т. 2, с. 99, 

129], наполягав на тому, що почуття людини існують не тільки ―аби 

застосовувати їх для збереження … свого життя, а й для пізнання…‖ [226, т. 2, 

с. 129], оскільки саме так ―людина відкриває в собі усе створене як у 

вимірювальній основі‖ [226, т. 2, с. 99]. 

Недосконалість семантичної реконструкції праіндоєвропейських етимонів 

дуже ускладнює аналіз протозначень. Ми не ставимо завдання семантичної 

реконструкції або її ревізії, а покладаємося на вже досягнуті в цій галузі 

результати, традиційні та сучасні етимологічні версії, вірогідність яких 

підтримується їх визнанням більшістю індоєвропеїстів, а також відповідністю 

семантичним законам/закономірностям
1
.  

Перевірка актуалізації семантичних законів, яку ми виконали для етимонів, 

об‘єднаних значенням ‗світити‘, та їх семантичних рефлексів на основі даних 

етимологічних баз С. А. Старостіна [1061], довела залежність регулярності 

реалізації цих законів від рівня мовної єдності (Додаток И).  

Наприклад, універсальним виявився семантичний перехід ‗світити‘ > 

‗джерело світла‘ (Додаток И. 1, рис. И. 1), який актуалізується на всіх рівнях 

мовної єдності – глобальному (борейська макросім‘я), євразійському 

(Додаток И, табл. И. 1, табл. И. 2), індоєвропейському рівнях та в межах мовної 

групи, зокрема германської. Найбільш поширеним значенням рефлексів є 

‗світило‘ (здебільшого ‗місяць‘, а також ‗сонце‘, ‗зірка‘ або ‗сузір‘я‘). Менш 

поширеним є семантичний перехід до ‗блискавка‘, ‗вогонь‘, ‗вогнище‘, 

‗вугілля‘ або інше джерело світла та блиску – ‗факел‘, ‗ліхтар‘, ‗промінь‘, 

‗янтар‘ тощо (Додатoк И, табл. И. 3).  

Щодо рефлексації таких значень як ‗світлий, блідий‘, ‗світла частина доби‘ 

та ‗бачити‘, мови більше диверсифіковані. Естетично-емоційне значення 

                                                           
1
 Семантичний закон / закономірність – регулярна семантична зміна, що засвідчується у розвитку 

генетично неспоріднених коренів тієї ж або різних мов [236, с. 15; 958, т. 1, с. 25; 958, т. 2, с. 336–342]. 
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‗гарний, радісний‘ властиве мовам переважно індоєвропейської сім‘ї 

(Додаток И, табл. И. 3, И. 4), хоч і не обмежується ними. 

Отже, абсолютним універсальним законом можна вважати семантичний 

розвиток у напрямку ‗світити‘ > ‗джерело випромінювання‘. Проте 

екстенсіонал поняття ‗джерело світла, блиску‘ є варіабельним, а різновиди 

денотатів, з якими співвідносяться значення етимона та його рефлексів у 

дочірніх мовах, важко прогнозувати (приклади див. [151, с. 244-245].  

Підвищення ступеня мовної єдності на рівні сім‘ї й, особливо, групи 

робить актуалізацію семантичних законів більш специфічною (Додаток И, 

табл. И. 4, И. 5). Це можна пояснити тим, що окремі домени (КОЛІР, ЧАС, 

ПЕРЦЕПТИВНА й МЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕМОЦІЇ та ОЦІНКА) вимагають більше 

суб‘єктивності, зосередженості на відсуб‘єктних ознаках об‘єктів пізнання. 

Тому актуалізація таких значень як ‗світлий колір‘, ‗світла частина доби‘, 

‗бачити‘, ‗гарний‘ значно залежить від ідіоетнічності світосприйняття і є більш 

імовірною на рівні сімей та груп, ніж на глобальному рівні. Разом із тим ознака 

‗здатність реалії випромінювати світло і блиск‘ – цілком відоб‘єктна й саме 

тому зазнає глобальної актуалізації незалежно від типології мови, культури.  

Порівняймо, наприклад, семантичні рефлекси євразійського етимона *belV 

―світити‖ у мовах алтайської макросім‘ї (Додаток И. 2.1, рис. И. 2), у межах 

яких спільна (на рівні макросім‘ї) семантична ознака має різні вияви на рівні 

мовної сім‘ї й групи (‗світлий/яскравий vs темний/неяскравий‘). При цьому 

диференційовані семантичні ознаки корелюють із конкретними формальними 

ознаками: [{С1ДЗВІНКИЙ-} + {‗втрачати яскравість/темний‘}] у межах тунгусо-

маньчжурських ізоглос, а [{С1ГЛУХИЙ-} + {‗набувати яскравості/світлий‘}]. На 

нашу думку, такі формально-змістові кореляції зумовлюються 

звукосимволізмом рефлексів, що підтверджується роллю глухих та дзвінких 

звуків в ідеофонії (Додаток И. 2. 2).  

Дослідження [958, т. 1, с. 472] доводять, що індоєвропейські мови 

спираються на звукосимволізм голосних, і опозиція ‗світлий тон‘ – ‗темний 

тон‘ реалізується шляхом протиставлення /і – u/ в германських мовах 
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(Додатки И. 3. 1 – И. 3. 2). Рефлекси етимонів бор. CVJV ―мерехтіти, світити; 

тінь‖ > євраз. *c`ajV ―т.с.‖ > іє. *sk  i- sk  i- sk ī- ―мерехтіти, тьмяно світити (про 

вологі об‘єкти); тінь‖ [1021] утворюють три групи ізоглос.  

Перша, найпродуктивніша, група представлена семантичними ізоглосами 

‗наявність світла, блиску‘ (гот. skeinan ―світити‖ [958, т. 1, c. 472]) або 

‗відсутність світла, блиску‘ (перс. s ya ―тінь; покров, захист‖[1021]). 

Друга, непродуктивна, група охоплює формально недиференційовані 

продовження з синкретичним значенням ‗світло; тінь‘: санскр. ch ya ―1) тінь; 

прохолода; покров; 2) суміш фарб, кольорів; гра світла; блиск; світло; колір; 

3) Тінь: жінка Сонця і мати планети Сатурн; 4) сонце‖ [1041, c. 406: 1]. 

Третя група містить парні ізоглоси на зразок р. сиять ―випромінювати 

рівне, яскраве світло, яскраво світитися‖ vs p. сень ―тінь‖, де змістові 

розбіжності кодуються вокалічними протиставленнями C1V1C ‗світ; світлий‘ vs 

C1V2C ‗тінь; темний‘. Пор.: пгерм. *skīm-/skim- [958, т. 1, с. 472] > дісл.  skíma 

―блиск, проблиск світла‖ [993, c. 550]; н. schimmer ―1) слабке світло, 

2) мерехтіння; 3) проблиск надії‖ [945, с. 391]; пгерм. *skair-/skīr-―світлий, 

яскравий‖ [958, т. 1, с. 472] > шв. ; skir ―чистий, прозорий‖ [975, c. 505] vs 

пгерм. *skium/skum-/skūm- [958, т. 1, с. 472] > дісл. skuma ―робити(ся) темним‖ 

[993, c. 561]; н. schummern ―темнішати‖ (es summert ―опускаються cутінки‖ 

[995]); шв. skymma ―1) темнішати, меркнути; 2) заступати, затуляти‖ [975, 

c. 514] (ці та інші приклади див. Додаток И. 3. 1; [151, с. 246-247]). 

Отже, контраст ‗світлий – темний‘ вербалізується за рахунок маніпуляції 

артикуляційними та акустичними ознаками звуків мовлення. 

Артикуляційно глухі приголосні – сильні, їх вимова вимагає значного 

напруження м‘язів органів мовлення, акустичною ж ознакою є відсутність тону. 

Тому в алтайських мовах їх звукосимволічне значення відповідає ознаці 

‗інтенсивне випромінювання‘ (‗світ, яскравий колір, блиск‘). На відміну від 

глухих, дзвінкі приголосні – артикуляційно слабкі, ненапружені, й акустично 

характеризуються присутністю тону при домінуванні шуму. Тому їх 
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звукосимволічне значення в корейській та японській мовах корелює з ознакою 

‗неінтенсивне випромінювання‘ (‗тінь, сутінки; неяскравий, темний колір‘).  

Вербалізація протиставлення ‗темного‘ і ‗світлого‘ може базуватися на 

відчуттях, що виникають у процесі горизонтального руху язика вперед та назад: 

в індоєвропейських мовах звукосимволічне значення голосних переднього ряду 

відповідає ознаці ‗світлий‘, а голосних заднього ряду – ознаці ‗темний‘. 

Вищевикладене переконливо доводить значущість ідеофонії, авто- та 

алломімезису для формування первісних одиниць мови. У процедурах 

семантичної реконструкції необхідно враховувати мотивованість етимонів, їх 

іконічність, можливості імітативної техніки кодування, наприклад, 

метатетичної синтагматики (бор. JVKV ―світити; світло‖ vs бор. CVJV ―світити, 

мерехтіти; тінь‖ [1061]) та особливостей фонетичних значень складників 

протокоренів для вираження антитетичних понять (іє. *(S)KEW - ―ТЕМНИЙ‖ > 

пгерм. *skiw-ja-, *skuww-án-, *skū-m-, *sku-m-, *xū-m-a-, *xū-m-an-, *xum ―тінь, 

темрява‖; пбалт. *skum - ―сумний, засмучений‖ vs іє. *K'WEIT- ―СВІТЛИЙ, БІЛИЙ; 

СВІТИТИ‖ > пгерм. *xwīta-, *xwit(t)a-, *xwaitī,  xwaitia-z, *xwītia-z ―білий‖; 

пбалт.  čwe t-,  čwit-,  čwe t-r-u-,  čwa t-ī -,  čwa t-s-  ,  čwa t-s-u-,  čwit-r-i  , 

 čwe t-s-u-,  čwa t-s-t-a- ―світити‖ [1061]). 

Як показав аналіз, семантичні закони неоднаково реалізуються на різних 

рівнях генетичної спорідненості мов. На більш високих рівнях генетичної 

єдності спостерігаємо збільшення ємності й інтегративності значень етимонів. 

А відтак семантична реконструкція, що здійснюється на рівні мовних сімей і 

макросімей, має не відкидати різні етимологічні версії, а об‘єднати й узгодити 

їх із основними принципами організації лексикону реконструйованого рівня. 

 

 

 

 

 



145 

2. 3 Критерії визначення й особливості фонологічної типології 

індоєвропейської прамови 

 

Визначення фонологічної типології будь-якої мови спирається на низку 

критеріїв: характер основної фонологічної одиниці мови, багатство фонемного 

інвентарю, репертуар приголосних і голосних, їх не/збалансованість й відносна 

частотність використання тощо. Залучення зазначених критеріїв до вивчення 

фонологічних особливостей індоєвропейської прамови (див. [203]) вважаємо 

методологічно виправданим для реалізації завдань цього дослідження.  

По-перше, результати реконструкції на фонетичному рівні надійніші й 

об‘єктивніші. Тому вони цілком релевантні для відтворення інших 

характеристик споконвічного фонду, зокрема формально-семантичних 

кореспонденцій у різних елементів (коренів і навіть цілих лексем).  

По-друге, наявність/відсутність конкретних фонем і правила їх поєднання 

зумовлюють особливості фонологічної будови усіх розрядів лексики Ғ як 

―культурного‖, так і ―основного‖ лексичного фонду.  

По-третє, фонологічна типологія впливає на багатство засобів вербалізації 

культурно-маркованих та універсальних понять. Культурно-марковані категорії 

лексики частково репрезентовані звуконаслідувальними назвами специфічних 

дій, птахів, комах тощо та звукосимволічними позначеннями окремих частин 

тіла, спорідненості, їжі [141, с. 29; 815], чисел [374, с. 36, 47] тощо. 

Фонологічна будова назв, які співвідносяться з загальнолюдськими поняттями 

(елементарні дії, природні об‘єкти та явища тощо) і, порівняно з ―культурною‖ 

лексикою, куди більше резистентні до запозичення, спрямовується системними 

тенденціями мовного розвитку, зокрема співвідношенням фонетичної й 

семантичної субстанції мови.  

Отже, фонологічна типологія мови й фонетична будова позначень 

заслуговують на увагу в аспекті виявлення й інтерпретації не/прозорого 

кодування актуальних для лінгвокультури денотатів та їх салієнтних ознак. 
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Розглянемо типологічні ознаки індоєвропейської прамови з урахуванням 

зазначених критеріїв.  

З огляду на характер основної фонологічної одиниці індоєвропейська 

прамова, як і більшість мов світу, характеризується фонемною будовою. 

У визначенні кількості та якості фонемного інвентарю, як і більшість 

дослідників, дотримуємося класичного підходу (Додаток З) й виходимо з того, 

що в індоєвропейській прамові система вокалізму нараховує 24 фонеми, 

система консонантизму ― 25 фонем (Додаток. К. 1, рис. К. 1).  

Слід зазначити, що стосовно кількості фонем індоєвропейська прамова не 

виявляє різких відмінностей від типологічно поширених або універсальних 

показників. Відомо, що статистика фонемного інвентарю в середньому варіюється 

в межах від 20 до 37 одиниць [832, с. 90]. Винятками є системи з дуже малою або 

великою кількістю фонем (пор. 11 фонем у мовах пірахан [573, с. 94], ротокас 

[942, с. 37] та 156 у мові кху [809, с. 51], див. Додаток К. 2, табл. К. 1).  

Звертає на себе увагу відносна збалансованість кількості консонантного та 

вокалічного інвентарю в індоєвропейській прамові, що впливає на симетричний 

розподіл фонем і врівноваженість ознаки „±звучність‟ на шкалі сонорності 

(Додаток К. 3, рис. К. 2), де коефіцієнт сонорності (показник співвідношення 

між фонемами, при вимові яких домінує голос, та фонемами, у яких домінує 

шум), дорівнює ≈1,3 : 1. Зрозуміло, що в потоці мовлення картина змінюється 

внаслідок частоти використання фонем, фонотактики, особливостей варіювання 

алофонів. Але з упевненістю можна стверджувати, що індоєвропейська прамова 

відрізняється від систем, які тяжіють до “шумного” естремума, наприклад, від 

абхазької, де коефіцієнт сонорності дорівнює 1 : 5,6 (Додаток К. 3, рис. К. 3). 

Отже, індоєвропейська прамова може бути схарактеризована як потенційно 

благозвучна, мелодійна, на відміну від інших систем, зокрема від 

“переривчастої, шумливої” абхазької. 

Як відомо, на ступінь евфонії
1
 впливає також кількість голосних та 

приголосних, за співвідношенням яких індоєвропейська прамова 

                                                           
1
Евфонія - артикуляційна та акустична милозвучність мовлення. 
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є консонантно-вокалічною
1
. Це відрізняє її від мов, що тяжіють до 

консонантного (абхазька) або вокалічного (пакох, бру) екстремума (окремі дані 

для зіставлення наведено в Додатку К. 3, табл. К. 2). Сучасні індоєвропейські 

мови також представлені здебільшого консонантно-вокалічними системами й 

характеризуються середнім показником співвіднесеності номенклатури 

приголосних та голосних, займаючи позицію посередині на п‟ятирівневій 

шкалі. У генетично споріднених мовах номенклатури звуків мовлення схожі 

[371], тому й розбіжності в плані консонантно-вокалічного співвідношення 

також нерізкі (див. дет. [151, с. 185]) 

Домінантність приголосних у більшості мов світу пояснюється наявністю в 

них більшої кількості квалітативних (артикуляційних) ознак, ніж у голосних, та 

їх важливістю для де/кодування лексичних значень. Голосні ж підпадають під 

вплив просодії й виконують словорозрізнювальну функцію, сигналізують про 

межі та організацію конструкцій. 

Слід зазначити, що співвідношення приголосних та голосних має значення 

для мовної типології й з огляду на різний ступінь їх історичної стійкості, а 

отже, і спадковості. Експериментально доведена [652] значущість приголосних 

у процесах обробки слова, а голосних – у процесах розпізнавання та 

генералізації абстрактних структур. Продемонстровано, що цей розподіл 

функцій між приголосними та голосними важливий для оволодіння мовою, а 

функціональне навантаження приголосних стає відчутним уже в кінці першого 

року життя людини. “Лексичність” приголосних сприяє історичній стабільності 

консонантного інвентарю порівняно з вокалічним, а також більшій стійкості 

кореневих приголосних порівняно з суфіксальними [115, с. 62]. Виходить, що 

коефіцієнт співвіднесеності приголосних та голосних у мові пов‟язаний із 

“лексичністю” і “граматичністю” повнозначних слів та морфем, а також 

морфологічним типом мови (див. дет. [117, с. 120–124]). Водночас цей 

                                                           
1
Консонантно-вокалічна мова – система з відносно збалансованим інвентарем (незалежно від його 

складності) голосних та приголосних при незначному переважанні приголосних; протиставляється вокалічно-

консонантним мовам, а також консонантним системам зі значним переважанням приголосних і вокалічним 

мовам, в яких домінують голосні. 
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коефіцієнт опосередковано вказує на зумовленість формування системи 

консонантизму семантичним фактором.  

Якісний склад фонетичної системи мови впливає на її пристосованість до 

кодування тих чи тих значень, звукосимволічний потенціал, пріоритетність 

і ступінь деталізації окремих розрядів лексики, зокрема й звуконаслідувань. 

Відсутність в індоєвропейській прамові системи африкат та фрикативних (за 

винятком щілинного /s/) обмежує її можливості щодо кодування тонких відтінків 

шелесту, шипіння, свисту. Це виявляється в таких фактах: 

 кількісній обмеженості праіндоєвропейських коренів на позначення 

шелесту, шипіння, свисту (4 одиниці з загалу реконструкцій) – іє. *(s)treig-
3
/ 

streid(h)- “шипіти”, іє. *su  r-
2
 “т.с. ”, іє.    u  i-

2
, іє. *su  i- su i- [1021]; 

 недиференційованості позначень і бісемії коренів (іє.    u  i-
2
 “шипіти; 

свистіти” [1021, с. 628], іє. *su  i- su i- “шипіти; свистіти” [1021]; 

 недостатній або втраченій експресивності фонетичної структури 

етимона та використанні додаткових засобів підсилення звукозображального 

ефекту в рефлексах, зокрема редуплікації й гемінації (іє. *su  r-
2
 “шипіти” 

[1021] > лат. susurrus “шепіт; бурмотіння”, susurrō, -, -, ār  “дзижчати; 

шарудіти; шелестіти” [950, с. 755]).  

Разом із тим розвинена система зімкнених, збагачена вторинною 

артикуляцією в індоєвропейській прамові, більше сприяє вербалізації гучних, 

вибухових звуків. Саме з цим ми й пов‟язуємо той факт, що позначення 

шелесту та свисту утворювалося на подальших етапах розвитку шляхом 

семантичної деривації на основі таких процесів:  

 метонімії від етимонів, що позначали дії та процеси, які 

супроводжувалися шелестом, свистом - іє. *b(e)u
-1

/bh(e)u- “звук биття” > 

ав. buxti- “виття, шипіння” [1021]; іє. peis-
2
/speis- “дмухати” > н. fispern, fispeln 

“шипіти” [1021]; іє. *su  r-
1 
“говорити” > іє.   su  r-

2 
 “шипіти” [1021]; іє. *bhlei-

2
 

“розбухати” [1021] > дісл. blístr  “1) дмухати, свистіти” [993, с. 69]; 

іє.*(s)p(h)ereg-/*spreng- “стрімко рухатися, поспішати; розкидати, бризкати” 

[1021] > дгр. σφαραγέομαι “шипіти, тріщати, лускати” [цит. за: 949, с. 1589]; 
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 аналогії від експресивних позначень гучних звуків – іє. *el-
4
/ol- [1021] > 

дісл. jamla “кричати; гриміти; шипіти, тріщати, тощо” [993, с. 323] (інші 

приклади див. [151, с. 187-188]). 

Поданий аналіз доводить вторинність позначень шереху та шипіння, їх 

факультативність, неактуальність для праіндоєвропейської картини світу, що 

віддзеркалюється в фонемному інструментарії праіндоєвропейців та 

узгоджується з гіпотезою про компактність розряду фрикативних звуків, їх 

обмеженість. Проте недостатність фонемного інвентарю не позбавляє 

можливості позначення цих типів звучання за допомогою різних 

компенсаторних засобів [669, с. 620, 637] або ж опосередковано.  

Ми схильні до думки, що зімкнені виявилися більш адекватними для 

кодування ознаки „сила звучання‟, „шумність‟ (іє. *  u  i-
2
 “шипіти; свистіти” (як 

нестримний, різкий звук) > ісл.  vī  “іржання”, шв. діал. hwija “гучний, різкий 

крик” [1021], іє. *b(e)u
-1

/bh(e)u- “звук биття” (як низький звук зі скреготом) > з 

додаванням гуттурального у термінальній частині кореня (як низький 

погрозливий звук зі скреготом) ав. buč hin- “той, хто схильний до виття, 

гарчання, шипіння” [1021] тощо) або принаймні знання про чинники та джерела 

такого звучання (див. приклади вище).  

Для порівняння розглянемо окремі особливості мов відмінної фонологічної 

типології, ніж індоєвропейська прамова.  

Звернімося до матеріалу абхазької мови, яка виявляє істотні відмінності від 

праіндоєвропейської фонетичної системи. Специфічні ознаки абхазької мови 

стосуються (а) обмеженості номенклатури голосних фонем (Додаток Л. 1. 1) з 

актуалізацією простої ознаки „відкритість : закритість‟ [989, с. 2] ― “optimally 

compact” /a/, “diffuse, marked” /ǝ/, в термінах Р. Якобсона [669, с. 113], що 

компенсується винятковою розвиненістю консонантних рядів (Додаток Л. 1); 

(б) розвиненої системи африкат та фрикативних ― свистячих, свистячо-

шиплячих та шиплячих приголосних (“hissing/front”, “hissing-hushing”, 

“hushing/back”) [504, c. 208] (Додаток Л. 1. 2, табл. Л. 1). У праіндоєвропейській 

системі сибілянти розвинулися пізніше (сатемні мови). Спільні ознаки 
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абхазької мови  з індоєвропейською прамовою – це збагачення системи 

приголосних вторинною артикуляцією – палаталізацією та лабіалізацією, що 

робить систему абхазького консонантизму типологічно ближчою до 

індоєвропейської прамови порівняно з протокартвельською [62, с. 136, 137], від 

якої вона походить. 

Фонетична система абхазької мови має у своєму розпорядженні більше 

засобів кодування тонких відтінків переривчастих шиплячих, свистячих, 

шиплячо-свистячих тощо типів звучання (Додаток Л. 1. 3 ). Фонетичні засоби 

активно залучаються до створення іконічних слухових образів 

(звуконаслідування для відтворення шипіння рідини при нагріванні) та 

синестезичних аудіо-тактильних образів (конденсація/розрідження 

приголосних та метатеза для імітації консистенції речовини) (приклади 

наведено у Додатку Л. 1. 4, також [151, с. 189-190]). 

Інший показовий приклад становлять койсанські та бантоїдні мови 

Африки, у яких клацаючі звуки (Додаток Л. 2. 1, табл. Л. 2) забезпечують 

активний розвиток ономатопеї на позначення різних відтінків тріску, стукання 

тощо (Додаток Л. 2. 2). Клацаючі приголосні містяться у фонетичній структурі 

різних імітативів, що співвідносяться як зі слуховою, так і неслуховою 

ономатопеєю (дет. див. [151, с. 190-191]). Наприклад, у мові зулу: „ЗВУЧАННЯ‟ 

― ce-nce “слабкий тонкий звук” [1005, с. 48]; „РУХИ ТА ДІЇ, що 

супроводжуються відповідними звуками‟ ― uku-xapa-xapa “рухатися і хрустіти 

щиколотками” [1005, с. 374]; „ОБ‟ЄКТИ, що є джерелами звучань‟ ― qondeka 

―тіло, що тріснуло посередині‖ [1005, с. 293]; „ЕМОЦІЇ‟ ― uku-casuka “бути не в 

гуморі; бути незговірливим або сердитим” [1005, с. 46]. 

Наведені та інші приклади є переконливим підтвердженням того, як 

звуконаслідування, потрапляючи до класу культурних реалій і відбиваючи 

самобутність етносу, залучаються до внутрішньокультурного ядра лексикона
1
. 

                                                           
1
Про різні аспекти формування культурно-маркованої лексики та її переорієнтацію в умовах 

національної поліваріантності та лінгвокультурних контактів див. [149; 150; 152; 156; 157; 161-163; 168; 175; 

177-186; 191; 198; 200; 206; 208; 707]). 
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Це розхитує донині стереотипні уявлення про звукозображальну лексику як 

маргінальний клас, які здебільшого аргументуються її незначною кількістю.  

Значить, якісний склад фонем та їх аранжування впливає на вибір мовцями 

як засобів мовної репрезентації певних ознак денотатів, так і самих ознак, що 

кодуються. В індоєвропейській прамові, з її збалансованою номенклатурою 

тонових та шумних одиниць, важлива вербалізація ідентифікаційної ознаки 

„±шум‟. Наприклад, для такої мови як абхазька, де домінує шумний інвентар, 

важливості набуває диференціація шуму за тоном – свист, шипіння або їх 

поєднання. Будь-яка мовна система змушена використовувати наявні в ній 

засоби й тому вдається до селективної вербалізації ознак денотатів: прямим 

шляхом, тобто через відповідність артикуляційних та акустичних властивостей 

позначувального позначуваному (так „гучність звучання‟ в індоєвропейській 

прамові кодується за рахунок звуконаслідування) або опосередковано – через 

аналогію, метонімію тощо.  

Наступним важливим показником фонологічної типології є частотність 

фонем, оскільки, по-перше, співвідношення їх класів змінюється в потоці 

мовлення; по-друге, частотність використання фонем корелює з їх 

інформативністю (↑частотність : ↓ інформативність vs ↓частотність: ↑інформа-

тивність) [33, с. 55]. Чим більша частотність звука, тим більше семантичних 

зв‟язків він має, і, відповідно, впливає на “ступінь фонетичної маркованості” 

семантичних класів [235, с. 77–80], тобто на здатність фонем слугувати 

маркерами концептів. По-третє, особливості функціонування фонем пов‟язані з 

їх синтагматикою.  

Ми позбавлені можливості отримати дані про частотність 

праіндоєвропейських фонем у потоці мовлення, оскільки писемні пам‟ятки 

прамови відсутні, втім у сучасних типологічних дослідженнях [372] отримано 

цінні результати стосовно вживаності та щільності (рівномірності) 

використання зімкнених
1
 приголосних у різних мовних сім‟ях та групах 

                                                           
1
Зімкнені являли собою розвинений клас фонем в індоєвропейській прамові, хоча мали різну долю 

у дочірніх системах (іє. /*p/ > дірл. - втрачено; вірм. /h/; герм. мови /f/, †сгол. /v/; інші мови - /р/). Тому 

статистика стосовно цих фонем для нас важлива. 
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(Додаток М). Виявилося, що індоєвропейські мови займають середнє місце 

серед мов світу за частотою (Додаток М, табл. М. 1) та рівномірністю 

використання зімкнених як у межах кожної з груп, так і в індоєвропейській 

сім‟ї в цілому (Додаток М, табл. М. 2). 

Завершуючи аналіз типологічних особливостей праіндоєвропейського 

фонемного інвентарю, слід наголосити, що номенклатура фонем, незалежно від її 

кількості (лише 15 в мові маорі vs 60 в абхазькій), збалансованості між голосними 

та приголосними (вокалічно-консонантні африкаанс та фарерська мова vs 

консонантна абхазька), обмежена й індивідуальна для кожної мови, але 

організована певним чином, пристосована до передачі значного обсягу інформації 

про світ, вираження нескінченних смислів. Приголосні та голосні фонеми 

повторюються й поєднуються не хаотично, а за певними правилами, утворюють 

такі структури, які належно узгоджуються зі значеннями, вербалізованими ними. 

Оскільки “основний носій лексичного значення – консонантна структура слова” 

[115, с. 61], то саме особливості синтагматики приголосних, правила їх 

комбінування в морфемах впливають на експлікацію змісту. Належне 

аранжування звукового аспекту кореневих морфем та морфологічної структури 

загалом унеобхіднюється симетрією між формальним та змістовим планами 

мовних одиниць, а також селективністю й упорядкованістю синтагматики фонем. 

 

2. 4 Методика дослідження іконічних зв’язків у лексиці 

індоєвропейської прамови 

 

2. 4. 1 Перший етап: встановлення особливостей структури слова в 

індоєвропейській прамові. Численні дослідження структури 

праіндоєвропейського слова демонструють плюралізм теорій та гіпотез щодо її 

розвитку (пор. статичну модель трифонемного кореня Е. Бенвеніста [26, с. 187–

204], динамічну модель Е. А. Макаєва [250, с. 33–170], М. М. Маковського [251, 

с. 100–170] тощо). Проте більшість індоєвропеїстів дійшли згоди в таких 

фундаментальних положеннях: консонантно-вокалічний характер кореневих 
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морфем; домінантність їх трифонемної структури CVC, яка існувала разом з 

іншими різновидами; переважно односкладовий характер коренів. 

У подальшому ми дотримуємося саме такого погляду на фонетичну структуру 

кореня / основи. 

Фонетична структура реконструйованих одиниць різна, але залежить від 

типу морфеми, від приналежності інкорпоруючої одиниці до того чи того 

лексико-граматичного розряду й регулюється типовими правилами, зокрема 

дистантною синтагматикою зімкнених у маргінальних кореневих позиціях 

повнозначних слів (див. [62, с. 17–21; 338, с. 140–141; 484, с. 288–289; 590, 

с. 78; 724, с. 17]). Оскільки особливості синтагматичної сполучуваності фонем у 

праіндоєвропейських основах докладно проаналізовано в працях 

Т. В. Гамкрелідзе [62, с. 216–219] та інших дослідників [338, с. 142–143] (див. 

також вище), ми застосовуємо компонентний аналіз і звертаємося лише до 

уточнення відповідності регламентацій різним складникам морфологічної 

структури слова (корінь, слово- та формотвірний афікси) з метою визначення 

зон максимальної/мінімальної регламентації фонетичної структури як в межах 

цілої лексеми, так і у межах кореня/основи.  

На основі даних, отриманих В. В. Левицьким [235] стосовно частотності та 

кількості семантичних зв‘язків кореневих початкових та кінцевих приголосних 

і голосних в праіндоєвропейській лексиці, прогнозуємо, що:  а) варіативність і 

регламентація фонетичної структури основ зумовлюється інформаційними 

характеристиками слова і впливає на частотність фонем у певних позиціях; 

б) найчастотнішими фонемами з найбільшою кількістю семантичних зв‘язків 

будуть фонеми з оптимальними пучками диференційних ознак.  

Оптимальність ознак природних об‘єктів, до яких належать і звуки 

природної мови, визначається рівнем їх категоризації, оскільки саме 

категоризація організує свідомість носіїв тієї чи тієї мови. Хоча закони 

мислення – універсальні, а типи мислення історично стабільніші, ніж мова, 

когніція не самостійна від мови й опосередкована нею: мова об‘єктивує 

розуміння й категоризацію світу свідомістю людини [35, с. 11; 221, с. 23; 224, 
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с. 101-113]. Когнітивний підхід до мовних явищ спрямовує тлумачення слова як 

вербальної апеляції до структур знання. Якщо значення ―мовних форм – це 

певні структури знання‖ [224, с. 52], то форми мовних знаків як одиниць коду 

мають бути максимально пристосованими для адекватного кодування знань 

людини про світ. Таким чином найменші одиниці мови (фонеми), представлені 

як цілісності (пучки) диференційних ознак, виявляються репрезентантами 

―атомів смислу‖ у складі мовних форм. Реалізуючи свою основну 

смислорозрізнювальну функцію, фонеми залучаються до процесів репрезентації 

результатів когнітивного членування світу в мові, тобто до вербалізації 

одиниць ментальної інформації Ғ концептів різного типу: ―Кожна одиниця 

мови, так само як і мовна категорія, можуть розглядатися і як вияви … 

когнітивних процесів, і як їх специфічні результати‖ [224, c. 57].  

Орієнтуючись на історичний принцип як пріоритетний для формування 

категорій у природній мові, можна стверджувати, що еталонні представники 

категорій Ғ часто історично ранні форми [224, c. 57], а їх ефективність 

виявляється в більшій частотності. Схоже на те, що в індоєвропейській прамові 

приголосні й голосні з найбільшими показниками семантичних кореляцій 

найчастіше залучалися до кодування понять базового рівня і мали оптимальні 

набори диференційних ознак, якими мовцям найлегше оперувати. Для 

визначення оптимальних пучків принципи прототипового аналізу лексики було 

екстрапольовано на одиниці нижчого рівня. 

Оптимальні фонеми забезпечували належне аранжування звукового аспекту 

кореневих морфем та морфологічної структури загалом, що унеобхіднювалося 

симетрією між формальним та змістовим планами мовних одиниць, а також 

селективністю й упорядкованістю синтагматики фонем.  

На цьому етапі дослідження вивчається синтагматика фонем у 

праіндоєвропейських коренях та її обмеження, пояснюється гетерогенність та 

гомогенність синтагми маргінальних приголосних у коренях, а також порядок 

розташування маргінальних консонантних складників залежно від 

артикуляційної ознаки ‗місце творення‘; з‘ясовуються головні структурні 
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модифікації кореня в індоєвропейській прамові, а також їх залежність від 

ступеня узагальненості значень етимонів.  

 

2. 4. 2 Другий етап: аналіз структурної організації лексики 

індоєвропейської прамови. Для розв‘язання завдань цієї роботи, у тому числі 

й аналізу лексики індоєвропейської прамови та вивчення особливостей 

кореляцій змістових та формальних ознак етимонів, важливим буде 

встановлення основних принципів організації лексики, що вимагає врахування 

таких особливостей: конкретності/абстрактності протозначень; синкретизму 

понять та їх лексемної тотожності чи диференційованості; ступеню фонетичної 

мотивованості етимонів, впливу фонетичних значень структурних складників 

на функціональні значення цілого (кореня, лексеми). 

Принципи організації лексики виявляються в тематичній орієнтації 

одиниць та властивій їх значенням семантичній комбінаториці.  

Тематична орієнтація лексики визначається методом аналізу словникових 

дефініцій та розподілу одиниць за сферами максимальної концентрації. Корені 

залучаються до складу одного класифікаційного об‘єднання (семантичний 

клас Ғ СК) з урахуванням ―зовнішніх відношень між поняттями‖ [394, 

с. 230-231], а не наявності семантичних (родо-видових) зв‘язків між 

позначеннями. Відсутність семантичного зв‘язку між аналізованими коренями 

не впливає на склад підсистем, до яких  віднесено етимони. 

Визначення сфер максимальної концентрації лексики індоєвропейської 

прамови вимагає врахування як багатокомпонентності реконструйованих 

значень, так і недиференційованості глос.  

У випадку реконструкції розвиненої семантичної структури 

(багатозначності), етимон буде віднесено до декількох сфер. Наприклад, 

іє. *dei-
1
 [1021] корелює зі сферою ‗ПРИРОДА‘ (―світити‖; ―сонце‖; ―небо‖), 

сферою ‗ЧАС‘ (―день‖) і сферою ‗РЕЛІГІЯ ТА ВІРУВАННЯ‘ (―божество‖). 

Тому кількісне наповнення сфер сукупно більше за обсяг аналізованих 

реконструкцій. 
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У випадку недиференційованості значень (іє. *deru- ―дерево‖ та іє. *u idhu- 

―дерево‖ [1021]) до уваги варто взяти похідні етимона та особливості його 

рефлексації в дочірніх системах. Так, іє. *u idhu- ―дерево‖ буде віднесено до 

сфери ‗ПРИРОДА‘ з причини його дериваційного характеру та ймовірного 

походження від видової назви (іє.  u in - ―в‘яз‖ [1021], Додаток Н. 1), а також 

значень рефлексів, що тяжіють до таких продуктивних семантичних ізоглос: 

‗ЛІС‘ – вал. gw dd ―дерева, кущі‖ [1051, с. 197]); ‗ВИДОВА НАЗВА 

РОСЛИНИ‘ – вал. sybwydden ―cосна, ялина‖ [1051, с. 512]); алб. vidh ―в‘яз‖ 

[1062, c. 180]; ‗ДИКИЙ‘ – лат. silv ticus, a, um ―лісний; дикий; такий, що живе у 

лісі‖ [950, с. 709]); ‗ПОЛЮВАННЯ‘ лит. med i kl  ―полювання‖ [1038, c. 399]. 

Корінь *deru- ―дерево‖ [1021] (Додаток Н. 2) буде віднесено до сфери 

‗ФІЗИЧНІ ДІЇ ТА МАТЕРІАЛИ‘ відповідно до значень похідного кореня 

(іє. *der-/ *der -  dr - ―різати, розщеплювати, дерево‖ [1021]) та домінантних 

ізоглос, що утворилися в результаті семантичної рефлексації етимона: ‗ВИРІБ 

ІЗ ДЕРЕВА‘ – санскр. drú ―дерево, виріб із дерева (чаша, весло тощо)‖ [1041, 

c. 502: 1]; ‗ШМАТОК ДЕРЕВА, КОЛОДА, БРУС‘ – укр. дрова ―колода‖ [951, 

т. 2, с. 131–132]); ‗ТВЕРДИЙ, МІЦНИЙ, ЗДОРОВИЙ‘ – дангл. trum ―твердий, 

міцний; сильний; непохитний; здоровий‖ [986]. 

Наведені та інші паралелі переконують, що семантичні рефлекси ‗дерево 

(рослина)‘, ‗ліс‘ кореня *deru- є нечисленними, і семантична лінія ‗Природа‘ 

поглинається домінантним мотивом ‗Культура‘: ‗ПОБУТ І ВИРОБНИЦТВО‘ 

(лит. dreve   ―дупло‖, але dr vin  ―посудина для масла або жиру, видовбана з 

дерева‖ [1038, c. 156], лит. dervà ―смола, смоляк; вар, шевська смола‖ [1038, 

c. 144], дангл. trūs ―хмиз (паливо)‖ [986]); ‗РЕЛІГІЯ, МІФОЛОГІЯ, 

ВІРУВАННЯ‘ (дгр. δπῦρ, δπςόρ ―1) дерево; 2) (переважно) дуб‖ [949, с. 428], 

δπ μόρ ―дубовий гай‖, але δ. Ҕποζή οποζ ―віщий дуб‖, Δπςάρ, άδορ ―дріада, 

лісова німфа, мавка‖ [949, с. 427], галат. Δπςνέμεηον
1
 ―священний дубовий гай, 

місце зборів кельтів‖ (< *dru- ―дуб‖, Nemeton ―священне місце‖) [695, с. 788]); 

                                                           
1
Лексика галатської мови майже не збереглася. Внаслідок тривалого й інтенсивного контактування з греко-

римською культурою, галатські слова часто трапляються у давньогрецьких писемних пам‘ятках. 
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‗СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР‘ (у складі етнонімів – герм. *Tervingī [958, т. 1, 

с. 550], ойконімів – гал. Dervus ‗дубовий гай‘, давньобритська Derventi  [1021]).  

Аналіз доводить, що в праіндоєвропейській мовній картині світу *deru- 

було позначенням складного поняття, у якому синкретично інтегровані 

уявлення мовців про природу, соціальне й культурне життя. Проте наведені 

аспекти об‘єднуються креативним мотивом. Виходячи з цього, корінь іє.*deru-, 

що супроводжується недиференційованою глосою, буде віднесено до сфери 

‗ФІЗИЧНІ ДІЇ ТА МАТЕРІАЛИ‘. 

Семантична структура коренів індоєвропейської прамови виявляється 

такою, що інтегрує як пов‘язані між собою ЛСВ, так і різні значення, які 

ґрунтуються на взаємодоповнюваності. З точки зору структурної семантики 

значення етимонів можна інтерпретувати як приналежні до різних семантичних 

категорій (полісемія vs синкретсемія). Очевидно, що вибір дослідницької 

позиції впливатиме на інтерпретацію даних реконструкції, розуміння 

механізмів формування архаїчних значень, і, відповідно, відтворення 

генетичних зв‘язків між етимонами та їх продовженнями в дочірніх системах.  

Дифузність значень етимонів зумовлена особливостями світосприйняття 

давніх людей – ―специфічним образним, чуттєвим, синкретичним уявленням 

про явища природи та суспільне життя‖, своєрідним ―світовідчуттям, а не 

світорозумінням…‖ [136, с. 41]. Як зазначає В. В. Колесов, у минулому людина 

намагалася ―максимально позначити словами все, що було навкруги. 

Невизначена ознака… стародавнього образу з часом викристалізовувалася в 

термін-поняття… . Конкретний світ… замінюється… абстрагованістю… ідей‖ 

[212, с. 294], і ―відбувається постійне розщеплення смислу прадавнього 

синкрети-кореня в нових соціальних умовах‖ [212, с. 26]. Отже, продовження 

праіндоєвропейських етимонів у дочірніх системах можна розглядати як 

історичні ―варіації‖ первісного слова, що ―переходять іноді в протилежність за 

основним значенням‖ [321, с. 82]. Таку думку поділяє чимало дослідників (про 

енантіосемію й розвиток значень рефлексів у полярних напрямках від одного 

архаїчного кореня (дет. див. [17, с. 109–111]). 
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Синкретизм світовідчуття – це спосіб сприйняття дійсності, при якому 

архаїчний стиль мислення чинить опір роздрібленню цілого, що призводить до 

тісного зв‘язку різних аспектів життєдіяльності. Форми мистецтва виявляються 

невідокремленими від трудової діяльності, вірувань, ритуалів та обрядів [290]. 

Синкретичність архаїчного світосприйняття базується на принципі суміжності 

й виявляється в ―антикаузальній причинності‖ [252, с. 18–21] або відсутності 

причинно-наслідкового зв‘язку, симбіозі старого й нового, злитості 

зовнішнього світу (природи) та суспільства [289; 291], тотожності суб‘єкта й 

об‘єкта
1
 [134, т. 3, с. 12], нерозчленованості одиничного й загального, цілого й 

частини, ознаки та її носія, простору й часу. За аналогією ототожнюється 

світське й сакральне, органічне й неорганічне, істота й неістота. 

―Редуплікуючий‖ стиль мислення [252, с. 22] стимулює семантичну дублетність 

та амбівалентність [289].  

Слід додати, що злитість світосприйняття характерна для початкових 

стадій онто-, культуроґенези
2
. Спричинена симбіозом ―інтелектуального‖ та 

―візуального реалізму‖
3
 [676, с. 208–211], органічна єдність явищ, елементів 

згодом диференціюється. Оскільки людина сприймає світ крізь призму 

                                                           
1
Хоча в індоєвропейській прамові зачатки диференціації суб‘єкта та об‘єкта можна побачити у формах 

органічної приналежності. Так, до найменувань тварин додавали суфікс іє. *-eni- (<-i-h3nh2-iah2) ‗що має запас 

чого-небудь‘, наприклад, хет. aliyan- ―вівця‖ (‗такa, що має запас вовни‘) [801, c. 244]. Таким способом 

утворювався найархаїчніший різновид композитів - субстантивованих коренів-біномів із семою приналежності 

у їх значеннях. Це свідчить про початок усвідомлення дискретності речей та формування категорії реалій, 

частина/частини (об‘єкт) яких недистанційовані від цілого (суб‘єкт): іє. *óu i-s ―вівця‖ [1021, c. 784] > р. овчина 

―вироблена овеча шкура‖ (< ‗такий, що має шкіру‘) [973, т. 3, с. 116], іє. * hu  r ―дикий звір‖ [1021, c. 493] > 

лат. ferīna, ae ―дичина‖ (< ‗такий, що має м'ясо‘) [950, с. 322], лит.  v riena ―т.с.‖ [1038, c. 923], др. звѣрина 

―звірина,  м'ясо звіра‖ (―По тонку изрѣзавъ конину ли, звѣрину ли, или говѧдину…‖) [968, т. 1, c. 965]. 
2
Уживання цілісних репрезентацій на ранніх етапах комунікації доведено дослідженням еволюції 

жестової мови у трьох поколінь глухонімих з Нікарагуа (див. з цього приводу міркування Й. Златева [941, 

c. 234–235]. З‘ясовано, що перше покоління користувачів жестовою мовою віддавало перевагу холістичним 

жестовим репрезентаціям, які об‘єднували, наприклад, шлях та манеру руху. Наступні ж покоління 

користувачів жестовою мовою виявили тенденцію до диференційованої послідовної репрезентації цих 

складників у структурі жесту. Ці та інші спостереження дослідників за еволюцією жестових мов 

солідаризуються з нашими висновками про синкретсемію архаїчних етимонів в індоєвропейській прамові та 

подальшу диференціацію їх форм і значень у дочірніх системах, яка виявлялася у формально-семантичному 

розподібненні рефлексів, а також у синтагматичному розширенні синкретем. 
3
Інтелектуальний реалізм - схематична репрезентація об‘єктів з акцентуацією на фігурі, тобто салієнтній 

ознаці, якою першочергово обирається така, що доступна для перцепції (колір, форма тощо) й згодом 

замінюється або доповнюється усвідомленою внутрішньою особливістю об‘єктів. Візуальний 

реалізм - репрезентація об‘єктів не такими, якими вони є насправді, а такими, якими людина уявляє їх (див. 

[676, с. 208–211]); зображення містять значно більшу кількість ознак, ніж може бути виявлено в певному 

ракурсі (на зразок живопису австралійських аборигенів у стилі рентгенівських знімків - X-ray painting, де 

зображуються як зовнішні, так і внутрішні деталі. 
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культури й мови, то в слові семіотизовано синкретизм зображення Всесвіту, 

вияви його головних і суттєвих особливостей відповідно до рівня знань носіїв 

культури (див. [151, с. 265]).  

Суміщення різних, іноді, на перший погляд, неспіввідносних значень 

у семантичній структурі архаїчних одиниць трактують залежно від ракурсу 

дослідження як полісемію [562], гештальт [23; 24], синкретсемію [135]. 

З погляду структурної семантики значення етимонів розглядають як 

полісемію – різновид семантичної структури, складники якої охоплюють два 

або більше пов‘язаних між собою ЛСВ. Синхронічний ракурс не викликає 

заперечень щодо багатозначності праіндоєвропейських етимонів. Діахронічний 

же підхід має враховувати те, що при полісемії ЛСВ групуються навколо 

одного (при радіальному розвитку) або декількох (при конкатенаційному 

розвитку) значень. Наприклад, семантична рефлексація герм. *baina- [958, т. 1, 

с. 24, 86] завершується утворенням полісем: іє. *bhe- ―бути, існувати‖ > 

‗існуюче, буттєве‘ > герм. *baina- ―кістка‖ > шв. ben ―1) кістка > 2) нога > 

3) ніжка (стільця, циркуля) тощо‖ [975, с. 56]. Полісемія, як це добре відомо, 

формується на основі асоціативних метафоричних (іє. *dh   h-
1
/ *dhamb(h)- 

―1) ударяти, уражати, зачіпати > 2) вражати, дивувати‖ [1021]), метонімічних 

(іє.*deru- ―дерево‖ [1021] > *der- ―1) дерево > 2) різати, розщепляти; 3) кора‖ 

[1021]) та таксономічних/гіперо-гіпонімічних зв‘язків, зокрема спеціалізації 

(іє. bhren-to-s ―1) мандрівник > 2) скотар‖ [1021]), генералізації (іє.  kaik -  koik - 

―1) *чесати, розчісувати (волосся) > 2) чесати‖ [1021]), а також зсуву вихідного 

значення. Полісема інтегрує ЛСВ зі спільними семами, на основі яких 

відбувається семантична деривація:  

―КІСТКА‖ (‗частина кістяка (1) ‘) > 2) ―НОГА‖ (‗більша з двох кісток 

гомілки (1), нижня кінцівка (2) людини‘) > 3) ―НІЖКА стільця, циркуля тощо‖ 

(‗нижня частина (2) предмета, інструмента, з‘єднана на одному кінці‘); 

―УДАРЯТИ, УРАЖАТИ‖ (‗викликати біль, нове пошкодження (1)‘) > ―ВРАЖАТИ, 

ДИВУВАТИ‖ (‗вражати (1) чимось незвичайним, несподіваним, незрозумілим‘);  
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―МАНДРІВНИК‖ (‗той, хто переїжджає (1) з місця на місце‘) > ―СКОТАР‖ (‗той, 

хто переганяє (1) худобу (2) з одного пасовиська на інше‘) > ―РІГ‖ (‗худоба (2)‘). 

Втрата зв‘язку між ЛСВ призводить до розщеплення полісемії й виникнення 

омонімії. Отже, в полісемній структурі, де принаймні одне з ЛСВ – вихідне, а 

інше або інші є похідними, існує тісний взаємозв‘язок, проте кожне наступне 

(похідне/вторинне) значення має своє історичне джерело й власний 

шлях формування. 

Безперечно, полісемія – мовна універсалія. Тому етимологи вдаються до 

виведення значень етимонів як узагальнень від реально функціонуючих 

рефлексів. Однак не всі випадки реконструйованої багатозначності є саме такими.  

В. В. Левицький [958, т. 1, с. 24] звертає увагу на інший приклад семантичної 

реконструкції, де значення продовжень іє. * her  -   hr  - ―світити; білий; ясен, 

береза‖ [1021] представлені як перелік (герм. *berhtaz ―свiтлий, ясний, яскравий‖ 

[958, т. 1, с. 98]) унаслідок того, що ізоглоси, зокрема германські, прямують від 

семантичної лінії ‗світ‘ через ‗білий, яскравий‘ до семантичної лінії ‗колір‘, що 

призводить до утворення позначень антиномічних понять. Пор.: дісл. bjartr 

―світлий, ясний‖ (дісл. bjart-haddaðr ―світловолоса (жінка)‖ [993, c. 65], але шв. 

 järt ―кольоровий, яскравий‖ (шв.  järta farger ―яскраві кольори‖) [975, с. 67].  

Обираючи площину когнітивної семантики, яка інтерпретує значення слів 

як концепти, ―схоплені знаком‖ [957, с. 92], і кваліфікує їх ―як результат 

категоризації та концептуалізації досвіду носіїв мови‖ [343, с. 74], 

А. М. Безпаленко [23] пояснює такі випадки семантичного розвитку етимона 

―інтегральністю номінації‖, яка ―проявляється в тому, що при називанні словом 

відбувається настільки широке охоплення елементів ґештальту ситуації, що в 

один ґештальт можуть включатися навіть семантично протилежні елементи‖ [24, 

с. 16]. Відзначимо вторинний характер подібних до вищенаведених номінацій, де 

має місце формально-семантичне розподібнення вихідної одиниці, зокрема 

внаслідок усвідомлення градуальності позначуваного поняття: ‗світлий (слабо 

забарвлений)‘ > ‗яскравий (інтенсивно забарвлений)‘ (дісл. bjart-eygr/-eygðr 

―такий, що має яскраві очі‖, шв.  järtm lad ―яскраво розфарбований‖ [975, 
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с. 67]). Відтак, маємо справу з низкою номінативних актів, що порушують 

вихідну цілісність, розщеплюють її на конституанти, дистанційовані від етимона 

в формальному та семантичному планах.  

Тут доречно згадати міркування Е. Кассірера стосовно ―фантазми 

майбутнього‖ (в термінах Ґ. Лейбніца – praegnans future) – спроможності 

теперішнього ―cимволічного втілення‖, тобто ―ідеальної співвіднесеності зі 

смисловим цілим одиничного, тут і тепер існуючого феномена сприйняття‖ [134, 

т. 3, с. 159–160] визначати майбутнє наперед. Саме на філософському 

осмисленні іманентної розчленованості цілого ґрунтується положення про те, що 

інтеграційність вихідного змісту уможливлює й забезпечує подальший 

семантичний розвиток одиниці [24; 212; 262]. 

Проте ми не схильні ототожнювати інтеграційність значення та гештальт 

(пор. ―інтеграційність (ґештальтність) слова‖ [24, с. 7]). Гештальт, як це 

загальновизнано [943, c. 156], є недискретною когнітивною структурою, 

різновидом концепта, що виділяється на основі способу відображення об‘єктів і 

явищ дійсності у свідомості. Гештальтне сприйняття та категоризація об‘єктів 

відбувається контурно. Тому гештальтна номінація справді апелює до цілісного 

образу, хоча й ―на основі … до аналогії іменованого об‘єкта, його властивості, 

частини, функції тощо з уже названим об‘єктом, властивістю тощо‖ (р. парусник, 

англ. sailfish ―різновид риби‖; р. змееголовник, лат. Dracocephalum ―різновид 

рослини‖) [342, с. 174]. Інтеграційність (або ―ґештальтність‖ згідно з концепцією 

слова А. М. Безпаленка [23]) набуває особливої значущості для системи значної 

діахронічної глибини, тобто історично ранньої стадії формування лексикона.  

Як показав аналіз значень праіндоєвропейських коренів, вони 

є вербалізаціями понять, які співвідносяться переважно (хоч і не обов‘язково) 

з базовим, найбільш операбельним для мовців рівнем, де ―сприйняття 

й категоризація об‘єктів здійснюється гештальтно, тобто нерозчленовано: ―ми 

сприймаємо об‘єкти й оперуємо їх концептами несвідомо, не замислюємося над 

їх основними характеристиками й складовими компонентами‖ [35, с. 86]. Цей 

рівень засвоюється першочергово й містить найвагомішу частину наших знань 
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про світ, бо, як стверджує Дж. Лакофф, ―гештальтне сприйняття – сприйняття 

цілісної конфігурації … наші знання на базовому рівні організовуються 

головним чином по лінії … ціле – частина‖ [229, с. 73], а відношення ‗ціле – 

частина‘ проектуються на об‘єкти та їх функції, ознаки, складники, а 

метафорично – на категорії подій та абстракцій (див. гештальтний аналіз 

абстрактного імені [416, с. 326–327, 330–343]).  

У світлі важливості тілесного досвіду й у плані відношення ‗ціле – частина‘ 

для формування концептів базового рівня, які структурують наш безпосередній 

досвід, зрозумілою є центральність ідеї ‗з‘єднання – роз‘єднання‘ в лінгвокультурі 

праіндоєвропейців. Імовірно, домінантність цього мотиву визначається 

усвідомленням нашого тіла як цілого, що містить частини й, ―можливо, найбільш 

базовими речами, що ми робимо, є поглинання й виверження, вдих і видих‖ [229, 

с. 354]. Саме антиномію ‗з‘єднання – роз‘єднання‘ актуалізовано в первісних 

коренях, які суміщають значення ―бити‖, ―різати‖, ―гнути‖, ―зв‘язувати‖.  

Важливість принципу цілісності для праіндоєвропейської ментальності та 

організації праіндоєвропейської лексики виявляється в переважанні метонімічної 

когнітивної моделі
1 
(термін Дж. Лакоффа [229, с. 99]), за якою актуалізуються 

результати здобутих знань про типові явища, предмети, ситуації тощо. Дж. 

Лакофф зазначав: ―метонімія є однією з базових характеристик пізнання. Немає 

нічого більш природного для людей, як узяти якийсь чітко зрозумілий та легкий 

для сприйняття аспект чого-небудь та використати його на позначення речі 

в цілому або будь-якого її аспекту, частини‖ [229, c. 111]. Домінантність 

уживання цієї моделі виявляється незалежно від шляхів встановлення зв‘язків 

                                                           
1
Ідеалізованими когнітивними моделями (ІКМ) Дж. Лакофф називає структури, за допомогою яких ми 

організовуємо наше знання, і через які формуються категоріальні структури та прототипні ефекти. Кожна ІКМ 

є комплексним структурованим цілим, гештальтом [229, с. 99]. Іншими словами, це -  недискретна когнітивна 

структура, різновид концепта, що виділяється на основі способу відображення об‘єктів і явищ дійсності в 

свідомості [943, c. 156]. Стосовно класифікації концептів за типом відображуваного знання про дійсність див. 

також [324, с. 72–74, 84]: уявлення (відображення сукупності найбільш характеризуючих зовнішніх ознак 

предмета чи явища, що сприймаються чуттєво: клен – дерево з лапатим листям та гострими кінчиками 

й глибокими вирізами), схеми (узагальнені/спрощені просторово-графічні або контурні образи: дерево – стовбур і 

крона), поняття – результат раціонального осмислення найбільш суттєвих ознак обєктів, фрейми – 

багатокомпонентні концепти, сценарії (скрипти) – динамічні фрейми, когнітивні класифікатори - класифікуючі 

концепти. 
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між значеннями етимонів (полісемія чи синкретсемія), що продемонстровано у 

Додатку П. 

Підходи до значень архаїчних етимонів із позицій традиційної та 

когнітивної семантики – однаково цінні й такі, що доповнюють один одного. 

Перший підхід занурює дослідників у систему мови, дозволяє констатувати 

гіпотетичний синхронічний стан етимонів і виявляє багатокомпонентність 

реконструйованих семантичних структур. Другий підхід стимулює до аналізу 

життєдіяльності протоодиниць, розуміння взаємодії мови й мислення, 

механізмів мовної репрезентації світу на історично віддалених етапах розвитку 

індоєвропейської лінгвокультури та розкриває суміжність первинних значень.  

Проте на відміну від полісем, ЛСВ яких пов‘язані відношеннями 

радіально-ланцюжкової похідності, зв‘язки між семами реконструйованих 

значень коренів ґрунтуються на взаємодоповнюваності, суміжності, тому 

співвідносяться з іншою семантичною категорією, ніж полісемія. 

Погоджуємося, що семантична інтеграційність – наслідок цілісного 

світосприйняття, нерозчленованої категоризації об‘єктів. Однак дотримуючись 

уже усталеного в науці терміна ‗гештальт‘ на позначення поняття когнітивної 

та психічної структури, що зумовлює сприйняття людини та інтерпретацію 

дійсності, надалі віддаємо перевагу терміну ―синкретичність значень‖ етимонів. 

Залежно від обраної концепції, дослідники користуються різними, але 

несуперечливими визначеннями ―семантичного синкретизму‖ і трактують його 

в таких дефініціях: дифузність значення, спричинена специфікою первісного 

мислення [263, c. 9, 11]; узагальненість, нерозвиненість первісного значення та 

результат дії закону розширення семантичного обсягу слова [135, с. 36–37]; 

нерозчленованість та метонімічність значення [316, с. 44, 53]; неусунена 

недискретність у семантиці слова [415]; об‘єднання в одному значенні кількох 

семантичних компонентів, які важко поєднати, та як ланцюжок семантичних 

трансформацій, де дослідникові відомі лише початкова та кінцева ланки, 

а проміжні ланки історичного семантичного ланцюга – тільки 

припущення [958, т. 1, с. 25].  
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Ми спираємося на запропоноване дослідниками розрізнення первинного та 

історичного [135, с. 37; 958, т. 1, с. 25, 27], денотативного та сигніфікативного 

синкретизму, а також структурно-семантичних (парадигматичного та 

синтагматичного) видів синкретем [316, с. 58–60, 68–70]. Первинний 

синкретизм полягає в дифузності протозначень, тоді як історичний реалізується 

в законі збільшення семантичного обсягу етимона в діахронії через деталізацію 

його значення в рефлексах, ―зміну основних лексичних одиниць‖ і, як наслідок, 

―розширення лексичного вираження‖ [316, с. 66]. Денотативний синкретизм 

представлений нерозчленованою множинністю денотатів, сигніфікативний – 

злиттям дескриптивних та оцінних сем в одній формі. Парадигматична 

синкретсемія виявляється як єдність семантично однорідних складників, 

утворена на основі сурядних зв‘язків, а синтагматична – як єдність 

семантичних складників, утворена на основі підрядних зв‘язків (на зразок 

атрибутивних або дієслівно-іменних конструкцій). 

Отже, семантичний синкретизм праіндоєвропейського кореня – це пучок 

злитих в одній формі сем, що відповідає сукупності розумових, психічних, 

релігійних, естетичних тощо особливостей соціальної групи мовців епохи 

праіндоєвропейської єдності, спрямовує подальшу семантичну диверсифікацію 

етимона у дочірніх системах. Синкретема – системно організоване на 

інтегративно-диференційних засадах семантичне злиття, складники якого 

об‘єднуються ―конструктивним центром‖ [329, с. 10]. 

Конкретність та синкретизм первісних значень виявляється в ―лексемній 

тотожності‖ [142, с. 184] різних, але співвідносних понять, тобто використанні 

однієї форми (або варіантів однієї форми) на позначення різних понять, які 

об‘єднуються не хаотично, а внаслідок встановлення між явищами 

мисленнєвих зв‘язків різних типів: класифікаційних (симілятивних, гіперо-

гіпонімічних), а також імплікаційних (метонімічних, конверсивних). Тому 

основні типи структури семантичного пучка (синкретеми) можуть бути 

встановлені через аналіз зв‘язків між генетично пов‘язаними одиницями – 

праіндоєвропейськими етимонами та їх продовженнями в дочірніх системах. 
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В аспекті концепції М. В. Нікітіна стосовно типів концептуальних зв‘язків  

можна передбачити синкретсемію коренів індоєвропейської прамови на основі 

класифікаційних та імплікаційних концептуальних зв‘язків. Синкретсемія на 

основі класифікаційних концептуальних зв‘язків, які становлять ―мисленнєвий 

аналог розподілу ознак у явищах‖ [297, с. 194], уможливлюється тим, що певні 

об‘єкти і явища характеризуються спільністю ознаки або набору ознак. 

Синкретсемія на основі імплікаційних концептуальних зв‘язків, які становлять 

―когнітивний (мисленнєвий) аналог існуючих зв‘язків <…> об‘єктивного світу, 

їх взаємодії та залежностей. <…>  відображення зв‘язків між речами, між 

частиною та цілим, об‘єктом та його ознаками, між [самими] ознаками‖, 

уможливлюється тим, що ―одне поняття передбачає інше, стимулює думку 

…[про нього], імплікує інше поняття, якщо передбачається якийсь зв‘язок 

відтворених ними реалій‖ [297, с. 192–193]. 

Особливості реалізації структурно-семантичних (парадигматичного та 

синтагматичного) видів праіндоєвропейських синкретем пропонуємо аналізувати 

залежно від типу продуктивних ізоглос. Фактично визначення імовірних 

складників синкретеми (дискретизація змісту етимона) здійснюється відповідно 

до продуктивності семантичних ізоглос у дочірніх системах. Синкретичне злиття 

складників змісту етимонів та їх розмежування в дочірніх системах свідчать про 

важливість дискретизації відповідної сфери в людському досвіді. У випадку, 

коли продовження етимона здебільшого представлені одиницями з конкретними 

предметними значеннями, диференціація складників синкретеми здійснюється 

виходячи з того, що між ними встановлюється парадигматичний зв‘язок. Якщо 

рефлекси етимона представлені одиницями з предметними та акціональними або 

атрибутивними значеннями, диференціація складників здійснюється відповідно 

до того, що змістове наповнення синкретеми Ғ не просто набір, а структура, між 

складниками якої встановлюється синтагматичний зв'язок. Послідовність аналізу 

охоплює такі процедури:  

 систематизація і встановлення продуктивності семантичних ізоглос у 

межах ІЕГ;  
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 вивчення ―семантичних кореляцій‖ [145, с. 97Ғ108] між складниками 

ІЕГ, з‘ясування спільних та диференціальних ознак продовжень від одного 

етимона, а також ступеня семантичної сумісності рефлексів (високий Ғ 

іє. *pel-
4
 ―блюдо, таріль‖ [1021] vs низький чи нульовий Ғ іє. *kap-ut ―голова; 

чаша‖ [1021]);  

 визначення типу концептуальних зв‘язків між складниками ІЕГ та 

складниками синкретичних етимонів; 

 встановлення діагностичних складників (інтегральний / 

диференціальний, головний / залежний), які суміщаються в синкретичних 

значеннях праіндоєвропейських коренів і зазнають дезінтеграції протягом 

утворення продовжень етимонів; 

 формалізація різних типів відношень між складниками синкретем, 

представлених семантичними комбінаціями на зразок гіперонім – гіпонім, 

еквонім – еквонім; реалія – ознака / частина / місце; дія – діяч / об‘єкт / 

інструмент / результат тощо. 

 

2. 4. 3 Третій етап: аналіз формально-змістових імплікацій у коренях 

індоєвропейської прамови.  Структурна варіативність праіндоєвропейських 

етимонів та актуальність вираження конкретних понять зумовили стійкі 

формально-змістові кореляції в лексиці індоєвропейської прамови. 

Фоносемантизм кореневих ініціалей та терміналей, внутрішньокореневі зміни 

голосних, фонетична синтагматика
1
 коренів, редуплікація та метатеза 

використовувалися як засоби іконічного кодування відповідних значень 

і опозицій: ‗спільне vs відмінне‘, ‗збільшення, поширення vs зменшення‘, 

‗роз‘єднання vs з‘єднання‘ тощо. Припущення стосовно зазначених формально-

змістових кореляцій формулюються на основі розвідок, у яких отримано дані 

про фоносемантичні функції подовжених голосних, ініціальних та 

термінальних фонестем [74; 276; 278; 281]. Очікуємо, що синкретизм значень 

                                                           
1
 Фонетична синтагматика - сукупність правил, які регулюють можливості та обмеження сполучуваності 

звукових одиниць, їх дистрибуцію та функціонування. 
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(змістова дифузність) відповідатиме формальним особливостям репрезентацій і 

стимулюватиме різні версії реалізації міметичних схем у дочірніх системах.  

Імплікації форми й змісту, релевантні для індоєвропейської прамови, 

можуть будуть представлені у вигляді формально-змістових фігур – елементів 

членування, які, за словами У. Еко [420, с. 149], мають диференційні значення, 

але самі по собі не зв‘язані з будь-яким денотатом. Як смислорозрізнювальні 

одиниці, фігури інтегровані в синтагми й у різних комбінаціях з іншими 

елементами коду складають знаки. Імплікативність форми й змісту фігур 

сприяє стабільності експонентів і закріплених за ними конкретних смислових 

ознак, робить формально-змістові зв‘язки прозорими, легко впізнаними та 

історично стійкими. 

На цьому етапі дослідження аналізується відповідність семантичних ознак 

основним структурним модифікаціям коренів індоєвропейської прамови, які 

пов‘язані з формальною варіативністю консонантної ініціалі; формальною 

варіативністю консонантної терміналі; внутрішньокореневими кількісними 

альтернаціями; редуплікацією; контактними та дистантними метатезами. 

 

2. 4. 4 Верифікація актуальності формально-змістових імплікацій для 

архаїчних мов та їх подальшого розвитку. Дані про іконічні кореляції в 

лексиці індоєвропейської прамови, отримані на матеріалі реконструкцій, 

вимагають верифікації. Емпіричне підтвердження важливої ролі іконічності для 

архаїчних систем можна отримати при аналізі мовного матеріалу, який виявляє 

певний ступінь стабільності в історії мов і зафіксований писемними 

пам‘ятками. Для верифікації релевантними вважаємо такі дані: 

 наслідки історичних змін, що призвели до розподілу індоєвропейських 

мов на групи кентум і сатем і причини яких досі залишалися невідомими;  

 лексику ісландської мови, оскільки вона (а) набула ознак стабільності на 

історично ранніх етапах; (б) має найархаїчнішу з усіх скандинавських мов 

літературу (писемні пам‘ятки, записані латинським алфавітом датовані 

к. ХІІ ст.); (в) на сучасному етапі зберігає свій архаїчний характер, а носії 
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ісландської мови не визнають існування історичних варіантів – 

давньоісландського й новоісландського; окремі форми, які вживаються в 

сучасній мові, відповідають формам у рунічних записах; (г) ісландська мова 

виявляє пуристичну тенденцію, зокрема в лексиці; (д) історичні зміни 

здебільшого вплинули на систему вокалізму (делабіалізація голосних, 

подовження коротких внутрішньокореневих голосних, дифтонгізація довгих 

голосних); правопис і морфологія наближені до стандартів давньоісландського 

періоду; (г) лексика характеризується діалектною гомогенністю попри 

демографічну дисперсність країни [47, с. 51-66]. 

 

2. 4. 4. 1 Четвертий етап: аналіз фонологічно-змістових контрастів в 

аспекті мовних змін. Дослідження таких природних і закономірних процесів 

як фонетичні зміни дає можливість не тільки встановити формальні й змістові 

відповідності між системами різного ступеня спорідненості, але й проливає 

світло на напрямки еволюції мови, мислення, культури.  

Фонетичні зміни можуть бути спонтанними, націленими на спрощення 

вимови, можуть відбуватися залежно від лінгвістичних чинників (тобто бути 

зумовленими комбінаторно й позиційно) або відбуватися внаслідок дії 

зовнішньолінгвістичних чинників (міграцій тощо). За будь-яких умов 

фонетичні зміни Ғ не безпідставні. Основною ж рушійною силою, що їх 

стимулює, є постійне намагання мовців досягти оптимального узгодження між 

формою, зокрема фонетичною, та змістом мовного знака. Цілком можливо, що 

певні зміни в артикуляції відбуваються як наслідок творчої діяльності мовців, 

націленої на пізнання та перетворення дійсності. Тому історичні (неактуальні 

для сучасних мов) зміни, безумовно, заслуговують на увагу. 

Основу розподілу кентумҒсатем становить ―відповідність‖ [456, с. 38–39] 

між сибілянтами в одній групі та велярними – в іншій. Фонологічною базою 

для цього контрасту є три ряди велярних у реконструйованій системі 

індоєвропейської прамови. Формування груп кентум і сатем супроводжували 

злиття, яке відбулося між палатовелярними та велярними в мовах групи 
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кентум, а також зсув (―розщеплення‖ [513, с. 49]), якого зазнали 

праіндоєвропейські палатальні, оскільки їх було змінено на сибілянти в мовах 

сатем (Додаток Щ. 1). Хоча ці зміни не були абсолютними. 

Питання, безпосередньо пов‘язані з розподілом індоєвропейських мов на 

групи кентум і сатем, стосуються визначення центру сатемізації, хронології цього 

процесу [791], особливостей рефлексації праіндоєвропейських велярних у 

дочірніх мовах, географічної дистрибуції ізоглос та чинників сатемізації [див. 204; 

830, с. 100; 590, с. 58–59]). Непоміченими залишаються взаємозв‘язки між 

фонетичними змінами та семантичним розподібненням одиниць у мовах кентум і 

сатем [708]. 

Більшість науковців вважає, що сатемізація не мала значного впливу на 

розвиток дочірніх мов [643, с. 4, 48; 759, с. 130], тому аналізу ізоглос кентум і 

сатем приділяється небагато уваги [830, с. 107]. Думається, що рефлекси 

праіндоєвропейських велярних у дочірніх мовах заслуговують прискіпливішого та 

ґрунтовнішого аналізу, оскільки процес сатемної палаталізації стосується якісної 

зміни приголосних, основної артикуляції звуків (місця творення та способу) і 

свідчить про історичний зсув артикуляційних дій, який, за 

І. О. Бодуеном де Куртене, відбувається ―знизу вгору та ззаду вперед, тобто з 

горла в рот та з задньої частини язика на передню‖ [34, с. 235]. Вивчення цього 

процесу і його наслідків дозволяє простежити різні мовні стани, з‘ясувати 

напрями та суть змін, що відбувалися, підтвердити роль іконічності у процесах 

мовної еволюції. Прогнозуємо, що формальні зміни (формування фонетичних 

ізоглос кентум і сатем) стимульовані семантичними модифікаціями й відбулися 

через когнітивний зсув Ғ маніпулювання фоном та фігурою внаслідок відчуття 

мовцями необхідності висвітлення певних ознак реалій, встановлення прозорої 

формально-змістової симетрії в мовних знаках, а також відповідності між 

когнітивними структурами та їх рефлексією в мові. 

Для підтвердження або спростування цієї гіпотези було застосовано метод 

моделювання географічної варіантності мови та лінгвогеографічний метод 

історично-реконструктивного картування.  
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Корпус коренів індоєвропейської прамови, рефлекси яких виявили формальні 

ознаки кентум і сатем, укладено методом суцільної вибірки. Відомо, що ізоглоса 

кентум є проявом консервативної тенденції. Сатемізація, імовірніше, виникла 

пізніше на південному сході індоєвропейського ареалу [791, с. 257-259].  

За даними археологічної лінгвістики, поширення палаталізації 

першочергово зазнали південно-східні регіони, а в Європі сатемізація 

затримувалася пізнішими міграціями слов‘ян (група сатем). 

Сатемізації зазнали мови індо-іранської, вірменської, албанської, значною 

мірою слов‘янської та балтійської груп. Мови ж західного ареалу (германські, 

кельтські та італійські) зберегли ознаки кентум. Грецька та тохарська мови 

також виявляють ознаки кентум, оскільки вони, як і західні мови, географічно 

віддалені від центру сатемізації. Хетська мова, яка географічно наближена до 

мов сатем, все ж має бути віднесена до групи кентум.  

Результати етимологічного аналізу свідчать про нерівномірність 

рефлексації праіндоєвропейських етимонів. Так лувійська та лікійська (мертві) 

мови [456, с. 60; 759, с. 129], а також албанська [434] демонструють рефлекси 

усіх трьох рядів тектальних (іє.  kˆerd- ―серце‖ > лув. zart ―серце‖, іє. *ker- 

―різати‖ > лув. kars ―різати‖, іє. *k
w
i-/ *k

w
o- ―хто; що‖ > лув. kui ―хто‖ [513, 

c. 53]). У мовах сатем є також випадки неповної сатемізації. Наприклад, корінь 

іє. *kreu-
1
 ( kreuə-   krū-/ *kreus-/ *krus-) ―кров; сире м‘ясо; лід; кірка‖ у мовах 

сатем має рефлекси на зразок кентум – дінд. kravìs- ―сире м‘ясо‖, kravyam 

―кров‖ (замість очікуваного śravìs), лит. kra jas ―кров‖ (а не šra jas) [456, с. 59]. 

Окрім того, розвиток праіндоєвропейських тектальних у дочірніх мовах часто 

проходив у різних напрямках навіть в одній групі (див. аналіз рефлексів іє. k
w
- 

у слов‘янських мовах, виконаний В. Г. Таранцем [373, с. 50–56]).  

Виходячи з цих даних, ми підтримуємо хвильову теорію (―age and area 

hypothesis‖ [476]) розвитку індоєвропейської прамови й припускаємо, що 

сатемізація була фонологічною інновацією, яка поширювалася у відцентровому 

напрямку. Беручи до уваги те, що фонологічні явища можуть поширюватися та 

об‘єднувати ―ряд географічно суміжних мов незалежно від наявності або 
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відсутності генетичних зв‘язків між ними‖ [427, с. 102] й утворювати діалектні 

континууми, вважаємо, що в розподілі мов кентум і сатем необхідно 

враховувати фактори і простору, і часу. 

Отже, у зв‘язку зі сказаним, для аналізу географічної варіантності 

рефлексів в ситуації мовного континуума використано імплікаційну хвильову 

модель. Ця модель передбачає наявність центру мовної нестабільності, де 

інноваційні процеси були інтенсивними і від якого інновації поступово 

поширювалися в напрямку до периферійних зон. Доцільність і переваги 

хвильової моделі  вбачаємо в її багатовимірності. Вона враховує географічний, 

соціальний і хронологічний простори мови, дозволяє встановити ареали мовної 

диференціації й сумістити синхронний аналіз із аналізом діахронним.  

Методом хвильового моделювання було встановлено три зони сатемізації: 

центральну, перехідну, периферійну. Несинхронізованість і відцентрове 

поширення формальних змін у різних напрямках спричинили те, що у 

вірменській, індоіранській групах активно формувалися ізоглоси сатем; 

кельтська, германська, італійська групи виявили значний ступінь 

консервативності й зберігали архаїчні характеристики, що відбилися в 

ізоглосах кентум; грецька, балто-слов‘янські, албанська мови, в яких 

продуктивними є ізоглоси кентум і сатем, характеризуються помірним 

ступенем нестабільності.  

Наступний етап мав на меті встановлення мотивованих формально-

змістових зв‘язків у кентум та сатем ізоглосах. Слід зазначити, що сатемізації 

зазнали палатальні, що займали різну позицію в структурі 

праіндоєвропейського кореня:  

 на початку (іє. *k en- ―порожній; малий, слабкий‖ > ізоглоса сатем – 

вірм. sin ―порожній; голий; некорисний; непотрібний; марний‖ [1021] vs 

ізоглоса кентум – дгр. κενóρ ―1) порожній; 2) марний, безрезультатний; 

3) несерйозний, безпідставний, безглуздий; 4) позбавлений; такий, що не має 

(кого/ чого); 5) безглуздий, нісенітний‖ [див. 949, с. 930, 933–934]); 
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 у середині (іє. *ek u o-s ―кінь‖ [1021] > ізоглоса сатем – санскр. aśva 

―кінь‖ [1041, c. 115: 3] vs ізоглоса кентум – дгр. ἵππορ [949, с. 831]); 

 у кінці (іє. *ak -   ok - ―гострий; камінь‖ [1021] > ізоглоса сатем – санскр. 

aśma, aśman ―камінь; небо‖ [1041, c. 114: 1] vs ізоглоса кентум – лат.  cer,  cris, 

 cre ―гострий‖ [950, с. 20]); інші приклади див. [204]. 

З огляду на зазначене, семантичну категоризацію етимонів здійснено з 

урахуванням принципу квантового розподілу інформації в мовних знаках. 

Оскільки максимум інформації припадає на консонантну кореневу ініціаль (дет. 

див. Розділ 4), до аналізу залучалися етимони з велярними на початку 

фонетичної  структури.  

Семантична категоризація етимонів відповідає наборам семантичних 

класів (СК), виділених В. В. Левицьким [235, с. 19–35]. Розподіл лексики, що 

виявляє непрозорі зв‘язки з набором СК (назви тварин, рослин, частин тіла, 

природних об‘єктів тощо), здійснювався залежно від інтегральної семи у 

значеннях продовжень. Наприклад, одиниця іє.  k op h elo- ―різновид риби, 

короп‖ [1021] увійшла до CK 1 ‗руйнувати, роз‘єднувати‘, підкласу ‗колючі, 

гострі об‘єкти‘, оскільки інтегральним семантичним компонентом для 

рефлексів буде ‗із гострим кінцем; такий, що прорізує‘:  

ГРЕЦЬКА ІЗОГЛОСА  

 ‗колюча, кістлява риба‘ – дгр. κσπρĩνος ―Cuprinos carpio: короп‖ від 

дгр. κέζηπа ―молоток із гострим кінцем; кефаль‖, де субституція ε > ς відбулася 

внаслідок народної етимології (пор.: ΚύҔπορ ―Кіпр, один із найдавніших 

центрів культу Афродіти‖; ΚύҔπιρ ―Кіпріда, Афродіта; пристрасть, кохання‖) 

[949, с. 998], також κεζηπεύρ ―кефаль‖; 

 ‗тонкий + із загостреним кінцем + швидко рухається, прорізає простір‘ – 

κέζηπορ ―кестр (різновид стріломета)‖ [949, с. 939]; 

 ІНДІЙСЬКА ІЗОГЛОСА – 

 ‗гострий, загнутий + розташований на кінці‘ – санскр. śapha, śaphá 

―копито коня; восьмий (< ‗ратиця у корови‘); кіготь; Unguis Odoratus, оніха‖ 
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(‗те, що нагадує ніготь людини, гостре загнуте рогове утворення в кінці 

пальців‘); 

 ‗такий, що має копита‘ – śaphavat ―копитна тварина‖;  

 ‗схожий на копита‘ – śaphoru ―про жінку, яка має стегна, схожі на дві 

частини коров‘ячих копит‖; ‗загнутий‘ – śaphagraha ―копито або кіготь, що 

використовують як ємність‖, śapharuka ―коробка, глечик, якась ємність‖; 

 ‗різати, роз‘єднувати‘ – śaphacyuta ―піднімати копитами (про пил)‖, śapharúj 

―копита, які щось розбивають; такий, що розтрощує копитами (про демонів)‖; 

 ‗блискучий (має темну спину та сріблясті боки) + колючий, кістлявий + 

швидкий, прорізає простір‘ – śaphara (saphara, sabhara), розм. санскр. zaphara, 

(пракрит) sahara ―різновид коропа, Cyprinus Saphore (різновид яскравої риби, 

яка дуже швидко плаває, мчить і виблискує)‖, śaphari ―маленька рибка‖, 

śaphara saphara ―1) короп; 2) ебенове дерево‖, śaphararūpa ―різновид коропа‖, 

śapharadhipa ―риба сімейства оселедцевих‖[1041, c. 1052–1053].  

На основі даних, отриманих про діалектні області ‗кентум - сатем‘ та СК, 

методом історично-реконструктивного картування було співвіднесено три 

ареали концентрації фонологічного контрасту з ареалами поширення 

семантичних ізоглос. Для картографічної репрезентації фонологічних і 

семантичних змін ми керувалися такими лінгвогеографічними принципами 

дослідження: принципом документації даних та аналітичним принципом. 

Принцип документації забезпечить відповідність втілення фонологічних та 

лексичних (зокрема семантичних) даних, аналітичний принцип – встановлення 

просторової відповідності між мовними фактами та екстралінгвальними 

явищами. 

Застосування методу історично-реконструктивного картування дозволить 

не тільки продемонструвати індивідуальні розбіжності між мовами, спричинені 

специфікою перебігу історичних змін в конкретних ареалах, а й з‘ясувати те, 

щó першочергово усвідомлюється носіями дочірніх мов, спричиняє формально-

змістову симетрію одиниць вербального коду й актуалізується в комунікативній 

практиці мовців.  
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2. 4. 4. 2 П’ятий етап: фонологічно-змістові контрасти в мовній картині 

світу. Цей етап дослідження має на меті з‘ясування ролі звукосимволічних 

двоконсонантних початкових сполучень у формуванні архаїчної мовної 

картини світу. Цікаво буде встановити особливості впливу акустичних та 

артикуляційних ознак одиниць на їх звукозображальний потенціал і 

функціональні значення одиниць, до структури яких вони залучаються. Тим 

більше важливо буде виявити роль формально-змістової імплікації в організації 

мовної картини світу, в процесах семіотизації ―життєвого світу людини‖ [10, 

c. 2], ―організації осмисленого сприйняття довкілля‖ [100, c. 3]. 

У цій частині дослідження ми покладаємося на дериваційний принцип 

формального й семантичного розвитку мови, який справедливо вважають 

―універсальною причиною поєднання конкретних форм і значень у тій чи тій 

мові‖ [235, с. 136]. Підтверджено історичну наступність і збіг семантичних 

наборів у консонантних ініціалях праіндоєвропейських етимонів та їх 

германських відповідників (іє. /bhr-/ – герм. /br-/, іє. /gr-/ – герм. /kr-/, іє. /bhl-/ – 

герм. /bl-/, іє. /st-/ – герм. /st-/ тощо [235, с. 133–135]). Виходячи з того, що 

значення германських звукокомплексів сягають праіндоєвропейських, ми 

вважаємо правильним з‘ясувати роль іконічних засобів у формуванні мовної 

картини світу на матеріалі однієї з дочірніх індоєвропейських мов. 

Об‘єктом аналізу було обрано лексичні мікросистеми з початковими gn-, 

kn-, hn- у давньоісландській та сучасній ісландській мові. Відбір саме цих 

ініціальних консонантних кластерів спирається на такі критерії: 

(а) консервативний характер ісландської мови; (б) квантове розподілення 

інформації в одиницях мови максимальній інформативності початкової фонеми 

кореня; (в) архаїчність давньоісландських звукокомплексів, оскільки вони 

продовжують праіндоєвропейську систему. (г) наявність у досліджуваних 

ініціалей як спільних, так і диференційних акустичних й артикуляційних ознак. 

На основі даних В. В. Левицького [235, с. 79, 106, 119] про фонетичну 

маркованість СК, семантичний потенціал початкових приголосних та середні 

величини семантико-формальних кореляцій у групах приголосних, було 
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з‘ясовано значення, з якими співвідносяться праіндоєвропейські етимони 

відібраних давньоісландських консонантних звукокомплексів. 

Аби з‘ясувати семантичну співвіднесеність етимонів та їх продовжень у 

давньоісландській мові, методом суцільної вибірки зі словника [993] було 

визначено групи, що містять gn-, kn- та hn- лексеми [993, с. 206–207; 275–277; 

345–347].  

З урахуванням категоріальної (номінативної, дієслівної, ознакової, 

нумеративної) семантики відібраних одиниць їх співвіднесено з конкретними 

сегментами (актанти, предикати, атрибути, квантифікатори) моделі світу давніх 

ісландців, що дозволяє з‘ясувати окремі смислові зони,  закріплені за мовними 

одиницями з властивими їм артикуляційними й акустичними ознаками. У 

випадку мотивованості формального аспекту мовного знака його змістом, 

можна з упевненістю говорити про відповідність іконічних засобів кодування 

певним концептам як складовим моделі світу. Така відповідність 

унеобхіднюється тісними й нерозривними зв‘язками Всесвіту, Культури й 

Мови. Ефективна реалізація мовою свого призначення слугувати 

накопичувачем і транслятором людського досвіду в просторі і часі передбачає 

гармонізацію й прозорість між кодом і тим, що він кодує, адже ―ми виходимо з 

того, що в мовному оформленні людського досвіду про світ відбувається не 

вимірювання чи облік наявного, але набуває сенсу суттєве в тому вигляді, в 

якому воно, як суттєве й значиме, являє себе людині‖ [59, с. 270].  

Роль іконічних знаків в еволюції й організації етнічної картини світу, 

передачі інформації про структуру Всесвіту, місце і роль Людини відстежується 

через спадковість формально-змістової гармонізації одиниць мовного коду на 

різних історичних етапах розвитку мови. З огляду на це здійснено аналіз 

лексики сучасної ісландської мови, встановлено факти консервації 

даньоісландських форм і виражених ними первісних (звукозображальних) 

значень. 
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Висновки до розділу 2 

 

У цьому розділі викладено докази на підтвердження гіпотези про іконічну 

природу коренів індоєвропейської прамови.  

1. Властива кореням формально-змістова симетрія не зникає, хоча значно 

слабшає упродовж розвитку історико-етимологічних гнізд, утворюваних 

рефлексами етимонів у дочірніх мовах. Прогнозується, що базисні структури 

коду втілюють базисні концепти періоду індоєвропейської єдності. Прозорість 

гармонійного співвідношення між позначуваним і позначувальним 

визначається потребою в оптимізації вербалізації змісту внаслідок дії 

когнітивних і типологічних чинників. 

Когнітивні преференції мовців виявляються в регламентації мовної 

картини світу праіндоєвропейців, першочерговій вербалізації конкретних 

понять, а також табуїзації й вилученні окремих концептів зі сфери вербальної 

репрезентації. Прозорі формально-семантичні зв‘язки забезпечували 

зображення суттєвих з погляду мовців ознак позначуваних об‘єктів та явищ, їх 

точнішу вербальну репрезентацію.  

Специфіка мовної типології помітна в недиференційованості формо- та 

словотворення, дифузності лексико-граматичних класів і високому ступені 

лексичності системи. 

2. ―Натуралістична‖ концепція репрезентації світу актуалізувалася через 

маніпуляцію структурою позначень залежно від кількісних і якісних 

характеристик фонемного інвентарю й правил синтагматики. 

Розрізнення структурних елементів індоєвропейської прамови та аналіз 

іконічності коренів ускладнюється неоднозначністю етимологічних версій та 

реконструкції. Для реалізації завдань цього дослідження обрано найбільш 

надійно встановлену систему традиційної реконструкції (пізньоіндоєвропейська 

прамова), кореням якої серед інших властиві такі ознаки: наявність класів 

дзвінких, дзвінких придихових і глухих приголосних (класична версія); 

одночасна структурна стабільність кореня (переважно CVC) й продуктивність 
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його варіювання (кількісний і якісний аблаут; ініціальні, медіальні та 

термінальні консонантні розширення; редуплікація; метатеза). 

Оскільки окремі ініціальні, медіальні та термінальні варіації коренів 

маркували в пізньоіндоєвропейській системі категоріальні опозиції (часу й 

стану в дієслів, роду в іменників, ступеня порівняння в прикметників тощо), а 

маркуванню категоріальної диференціації історично передує формально-

змістова варіація, висунуто припущення про мотивованість зазначених варіацій 

значеннями основ. 

З огляду на фонемний інвентар, індоєвропейська прамова може бути 

схарактеризована як кількісно збалансована, гармонійна система, для якої 

релевантними протиставленнями є ‗тон‘ (голосні, сонорні) vs ‗шум‘ (зімкнені), 

‗напруженість‘ vs ‗ненапруженість‘ (аспіровані vs неаспіровані зімкнені). 

Особливістю реконструйованої прамови є й те, що системи голосних та 

приголосних утворюють симетричні конфігурації: основні голосні фонеми 

доповнюються напівголосними й поєднуються з ними в дифтонги; ряд 

коротких фонем має довгі відповідники. Вокалічний і консонантний ряди 

кількісно врівноважені, а на шкалі сонорності утворюють континуум (+тон – 

±тон – ±шум – +шум). У системі приголосних симетрія виявляється в рівних 

частках глухих, дзвінких та аспірованих звуків.  

3. Результати аналізу специфіки реалізації окремих семантичних законів на 

різних рівнях генетичної спорідненості мов підтвердили збільшення ємності й 

інтегративності значень етимонів на більш високих рівнях генетичної єдності. 

Це надає підстави для висновків про конкретність значень коренів 

індоєвропейської прамови, синкретизм та лексемну тотожність вербалізованих 

ними концептів. 

4. Подальший аналіз спрямований на вивчення базисних компонентів 

плану вираження й плану змісту, встановлення мотивованих зв‘язків між 

позначуваним і позначувальним вербальних знаків, висвітлення еволюційно-

спрямувальної та смисло-організуючої ролі іконічних етимонів у процесах 

формування індоєвропейської лінгвокультури.  
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Методика дослідження іконічних зв‘язків в лексиці індоєвропейської 

прамови, а також верифікація актуальності формально-змістових імплікацій для 

інших архаїчних мов передбачає послідовність таких етапів: вивчення 

особливостей структури слова в індоєвропейській прамові та структурної 

організації лексики індоєвропейської прамови, аналіз  формально-змістових 

імплікацій у коренях індоєвропейської прамови й інтерпретацію фонологічно-

змістових контрастів в аспекті мовних змін. 

Матеріали розділу викладено в публікаціях автора [149; 150; 151, с. 175-178, 

180, 238, 239; 152; 153; 156; 157; 158; 161; 162; 163; 165; 166; 168; 175; 177; 178; 

179; 181-186; 191; 194; 198; 200; 201, с. 79–81; 203; 206; 208; 210; 211]. 
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РОЗДІЛ 3 

БАЗИСНІ КОМПОНЕНТИ ПЛАНУ ВИРАЖЕННЯ Й ПЛАНУ ЗМІСТУ  

В ЛЕКСИЦІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАМОВИ 

 

 

3. 1 Фонетична структура коренів та її зумовленість інформаційними 

характеристиками слова 

 

 

3. 1. 1 Частотність кореневих ініціалей та оптимальні пучки 

диференційних ознак фонем. Фонетична структура реконструйованих 

одиниць різна, але залежить від типу морфеми (Додаток Р. 1, рис. Р. 1), від 

приналежності інкорпоруючої одиниці до того чи того лексико-граматичного 

розряду й регулюється типовими правилами.  

Фонетична структура коренів була більш регламентованою порівняно з 

фонетичною структурою суфіксів, а найменший ступінь структурної 

обмеженості був властивий флексіям. Тому послаблення регулювання 

відбувається від ініціалі слова до його терміналі (Додаток Р. 2, рис. Р. 2). 

Регламентації структури кореневої морфеми повнозначних основ зумовлені 

інформаційними характеристиками слова. Історичному мовознавству відома 

тенденція до руйнування кінця слова та стійкості його початку. Вважають [346, 

с. 100–101], що на початок слова припадає більше енергії мовців, а в кінці сила 

енергії зменшується, що й зумовлює послаблення артикуляції.  

Стосовно морфемного складу експериментально доведено [317, с. 87], що в 

індоєвропейських мовах максимум інформації припадає на перший компонент 

морфеми, а мінімум – на останній. Це забезпечує послідовне чергування 

інформаційних максимумів та мінімумів. Очевидно, що принцип квантового 

розподілу інформації в мовних знаках релевантний для мови будь-якого 

історичного періоду. Отже, в межах фонетичної оболонки 
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праіндоєвропейського слова регламентованим виявляється початок слова 

(корінь), а в корені інформаційний максимум бере на себе ініціальна фонема. 

Результати фоносемантичних досліджень підтверджують інформаційну 

домінантність ініціальних приголосних та їх сполучень (фонестем) [277], а 

також значущість консонантної ініціалі в генетичній спадковості словесної 

семантики: ―звукозображальний потенціал приголосних здатний дати життя 

цілому спектру значень, які згодом зазнають семантичного розширення 

і впливають на формування цілої семантичної сітки мови‖ [276, с. 28]. Таке 

семантичне навантаження властиве не тільки початковим, а й кінцевим 

частинам слова (римам) [281]. 

З одного боку, фонетична структура коренів збагачувалася. Як зазначає 

з цього приводу Е. А. Макаєв, ―у протоіндоєвропейській … не могла існувати 

й ніколи не існувала одна єдина структурна модель кореня, що не знала ніяких 

винятків, завжди незмінна, … завжди трилітерна, завжди однозначна в функ-

ціональному плані‖ [250, с. 166]. З іншого боку, варіативність фонетичної 

структури коренів мала певні обмеження. Фактором же, що регулював 

особливості фонетичного аранжування слова, була частота фонем у 

певних позиціях. 

В. В. Левицький [235], вивчаючи в праіндоєвропейській лексиці 

частотність та кількість семантичних зв‘язків кореневих початкових та 

кінцевих приголосних і голосних, отримав важливі дані про фонетичну 

структуру кореневої морфеми: 

 серед приголосних в ініціалі кореня найбільші показники частотності 

виявляють /s > k > bh > u /, а найменші – /g
u h < k

u  < b < g
u  < i / [235, с. 101–102, 108]; 

 серед голосних в ініціалі кореня частотність розподіляється так – /a > 

e >о/ [235, с. 101–102]; 

 ранг частотності глухих у фіналі кореня (/k > t > p/) відповідає рангу їх 

частотності в ініціалі, а ранг частотності дзвінких в ініціалі кореня (/bh > dh > 

gh > g > d/) виявляється протилежним рангу їх частотності у фіналі (/g > d > 

bh > dh > gh/) [235, с. 199]; 
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 ранги частот кінцевих ларингалів збігаються з рангами частот 

початкових ларингалів [235, с. 124–125]. 

Ці дані були отримані шляхом застосування квантитативного методу до 

аналізу близько 1900 праіндоєвропейських коренів, реконструйованих 

Ю. Покорним [1050]. Значний обсяг матеріалу та використання математичних 

методів дослідження забезпечили високий ступінь достовірності та 

об‘єктивності результату. Здобуті В. В. Левицьким дані дозволяють зробити 

важливі для нашого дослідження узагальнення щодо фонетичної структури 

праіндоєвропейського кореня:  

 спостерігається очевидна нерівномірність розподілу як приголосних, так 

і голосних в ініціалі та фіналі кореня;  

 на початку кореня приголосні уживаніші порівняно з голосними; 

 серед приголосних найбільшу частотність в ініціалі кореня має 

щілинний звук /s-/, якому поступаються глухий зімкнений /k-/, придиховий  

/bh-/, а серед голосних – широкий /а/. 

Напрошується висновок, що, по-перше, структура праіндоєвропейського 

кореня тяжіє до симетричної консонантної рамки навколо вокалічного ядра  

{C-V-C}, однак уможливлює варіативність цієї моделі. По-друге, у позиції 

кореневої ініціалі переважають найбільш оптимальні одиниці. Це 

підтверджується тим, що вони: 

 характеризуються високими показниками частоти в складі коренів 

(Додаток Р.  3, табл. Р. 1);  

 мають високий показник широти семантичного потенціалу, тобто 

зв‘язків із певними семантичними класами; інкорпоровані до структур тих 

коренів, значення яких охоплюють більшість основних і додаткових 

семантичних класів (Додаток Р. 3, табл. Р. 2); 

 належать до універсалій і трапляються в більшості мов світу, зокрема 

голосний /а/, зімкнений /к/, фрикативний /s/;  

 належать до ―природних‖ артикулем, оскільки артикуляційні дії та рухи 

при вимові цих звуків найбільш доступні для візуального спостереження й 
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імітації, а також тактильного сприйняття (під час вимови добре відчутний 

струм повітря). 

Вимова цих звуків проста й може слугувати базисом для розвитку інших, 

більш складних артикуляцій у процесі онтогенезу мовлення (що доведено в 

терапевтичній практиці виправлення вад мовлення, спричинених анатомо-

фізіологічними дефектами [127, с. 55, 58, 60–61, 67–68, 73; 241; 852, с. 21]). 

Функціональна оптимальність зазначених фонем виявляється в тому, що 

витрачається мінімум зусиль при досягненні максимуму їх ефективності: 

(а) вимова звуків /a/, /s/, /k/, /h/ i /р/, /b/ є простою і не вимагає напруженості 

голосових зв‘язок для поєднання тону з шумом або підняття кінчика язика; 

(б) утворення цих звуків у дітей рідко зазнає дефектів, зазвичай вони 

вимовляються чітко й правильно; (в) особливості набору звуків раннього 

онтогенезу пов‘язані з обмеженістю лексичного запасу дитини. Чим менший 

запас слів, тим більший відсоток становлять слова, що вимовляються 

правильно, оскільки перші слова характеризуються полісемантизмом і 

контекстозалежністю. Одна й та ж форма (сполучення звуків) у різних 

контекстах виражає різні значення, що зрозуміло лише завдяки ситуації й 

інтонації. У процесі збагачення лексичного запасу дитини збільшується 

відсоток ―контурниx‖ (перекручених) слів, що пояснюють фізіологічною 

непідготовленістю мовленнєвого апарату до відтворення нових слів.  

Ми далекі від абсолютизації принципів онтогенезу мовлення та їх 

екстраполяції на принципи філогенезу, оскільки встановлення паралелей між 

початковою стадією розвитку мовлення індивідуума й ранніми стадіями 

розвитку генетично споріднених мов вважаємо безпідставним. Проте 

переконані, що біогенетичний закон Е. Геккеля [66], згідно з яким 

індивідуальний розвиток організму відтворює основні етапи його еволюції, для 

лінгвістики має сенс, і між онтогенезом мовлення та мовною еволюцією дійсно 

існує зв‘язок, хоча й немає повторення.  

З огляду на це не можна обійти увагою факт компактності 

реконструйованого праіндоєвропейського лексикону – його незначну кількість 
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(близько 2000 коренів), полісемантичність та омонімічність архаїчних одиниць. 

Найбільш збережені артикуляції, тобто резистентні до перекручень та 

неточного відтворення, вимова яких базується на простій моторній координації, 

виявляються найбільш пристосованими та ефективними у вербалізації 

незначної кількості простих концептів. Прості в артикуляторному відношенні 

й найчастотніші в початковій, інформативно найважливішій позиції звуки 

корелюють з 22 (загалом – 23) основними семантичними класами та 

9 (загалом – 16) додатковими семантичними класами в індоєвропейській 

прамові (Додаток Р. 3, табл. Р. 2). Виходячи з принципу ізоморфізму між 

мовною та когнітивною складністю, сформульованого Т. Гівоном [604, с. 283] 

для синтаксичних структур та екстраполюючи його на фонетичний рівень, ми 

можемо частково пояснити широту семантичного потенціалу найчастотніших 

фонем відповідністю, а отже й іконічністю, вербалізації простих концептів 

простими артикуляціями. 

Важливими для вимови простих звуків, на наш погляд, є ті кінестетичні, 

зорові та тактильні відчуття, які отримують мовці. Кінестетична (положення, 

напрямок та швидкість руху органів мовлення), зорова та тактильна чутливість 

у процесі мовлення сукупно становлять той досвід, що сприяє створенню 

синестезичних чуттєвих образів оточуючих об‘єктів та дій, скеровує 

асоціативні зв‘язки між відчуттям власного тіла та об‘єктами поза ним, слугує 

важливим джерелом формування уявлень про зовнішній світ (визначення 

розміру, форми, консистенції, світла, кольору, смаку, напрямку, віддаленості, 

руху тощо).  

Важливість артикуляцій, що супроводжуються простими природними, 

добре відчутними рухами, і пов‘язана з цим висока частотність та значний 

семантичний потенціал відповідних фонем в індоєвропейській прамові, 

зумовлені необхідністю чіткого розрізнення й розпізнавання вербалізованих 

понять в умовах, коли, за словами Т. Гівона, комунікація значно залежить від 

колективного (―culturally-shared‖) знання, отриманого в процесі надбання 
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культурного досвіду, та безпосередньо від мовленнєвої ситуації (―immediate 

speech situation‖) [604, c. 325]. 

Оптимальність фонем /a, s, k, bh/ в індоєвропейській прамові полягає 

в тому, що ―на вісі одночасності‖ вони поєднують диференційні ознаки, пучки 

яких кращі порівняно з іншими. Це виявляється у високій системній 

частотності фонеми, до складу якої входять ці комбінації. Інші ознаки 

поєднуються гірше, більш обмежено, що знижує частотність фонеми [64]. 

Застосовуючи поняття ‗не/маркованості‘ не до окремих ознак фонем, а до їх 

пучків, Т. В. Гамкрелідзе [64] зазначає, що сумісність певних ознак на 

вертикальній (одночасній) послідовності забезпечує функціональну силу 

фонеми.  

Беручи до уваги особливості фонологічної типології індоєвропейської 

прамови, яка виявляє тяжіння, з одного боку, до синкретизму й уникнення 

різких контрастів, а з іншого боку – до протилежностей, протиставлень, 

немаркованими й оптимальними можна вважати такі комбінації диференційних 

ознак фонем, які забезпечують максимум їх розрізнення при мінімально 

допустимій полярності. 

У виділенні диференційних ознак ми спираємося на критерії, визначені 

Р. Якобсоном [426]: первинні ознаки, зумовлені джерелом звука 

(‗вокалічність/консонантність‘), вторинні консонантні ознаки, зумовлені 

джерелом звука (‗не/перервність‘), вторинні консонантні ознаки за додатковим 

джерелом (‗дзвінкість/глухість‘), резонансні ознаки (‗не/напруженість‘ або 

‗не/аспірованість‘). Отже, до уваги беруться ті ознаки, що відповідають 

фонетичній реальності: основні ознаки класу, способу артикуляції, ознаки 

залежно від гортанної діяльності та супрагортанної активності (за місцем 

творення). Ознаки, що об‘єднуються в пучки, характеризують класи, до яких 

належать найчастотніші в індоєвропейській прамові звуки. 

За первинною ознакою джерела звука ‗відкритість/закритість порожнини 

рота‘ високочастотною є опозиція ‗голосний (/а/ – максимальне відкриття) vs 

приголосний /k/ – мінімальне/нульове відкриття)‘.  
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За вторинною консонантною ознакою високочастотні фонеми залучаються 

до опозиції ‗повне vs ослаблене закриття‘. Фрикативний звук /s/ на шкалі 

сонорності розташований між шумним та тоновим екстремумами 

й протиставлений як розряду одиниць з ознакою [+сонорність] (голосним та 

сонорним приголосним), так і розряду одиниць з ознакою [+шумність] 

(зімкненим приголосним). Оскільки фрикативний є неперервним, його 

характеризує нерізкий, поступовий приступ, неповне зімкнення, а зімкнені, 

навпаки, – перервні й утворюються різким обірваним приступом, повним 

зімкненням, за яким наступає розімкнення.  

На відміну від протиставлення голосних і приголосних, опозиція перервних 

(зімкнених) та неперервних (фрикативних) не є абсолютною універсалією. 

Можна сказати, що не існує мов без зімкнених, але існують системи без 

фрикативних (деякі мови Океанії (йімас [835, с. 180]), Південної Америки, 

Африки [852, с. 21], Австралії (традиційний варіант мови дірбал [909, с. 79]). 

Часто уникають фрикативних (і африкат) піджини та креоли [835, с. 180]).  

Проте опозиція зімкнених та фрикативних при кількісній домінантності 

зімкнених [426, с. 12] трапляється в більшості мов світу. Іноді клас неперервних 

містить лише одну фонему /s/, як у праіндоєвропейській системі та багатьох 

америндських мовах [426, с. 12; 769, с. 16]. 

У системах, де утворюються лакуни внаслідок відсутності або 

нерозвиненості класу фрикативних, може посилюватися дія компенсаторних 

чинників, що призводить до стану неповної диференціації між зімкненими та 

фрикативними фонемами, і зімкнені вступають у відносини алофонічної 

дистрибуції з фрикативними. Тоді /p, b/ замінюються на /f, v/, або /p, к/ 

функціонують як фрикативні в ініціальній позиції та як зімкнені у медіальній 

позиції [835, с. 180]. Якщо диференціація зімкнених та фрикативних не 

самостійна, вона сприяє розрізненню ‗різкий‘ vs ‗нерізкий‘ [426, с. 12]. 

Оптимальний фрикативний різкий, а оптимальний зімкнений – 

нерізкий [426, с. 16]. 
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У класі зімкнених найбільшу частотність виявляє велярний /к/ – 

приголосний, який у багатьох мовах немаркований у розряді глухих зімкнених і 

має немаркований корелят у розряді дзвінких зімкнених – лабіальний /b/ [62, 

с. 9–10]. Проте в індоєвропейській прамові /b/ є рецесивним, імовірно, тому, що 

протиставлення за ознакою ‗аспірованість – неаспірованість‘ є більш важливим, 

ніж за ознакою ‗глухість – дзвінкість‘.  

Слід звернути увагу на те, що в мовах, де сильніша аспірація, 

протиставлення ‗глухість – дзвінкість‘ виявляється несамостійним, 

маргінальним контрастом [610, с. 204–205] (наприклад, америндські мови 

Каліфорнії Ғ нум(ій)ські, такійські і тюбатюлабаль Ғ не мають 

фонематичного контрасту ‗дзвінкі vs глухі‘, хоча з фонетичної точки зору в них 

наявні виразні (чіткі) дзвінкі зімкнені, африкати й фрикативні). Зазвичай більша 

сила вибуху, тобто аспірація зімкнених є додатковим (до гемінації) засобом 

реалізації ознаки ‗напруженість‘ [426, с. 35]. Напруженість сприяє 

фонологічній ефективності мови та досягненню ясності у процесі комунікації. 

Можливо, тому частотний в індоєвропейській прамові дзвінкий придиховий 

/bh/, оскільки він більш напружений порівняно з простим дзвінким звуком.  

З огляду на місце артикуляції в частотних фонемах актуалізуються такі 

ознаки : /bh/ – ‗+лабіальний‘, /к/ – ‗+велярний‘, /s/ – ‗+передньоязиковий‘. 

Слід зазначити, що кількість ознак, необхідних для розрізнення фонем, 

завжди більша, ніж того вимагає система. Як підкреслює Дж. Грінберг та інші 

[76, с. 120–121], максимально ефективний в інформаційному відношенні код 

мав би використовувати точно таку кількість ознак, яка необхідна для 

розрізнення фонем такої ефективної мови. Проте дослідження мов як у 

синхронії, так і в діахронії довели, що фонологічна ефективність будь-якої мови 

становить приблизно 50% [76, с. 120–121]. Тому оптимальні пучки 

диференційних ознак для частотних в індоєвропейській прамові приголосних 

(Додаток Р. 3, рис. Р. 3) не виявляють усіх можливих контрастів. 

З одного боку, застосування занадто великої кількості ознак, необхідних 

для диференціації фонем, призводить до зниження фонологічної ефективності 
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мови. З іншого боку, ігнорування відмінностей так само спричиняє зниження 

експлікативної та рецептивної точності й зменшує комунікативну ефективність 

мови. Ймовірно, утримання мовної системи на досить ефективному рівні 

регулюється певними правилами, до яких, зокрема, належать обмеження на 

фонетичну будову кореневих морфем – найбільш інформативно навантажених 

складників у структурі лексичних одиниць. 

 

3. 1. 2 Синтагматика фонем у праіндоєвропейських коренях. Моделі 

фонетичної будови кореня були одно- та багатокомпонентними: V – іє. *u-
1
 

―звуконаслідування: крик, що видає сова, бугай, чайка; вихор тощо‖ [1021], 

CCVCC – іє. *sresk- ―мрячити‖ [1021] (Додаток Р. 4, табл. Р. 3).  

Через активну видозміну звукового аспекта кореня (Додаток Р. 3, 

рис. Р. 4), недиференційованість формо- та словотвору важко визначитися 

відносно того, чи є аналізовані корені омонімами чи фонетичними 

(фонематичними) варіантами одного й того ж кореня, які не пов‘язані з його 

морфологічними чергуваннями або парадигматичними змінами.  

Варіанти коренів семантично наближаються до дублетів (Додаток С). Так у 

процесі формально-семантичного розподібнення іє.   ep(h)-   ebh- ―щелепа, 

рот; жувати, гризти‖ [958, т. 1, с. 312; 1021] (Додаток С. 1) утворювалися 

варіантні ізоглоси в межах однієї дочірньої мови, а також диференційовані 

ізоглоси в різних дочірніх мовах. Отже, у процесі розвитку ІЕГ від цих 

етимонів більш помітні формальні, а не семантичні зміни. У межах однієї мови 

(голландська або німецька ізоглоси) утворюються фонетичні (фонематичні) 

варіанти й семантична відстань між одиницями дорівнює нулю 

(свн. kibelen/kifelen/kiveren ―сваритися‖) або виявляється незначною (гол. kijven, 

keven, kibbelen ―сперечатися, сваритися‖, keuvelen, kabbelen ―базікати‖). У 

різних мовах (іранська, скандинавська, кельтська, балто-слов‘янська ізоглоси) 

семантична відстань між первинним та похідними значеннями також незначна. 

До того ж семантична рефлексація здійснюється шляхом метонімії (‗щелепа‘ > 

‗ФУНКЦІЯ: рухати щелепами > їсти; голосно говорити‘) та аналогії (‗щелепа‘ > 
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‗отвір, утворений щелепами, що має функції, пов‘язані з захопленням та 

обробкою здобичі, а також звукоутворенням: рот, дзьоб‘), що свідчить про 

прозорість та історичну стійкість мотиваційних зв‘язків. З огляду на 

вищезазначене, етимони іє.  ep(h)- та іє.* ebh- вважаємо варіантами одного 

кореня, а їх формально-семантичну диверсифікацію недостатньою для 

формування дублетності. 

Дещо відмінна тенденція, що виявляється в розвитку продовжень від 

етимонів іє. *lab-, *labh-, *lap(h)- ―пити або їсти маленькими ковтками‖ [1021] 

(Додаток С. 2). Спостерігаємо розщеплення первинного синкретичного 

значення ‗хапати губами‘ і формування дублетів у дочірніх системах. Втім 

семантичні лінії не завжди диференційовані відповідно до напрямків 

фонетичних змін, що призводить до розвитку тотожних значень (‘лизати‘) у 

продовжень фонетично диференційованих етимонів та відмінних значень 

(‗їсти‘ vs ‗пити‘) у продовжень фонетично недиференційованих етимонів. 

З огляду на це слід вважати, що індоєвропейські етимони не досягли 

достатнього для лексико-семантичної дублетності рівня розподібнення, а 

функціонували як фонетичні варіанти, що утворилися за допомогою 

консонантних чергувань імітативного характеру. Надалі обмеження 

синтагматики у фонетичній структурі коренів розглядаються для окремих 

одиниць, а не варіантів одного кореня. 

Правила фонетичної будови праіндоєвропейських коренів стосуються, 

перш за все, етимонів із голосним в ініціалі та терміналі (Обмеження 1–2) та 

дистантної синтагматики зімкнених у маргінальних кореневих позиціях 

повнозначних слів (Обмеженння 3–5) [див. 62, с. 17–21; 338, с. 140–141; 484, 

с. 288–289; 590, с. 78; 724, с. 17]: 

Обмеження 1 – корені, що закінчуються на голосний (-e, -o, -a), 

реконструйовані здебільшого для займенників; 

Обмеження 2 – корені, що починаються або закінчуються довгим 

голосним, раніше мали відповідний ларингальний приголосний на початку та 
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в кінці морфеми (іє. *āt(e)r- ―вогонь; задувати вогонь‖ < *Hater- [1021], іє. *stā- 

―стояти‖ < *staH- [1021]);  

Обмеження 3 – корінь не може починатися з дзвінкого непридихового 

і закінчуватися дзвінким непридиховим (
×
g---d); 

Обмеження 4 – корінь не може починатися з дзвінкого придихового 

і закінчуватися глухим зімкненим (
×
bh---t);  

Обмеження 5 – корінь не може починатися з глухого зімкненого 

і закінчуватися дзвінким придиховим (
×
t---bh). 

Обмеження 1, 2 пов‘язані з тяжінням форми етимонів до консонантної 

рамки в трифонемній кореневій морфемі {C [V] C}. У випадку девіації від 

типової моделі C-V-C у бік менш складних структур, форми коренів 

відповідали певним розрядам. 

Одно- та двоелементні структури коренів – це здебільшого первинні 

позначення різних звучань та похідні від них.  

Вокалічні етимони реконструйовані для кількісно незначного розряду 

вигуків і часток (Додаток Т. 1). Вони охоплюють корені з довгим голосним 

V /V1V1 (іє.    ―вигук (вираження невдоволення, болю, подиву)‖ [1021]) та 

корені з дифтонгами V1V2 (іє. *ai
1
 ―вигук (виражає подив, біль)‖ [1021]). 

Двофонемна структура CV з кінцевим голосним (Додаток Т. 2), який не 

може бути відповідником сонанта, властива займенникам, вказівним словам, 

часткам, енклітикам (Додатки Т. 2. 1–2. 2), наприклад, іє. *ne-
3
 ―ми‖, іє. *me-

2
 

―всередині, навколо, поряд, з‖; іє.  m -
1
 ―прохібітив‖, іє. *ne

2
, n  

―енклт.‖ [1021].  

Корені з двофонемною структурою, що містять довгий голосний – CV  

(Додаток Т. 2. 3), різні за значеннями, але часто мають звуконаслідувальний 

характер, наприклад, іє.  r -
6
 ―кричати‖, іє.  u  -

1
  u  - ―ударяти; ранити‖ [1021].  

Незважаючи на те, що двоелементні корені, ймовірно, утворилися 

в результаті мовних змін (див. Обмеження 2), багато з них похідні від 

імітативних основ. Цим ми пояснюємо той факт, що подовження голосного 

набуває іконічного характеру й сприяє збереженню сем ‗інтенсивності, 
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аугментативності, тривалості, продовження, поширення тощо‘, наприклад, в 

індоіранських рефлексах: іє.  d - (< *daH-) ―текти; річка‖ [1021] > ‗ВИДІЛЕННЯ, 

ВІДДІЛЕННЯ; ЩЕДРІСТЬ‘ (д.інд. d -na- ―рідина, що рясно виділяється зі скроні 

слона‖ [1021]; санск. d na-k ma ―щедрий; той, хто жертвує (охоче)‖ [955, 

c. 264]; палі d na (/dahna/) ―великодушність, щедрість; щедрий дарунок; 

роздавання милостині‖ [1045, с. 91]); ‗ПОТІК, СИЛЬНА ТЕЧІЯ‘ (ав. d ḫnu- ―ріка; 

потік‖ [1021]; гінді dh r ―сильний дощ‖ [1072, с. 338]; інші приклади див. [151, 

с. 205-206]). 

Двофонемна структура CV з кінцевим відповідником сонанта властива 

нечисленним одиницям звуконаслідувального походження (Додаток Т. 3), що 

позначають різні об‘єкти, дії та ознаки: іє.  pū -
1
, phu- ―дути‖ та іє.  pū -

2
 ―гнити; 

смердіти‖; іє.   h -
2
 ―позіхати, зяяти‖ та іє.   h -

1
 ―бути порожнім, зазнавати 

нестачі; іти, залишати, виходити‖ [1021] тощо. 

Структура з консонантною терміналлю VC так само превалює в різних 

позначеннях об‘єктів, дій, ознак (Додаток Т. 4) і, як і CV  корені, утворена 

в результаті мовних змін (іє. *abh- (< *Hebh-) ―швидкий, раптовий‖ [1021]) та 

через звуконаслідування (іє. *el-
4
/*ol- ―шум; бурхливий рух; плач, ридання, стогін; 

крик; осміяння, глузування‖ [1021] тощо).  

Отже, прості (одно- та двоелементні) фонетичні структури нечисленні, 

мають звукозображальне походження, є позначеннями наших відчуттів (вигуки 

для вираження болю, подиву, невдоволення, радості тощо), 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 , V та V1V2. Етимонам із реляційним значенням більше 

властива структура CV. У той же час корені повнозначних слів тяжіють до 

моделі VC. Пор.: іє. *me-
1
 ―я (непрямий відмнок)‖ та іє. *em- ―брати‖ [1021]. 

Як зазначалося вище, двофонемні корені продуктивні у звуконасліду-

вальних номінаціях, характеризуються гнучкістю фонетичної структури, яка 

значною мірою залежить від особливостей звучання, що імітується, і тому 

майже не підкорюється існуючим у мові правилам синтагматики [151, 
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с. 206-207]. Пор.: CVГОЛОСНИЙ ВІДПОВІДНИК СОНАНТА (іє. *bu- ―губа; поцілунок‖ [1021]) 

vs VГОЛОСНИЙ ВІДПОВІДНИК СОНАНТАC( іє. *ub- ―тягти, притягувати; тиснути, 

душити‖ [1021]). 

Обмеження 3–5 стосуються дистантної синтагматики зімкнених 

і регулюють їх збіг у маргінальних позиціях  праіндоєвропейського кореня 

[див. 62, с. 17–21; 338, с. 140–141; 484, с. 288–289; 590, с. 78; 724, с. 17]. 

Чинники, що зумовлюють такі структурні обмеження, залишаються остаточно 

невизначеними [590, с. 78], хоча такі правила існують у різних мовних сім‘ях. 

Найчастіше ці чинники пояснюють необхідністю узгодження одзвінчення між 

складниками кореня [484, с. 289], ―фізіолого-артикуляторними особливостями 

… приголосних, що мають тенденцію не виступати сумісно в одній дистантній 

послідовності‖ [62, с. 289]. О. Люботський [738, с. 7] пов‘язує комбінування 

початкових та кінцевих зімкнених у коренях із тоновими ознаками 

індоєвропейської прамови. Така ідея знаходить підтримку у фактах 

діахронічної та синхронічної типології (див. вище про наявність тонів в 

індоєвропейській прамові, а також про співвідношення тону та одзвінчення 

приголосних в аустронезійських мовах, де низький тон корелює з одзвінченням, 

а високий – з оглушенням зімкнених [839, с. 140–149]).  

Ми схиляємося до думки, що регламентації дистантної синтагматики 

зімкнених в індоєвропейській прамові залежать від актуалізації пучків 

диференційних ознак фонем відповідно до рівня їх ієрархії (Додаток У), що 

сприяє уникненню як надмірного, так і недостатнього контрасту приголосних 

у маргінальних позиціях кореневої морфеми повнозначних слів.  

Наведені диференційні ознаки можна розподілити за трьома рівнями, 

спираючись на принципи категоризації природних об‘єктів, запропоновані 

Е. Рош [837, с. 190–191]: світ для суб‘єктів пізнання не хаотичний, 

а структурований так, що природні об‘єкти сприймаються як приналежні до 

логічних та емпірично пізнаних угруповань (категорій). Останні формуються на 

основі досвіду людей про набори певних ознак (дет. див. [151, с. 207-209].  
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Вважаємо, що основні принципи категоризації природних об‘єктів – 

структурованість пізнаваного світу (―perceived world structure‖) та прагнення до 

когнітивної економії (―cognitive economy‖) [837, с. 191] – можуть бути 

застосовані й для категоризації звуків природної мови, оскільки останні, як і 

інші природні об‘єкти (птахи тощо), (а) доступні для перцепції (в акустичному 

плані – через сприйняття звучання, в артикуляційному плані – через відчуття 

вимовних рухів при продукуванні) та (б) диференційовані.  

Екстраполяція принципів категоризації природних об‘єктів на звуки 

природної мови, зокрема індоєвропейської прамови, дозволяє подати набори 

диференційних ознак у вертикальному та горизонтальному планах 

(Додаток У, рис. У. 1).  

Вертикальний план вибудовується за принципом інклюзивності ознак 

нижчого рівня ознаками вищого рівня категоризації. Чим вищий рівень 

категоризазації, тим вищий ступінь абстрактності класів.  

Основним виступає базовий рівень, де обґрунтованість (―total cue validitу‖) 

та схожість (―category resemblance‖) [837, с. 192] членів категорії максимальні 

завдяки набору необхідних і сумісних ознак цього класу: ‗перервність‘ + 

‗±придиховість‘ > ‗ЗІМКНЕНІ‘. На рівні суперординат члени цих категорій 

виявляють менше спільних ознак: ‗±перервність‘, де ‗+перервність‘ > 

‗ЗІМКНЕНІ‘, а ‗-перервність‘ > ‗ФРИКАТИВНІ‘. На субординатному рівні 

категоризації, нижчому від базового, класи об‘єктів мають такі ознаки, що 

перетинаються з іншими категоріями: ознака ‗за місцем творення (лабіальні)‘ > 

‗ЗІМКНЕНІ‘, ‗СОНОРНІ‘; ‗за місцем творення (язикові)‘ > ‗ЗІМКНЕНІ‘, 

‗ФРИКАТИВНІ‘, ‗СОНОРНІ‘; за акустичною ознакою ‗переважання шуму‘ > 

‗ЗІМКНЕНІ‘, ‗ФРИКАТИВНІ‘. 

Виходить, що саме на базовому рівні визначаються оптимальні пучки 

диференційних ознак звуків індоєвропейської прамови. 

Горизонтальний план являє собою внутрішню структуру категорії, 

центром якої є прототип або найкращий екземпляр (―the clearest case‖ [837, 

с. 196]). Оптимальна фонема в центрі категорії відповідає таким критеріям: 
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 має найбільшу кількість ознак, спільних з іншими членами категорії 

(‗зімкнена‘ + ‗неаспірована‘ + ‗глуха‘ або ‗зімкнена‘ + ‗аспірована‘ + ‗дзвінка‘);  

 має найменшу кількість ознак, спільних із членами контрастуючих 

категорій (‗+консонантність‘ для зімкнених та фрикативних);  

 не обов‘язково є одиничним екземпляром (СНЕАСПІРОВАНА ГЛУХА – /к/ та 

САСПІРОВАНА ДЗВІНКА – /bh/ для категорії ‗ЗІМКНЕНІ‘);  

 з огляду на досвід засвоєння суб‘єктами пізнання якоїсь категорії, вона 

більш частотна у використанні (див. вище про кореляції оптимальних фонем 

індоєвропейської прамови з основними та додатковими семантичними класами); 

  простіша для ідентифікації, оскільки утворення чистих фонем, на 

відміну від фонем з артикуляцією, ускладненою палаталізацією (/к/ vs /kˆ/, /gh/ 

vs /gˆh/) та лабіалізацією (/к/ vs /k
w
/, /gh/ vs /g

w
h/), не вимагає додаткових кінем; 

 першочергово засвоюється в онтогенезі (див. вище про формування 

оптимальних фонем на етапі раннього розвитку дитини). 

Інші члени категорії займають позицію на різній відстані від центру, що 

робить межі категорій розмитими, а самі категорії континуальними 

й перехресними. Центром категорії ‗ЗІМКНЕНІ‘ є оптимальні фонеми /к/ 

(С НЕАСПІРОВАНА ГЛУХА ВЕЛЯРНА) та /bh/ (С АСПІРОВАНА ДЗВІНКА ЛАБІАЛЬНА), а фонеми 

з ускладненою артикуляцією (/kˆ, gˆh; k
w
, g

w
h/) дистанційовані від центру 

порівняно з чистими фонемами з іншою артикуляційною ознакою ‗місце 

творення‘ – /t, dh/ (дентальні), /p/ (лабіальна) та /gh/ (велярна). Фонеми /b, d, g/ 

є межовими й корелюють одночасно як із класом глухих за ознакою 

‗неаспірованість‘, так і з класом аспірованих за ознакою ‗дзвінкість‘. 

Отже, на базовому рівні виявляються найважливіші диференційні ознаки, 

які й визначають допустимі та недопустимі варіації дистантної синтагматики 

фонем у маргінальних позиціях праіндоєвропейського кореня. 
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3. 1. 3 Гомогенність синтагм і порядок розташування маргінальних 

приголосних у праіндоєвропейських коренях. Аналіз CVC кореневих 

структур засвідчив, що вони утворюють різні конфігурації (Додаток Ф) згідно з 

(а) гетерогенністю/гомогенністю комбінації маргінальних складників та 

(б) порядком розташування консонантних складників залежно від 

артикуляційної ознаки ‗місце творення‘.  

У гетерогенних конфігураціях ініціальні й термінальні приголосні 

співвідносяться з різними категоріями й на рівні суперординат утворюють 

макрогетерогенні рамки, а на рівні субординат – мікрогетерогенні рамки.  

Корені з макрогетерогенними рамками поширені й не мають обмежень на 

дистантну синтагматику маргінальних складників (див. Додаток Ф. 1). 

Наприклад:  

C1 СОНОРНИЙ ПЛАВНИЙV C2 ЗІМКНЕНИЙ АСПІРОВАНИЙ (іє. *rebh-
1
 ―рухатися, 

поспішати‖ [1021]); 

C1 СОНОРНИЙ ПЛАВНИЙ V C2 ЗІМКНЕНИЙ НЕАСПІРОВАНИЙ ДЗВІНКИЙ (іє.  r d-
2
 ―човгати; 

шкребти; дряпати‖ [1021]); 

C1 СОНОРНИЙ ПЛАВНИЙ V C2 ЗІМКНЕНИЙ НЕАСПІРОВАНИЙ ГЛУХИЙ (іє.  r p- 

―ріпа‖ [1021]); 

C1 СОНОРНИЙ ПЛАВНИЙ V C2 ФРИКАТИВНИЙ (іє.  r   s- ―звучати; кричати‖ [1021]) 

тощо. 

У гомогенних дистантних синтагмах ініціальні та термінальні приголосні 

належать до однієї базової категорії (‗ЗІМКНЕНІ‘ чи ‗СОНОРНІ‘). Така модель 

більш продуктивна у коренях із зімкненими в крайніх позиціях 

(див. Додаток Ф. 2, Ф. 4). Наприклад, іє. *ghabh- ―раптово схоплювати, хапати; 

брати‖, іє. *peg- ―плече, стегно, бік‖ [1021] тощо. Гомогенні рамки з іншими 

приголосними Ғ непродуктивні (Додаток Ф. 3) і становлять лише ≈0,1% від 

загалу реконструкцій.  

Глибший аналіз фонетичної синтагматики трифонемних коренів засвідчив, 

що маргінальні зімкнені в гомогенних структурах CVC утворюють конгруентні 

та неконгруентні рамки.  
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У конгруентних (Додаток Ф. 2) конфігураціях маргінальні приголосні 

збігаються (C1VC1 – іє. *k k- ―квакати; хрипіти‖, іє. *ghegh- ―гнути, згинати‖ 

[1021] тощо), але можуть бути диференційовані за додатковою артикуляцією 

(СГЛУХИЙ ПАЛАТАЛІЗОВАНИЙ-V-CГЛУХИЙ ЛАБІАЛІЗОВАНИЙ – іє.  k ekʷ- ―випорожнятися‖ 

[1021], СГЛУХИЙ ПАЛАТАЛІЗОВАНИЙ-V-CГЛУХИЙ іє.  k ik-
1
 ―ремінь‖ [1021]). 

До гомогенних неконгруентних конфігурацій C1VC2 залучаються різні 

комбінації маргінальних зімкнених (див. Додаток Ф. 4):  

CВЕЛЯРНИЙ-V-CЛАБІАЛЬНИЙ (іє. *ghebh- ―флюгер; голова‖ [1021]), 

CДЕНТАЛЬНИЙ-V-CВЕЛЯРНИЙ (іє. *tak- ―мовчазний, безмовний‖ [1021]),  

CВЕЛЯРНИЙ ПАЛАТАЛІЗОВАНИЙ-V-CДЕНТАЛЬНИЙ (іє. *k at- ―боротися; 

битва‖ [1021]).  

Формування неконгруентних дистантних синтагм зімкнених регулюється 

фонетичними ознаками, що вирізняються на категоріальному рівні субординат. 

При цьому достатність контрасту маргінальних складників забезпечується 

більшою кількістю інтегрованих до набору диференційних ознак: 

 ‗місце творення‘ (СДЕНТАЛЬНИЙ-V-CЛАБІАЛЬНИЙ - іє. *tap-
1
 ―занурювати; 

вмочати‖ [1021], СВЕЛЯРНИЙ-V- CЛАБІАЛЬНИЙ іє. *ghabh- ―раптово схоплювати, 

хапати; брати‖ [1021]); 

 ‗додаткова артикуляція‘ (CГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ ПАЛАТАЛІЗОВАНИЙ-V-CГЛУХИЙ 

НЕПРИДИХОВИЙ – іє. *k at- ―боротися; битва‖ [1021]).  

Гомогенні консонантні рамки утворюються зімкненими з оптимальними 

наборами диференційних ознак – [{+аспірація} + {+дзвінкість}] або  

[{-аспірація} + {-дзвінкість}]. У цьому випадку можливі такі конфігурації 

глухих або дзвінких аспірованих (Додатки Ф.2, Ф.4):  

 {С1 ГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ [V] С1} – іє.  pīp- ―пищати‖ [1021];  

 {С1 ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ [V] С1} – іє.*ghegh- ―гнути, згинати‖ [1021]); 

 {С1 ГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ [V] С2 ГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ} - іє. *tap-
1
 

―занурювати; вмочати‖ [1021]; 

 {С1 ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ [V] С2 ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ} – іє. *dhegʷh- ―горіти; 

день‖ [1021]. 
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Синтагматика маргінальних зімкнених має свої певні обмеження (див. 

вище), що стосуються гомогенних як конгруентних, так і неконгруентних 

рамок. Ми помітили, що для гомогенних рамок неможлива дистантна синтагма, 

утворена комбінацією дзвінких непридихових (b – d – g): Обмеження 3 – 

{CДЗВІНКИЙ НЕПРИДИХОВИЙ [V] CДЗВІНКИЙ НЕПРИДИХОВИЙ}. Пучки диференційних ознак 

дзвінких непридихових не оптимальні, тому вони й не залучаються до 

утворення гомогенних рамок. Наявність поодиноких винятків з Обмеження 3 

( 0,2% від загалу реконструкцій, див. Додаток Ф. 8. 1) можна пояснити 

звукозображальним характером одиниць (іє. *gag-, g g- ―круглий об‘єкт‖ 

[1021]) або недосконалістю реконструкції (іє. *    - ―показувати; дивитися, 

спостерігати‖ [1021]). 

Гомогенні синтагми не допускають і маргінальних сполучень дзвінких 

придихових із глухими непридиховими (Обмеження 4 та 5), тобто таких 

дистантних синтагм, що утворюються фонемами з оптимальними наборами 

ознак, оскільки в гомогенних дистантних синтагмах маргінальні складники 

об‘єднуються, а не контрастують за ознакою ‗+аспірація‘ чи ‗-аспірація‘.  

Винятки з Обмежень 4, 5 (див. Додатки Ф. 8. 2, Ф. 8. 3) становлять лише 

≈0,2% від загалу реконструйованих коренів (іє.   h t- ―ударяти; вражати‖, 

іє. *kagh-/*kogh- ―шити, зшивати; заплітати, плести тощо‖ [1021]). 

Обмеження 5 усувається, якщо корені містять консонантний кластер 

в ініціалі {SC1ГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ [V] C2ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ}: 
×
t---bh, але 

іє. *steb(h)-/st   h - ―стовп, стрижень колони, пень; підтримувати, підпирати 

тощо‖ [1021]. Виникає логічне запитання про причини додавання /s-/  в 

ініціальній позиції будови на зразок 
×
t---bh? 

По-перше, /s/ належить до розряду оптимальних приголосних (див. вище), 

а значить, принципово не порушує якісного складу анлауту в кореневих 

синтагмах на зразок 
×
t---bh , де /t/ – фонема з оптимальним пучком 

диференційних ознак.  

По-друге, додавання s- на початку кореня усуває нетипову консонантну 

рамку, у якій сполучаються зімкнені з оптимальними пучками ознак, що 
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належать до різних базових категорій. Шляхом додавання s- руйнується 

гомогенна рамка {C1 ОПТИМАЛЬНИЙ [V] C2 ОПТИМАЛЬНИЙ}, яка не відповідає ані 

умовам конгруентності (як у { С1 ГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ   [V]   С1 } або 

{ С1 ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ   [V]  С1 }), ані умовам неконгруентності (як, наприклад, 

у рамках { С1 ГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ [V]   С2 ГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ } або 

{С1 ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ [V] С2 ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ}). За рахунок початкового 

кластера SCЗІМКНЕНИЙ утворюється конфігурація кореня з початковим та 

кінцевим приголосними, які співвідносяться з різними категоріями на рівні 

суперординат (гетерогенна структура). Будова коренів на зразок {SC1[V]C2} 

містить макрогетерогенну рамку і майже не має обмежень на дистантну 

синтагматику маргінальних складників. Цим пояснюємо й те, що рухоме /s-/ 

взагалі може бути інкорпоровано до різних за своєю будовою коренів. 

По-третє, фрикативний /s/ частотніший [235, с. 161] і нейтральніший у 

системі приголосних індоєвропейської прамови. Цей факт ми пов‘язуємо з 

серединним положенням /s/ на шкалі сонорності:  

 за акустичною ознакою ‗переважання шуму‘ категорія ‗ФРИКАТИВНІ‘ 

(/s/) перетинається з категорією ‗ЗІМКНЕНІ‘ і протиставлена тоновим категоріям 

‗СОНОРНІ‘ та ‗ГОЛОСНІ‘;  

 за артикуляційною ознакою ‗спосіб творення‘ категорія ‗ФРИКАТИВНІ‘ 

(/s/) перетинається з категоріями неперервних звуків (‗СОНОРНІ‘, ‗ГОЛОСНІ‘) 

і протиставлена категорії перервних звуків ‗ЗІМКНЕНІ‘. 

Імовірно, що саме нейтральність приголосного /s/ дозволяє йому 

приєднуватися в анлауті й комбінуватися з глухими зімкненими /p, t, k/ 

(іє. *sper h- ―поспішати; скакати, стрибати‖, іє. *steigh- ―крокувати, ступати, 

підніматися‖, іє. *skabh- ―підтримувати, підпирати‖ [1021]) та сонорними /m, n, 

l, r, u , i / (іє. *smeg(h)- ―пробувати, покуштувати; мати смак‖, іє. *sneigʷh- 

―падати (про сніг); сніг, дощ‖, іє. *(s)leidh- ―слизький, гладкий; ковзати, 

рухатися плавно‖, іє. *srebh- ―пити, їсти маленькими ковтками‖, іє. * u erbh- 

―повертати(ся); мести, змітати‖ [1021]. Зазначене узгоджується зі 
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спостереженнями інших дослідників (про рухоме й нерухоме s- див. [235, 

с. 159, 165]).  

В індоєвропейській прамові кореляти з формальними ознаками [- s-], [± s-] 

та [+ s-] об‘єднуються навколо певних семантичних ліній, які хоч і мають різну 

направленість, але виявляють закономірності дериваційних зв‘язків між 

етимонами та їх рефлексами в дочірніх системах (див. Розділ 4). Можна 

зробити висновок, що на фонетичну синтагматику праіндоєвропейського 

кореня сукупно впливають фонетичні та семантичні чинники. 

Що стосується моделі {SC1ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ [V] C2ГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ} 

(
×
sbh---t), то вона виявляється нежиттєздатною, оскільки при утворенні 

ініціального консонантного кластеру SC1ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ втрачається вихідне 

протиставлення маргінальних приголосних за ознакою ‗±придиховість‘  

(
×
sbh---t). Як уже було продемонстровано вище, такій умові відповідають корені 

з ініціальним консонантним кластером SC1ГЛУХИЙ НЕПРИДИХОВИЙ (іє. *skabh- 

―підтримувати, підпирати‖ [1021]).  

CVC-корені, утворені мікрогетерогенними рамками (Додатки Ф. 5, 

Ф. 6), містять зімкнені, що вирізняються наборами диференційних ознак 

на субкатегоріальному рівні. Такі рамки допускають дистантні сполучення 

за моделями: 

 {С1 ДЗВІНКИЙ [V] С2 ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ} – іє. *digh- ―цап, коза‖, іє. *gebh- 

―гілка; палиця‖ [1021];  

 {С1 ДЗВІНКИЙ ПРИДИХОВИЙ [V] С2 ДЗВІНКИЙ} – іє. *bhag-
1
 ―ділити‖, іє. *dheb- 

―товстий, важкий‖ [1021]; 

 {С1 ГЛУХИЙ [V] С2 ДЗВІНКИЙ НЕПРИДИХОВИЙ} – іє. *k  d- ―заподіювати шкоду 

(шкодити; грабувати; гнатися, переслідувати)‖, іє. *peg- ―плече, стегно, бік‖ 

[1021]; 

 {С1 ДЗВІНКИЙ НЕПРИДИХОВИЙ [V] С2 ГЛУХИЙ } – іє. *gʷet-
2
 ―говорити‖, іє. *dek -

2
 

―рвати, розривати‖ [1021]. 

Складники мікрогетерогенних консонантних рамок мають контрастуючі 

маргіналі, утворені фонемами з оптимальним пучком диференційних ознак та 
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фонемами з неоптимальним пучком ознак. При аналізі фонетичних дистантних 

синтагм виявлені поодинокі випадки рамок, що містять глухі придихові 

(Додаток Ф. 7): іє.  k iph- ―маленька гілка або корінь‖ [1021]. 

Підсумовуючи, слід наголосити, що фонетичні синтагми у структурі 

праіндоєвропейських коренів утворюються не хаотично, а підкорюються чітким 

правилам задля досягнення мелодійності етимонів та оптимуму контрасту між 

їх маргінальними складниками. Певні моделі аранжування коренів 

забезпечують мінімально необхідні відмінності в наборах диференційних ознак 

початкових та прикінцевих приголосних, а також запобігають надмірній 

контрастності між кореневою ініціаллю та терміналлю.  

Для фонетичної синтагматики праіндоєвропейських коренів важливою є й 

ознака ‗місце творення‘. Залежно від цієї ознаки трифонемні CVC-корені 

містять різні послідовності зімкнених. Розрізняють [62, с. 145] ―акцесивну‖ 

(екстравертну) та ―децесивну‖ (інтровертну) послідовності в залежності від 

комбінації фонем ―антеріорного‖ (переднього), ―медіального‖ та 

―апостеріорного‖ (заднього) рядів у коренях. Такими комбінаціями 

встановлюється різна артикуляторна дистанція між початковим та прикінцевим 

приголосними, що увійшли до кореневої структури. 

Встановлена залежність фонетичної синтагматики коренів від їх семантики 

дозволяє прогнозувати мотивованість фонетичної структури етимонів та вплив 

ознаки ‗місце творення‘ на аранжування кореневих структур. 

З огляду на порядок та дистанцію маргінальних складників розрізняємо такі 

типи фонетичних синтагм у CVC-коренях (Додаток Ф. 2–Ф. 7): (а) синтагми з 

екстравертною та інтровертною послідовностями маргінальних зімкнених, які в 

свою чергу поділяються на (б) синтагми з нульовою, немаксимальною (-max) та 

максимальною (+max) артикуляторними дистанціями. 

Синтагми з нульовою дистанцією містять гоморганні зімкнені 

й утворюють гомогенні конгруентні рамки коренів із велярними  (іє. *kik- 

―сойка‖ [1021]) та лабіальними (іє. *pīp(p)- ―пищати‖ [1021]) зімкненими, 
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а також мікрогетерогенні рамки з дентальними (іє. *t d- ―діяти навмисно‖ 

[1021]) або велярними (іє. * egh- ―гілка; кущ‖ [1021]) зімкненими. 

Синтагми з немаксимальною та максимальною дистанціями утворюються 

при екстравертному та інтровертному порядках велярних, дентальних та 

лабіальних зімкнених. Наприклад: 

 немаксимальна артикуляторна дистанція (а) екстравертний порядок 

ВЕЛЯРНИЙ-ДЕНТАЛЬНИЙ - іє. *ked- ―диміти, димітися‖ [1021]; (б) інтровертний 

порядок ДЕНТАЛЬНИЙ-ВЕЛЯРНИЙ - іє.  t g- ―горіти, палити‖ [1021]; 

 максимальна артикуляторна дистанція (а) екстравертний порядок 

ВЕЛЯРНИЙ-ЛАБІАЛЬНИЙ - іє. *k up- ―плече‖ [1021]; (б) інтровертний порядок 

ЛАБІАЛЬНИЙ-ВЕЛЯРНИЙ - іє.  pek -
2
 ―стригти овець; вівці; худоба‖ [1021]. 

У результаті аналізу CVC-коренів були здобуті дані відносно 

продуктивності фонетичних синтагм у залежності від якості, напрямку та 

артикуляторної дистанції маргінальних зімкнених (Додаток Ф. 9). З‘ясувалися 

такі важливі особливості: 

 дистантні синтагми, утворені неаспірованими зімкненими, кількісно 

переважають (62,6%, тут і далі від загалу - 88 (100%) CVC коренів із зімкненими 

у маргінальних позиціях) над синтагмами, які містять аспіровані зімкнені 

(37,4%), що пояснюється значною продуктивністю гомогенних рамок (38,6%) 

у структурах праіндоєвропейських коренів (див. Додаток Ф. 9, табл. Ф. 1);  

 дистантні синтагми, утворені оптимальними зімкненими 

(неаспірованими глухими та аспірованими дзвінкими) є частотнішими (58%, 

див. Додаток Ф. 9, табл. Ф. 1, Ф. 2) від синтагм, утворених комбінацією 

оптимальних та неоптимальних (неаспірованих дзвінких) зімкнених (42%, 

див. Додаток Ф. 9, табл. Ф. 3, Ф. 4); 

 кількість синтагм із екстравертним та інтровертним 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%) поступається кореням із 
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максимальною (29,5%) та немаксимальною (52,3%) артикуляторними 

дистанціями.  

Отже, індоєвропейська прамова уникає надмірних контрастів між 

маргінальними зімкненими в найбільш продуктивних (CVC) кореневих 

морфемах. Беручи до уваги значущість семантичного навантаження початкових 

та прикінцевих складників кореневої морфеми, а також формально-змістові 

кореляції в простих одно- та двофонемних коренях, вважаємо, що кількісний та 

якісний склад фонетичних синтагм не є випадковим, а становить взаємну 

залежність зі значеннями етимонів. Далі виникає питання про наявність 

відповідності між контрастуючими формальними фігурами та контрастуючими 

змістовими фігурами.  

Перш ніж звернутися до розв‘язання цієї проблеми, розглянемо структурні 

модифікації коренів/основ в індоєвропейській прамові. 

 

3. 1. 4 Структурні модифікації кореня в індоєвропейській прамові  

 

3. 1. 4. 1 Моделі фонетичної структури етимонів. В індоєвропейській 

прамові окрім дво- та трифонемних структур існували інші багатокомпонентні 

моделі коренів (див. Додаток Р. 4, табл. Р. 3). З одного боку, структура коренів 

(основ) була різною. З іншого боку, вона стримувалася конкретними правилами 

та обмеженою продуктивністю девіацій від типової моделі CVC у бік 

ускладнення або спрощення. 

Про обмеження різноманіття моделей свідчить неоднаковий ступінь 

продуктивності мало- та багатокомпонентних коренів порівняно з типовою 

фонетичною структурою CVC. Зіставимо кількість різних моделей коренів 

в індоєвропейській прамові, спираючись на статистичні підрахунки 

В. В. Левицького [235, с. 97]). Найпоширеніша модель СVC (≈38% від загалу 

647 коренів). Менш поширені чотирикомпонентні моделі, що складають 

приблизно рівні частки – CCVC (≈18%) та CVCC (≈17%). Найменш 

представленими виявилися прості та складні моделі – VC (≈7%), CCVCC (≈7%) 
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та СV (≈3%). А моделі з лівобічним розташуванням приголосних від 

вокалічного ядра є малопродуктивними (СV – ≈3% та CCV – ≈2%). 

Домінантність моделей CVC, CCVC та CVCC В. В. Левицький [235, с. 97] 

пояснює милозвучністю кореня.  

Проте результати, отримані дослідником, дозволяють нам не 

обмежуватися наведеним припущенням і зробити висновки про те, що 

частотність моделей зменшується у випадку збільшення складності їх 

структури (CVC → CCVCC) та порушення консонантної симетрії навколо 

вокалічного ядра (CVC→ CCVC, CVCC → VC, CV → CCV). Така залежність 

частотності від складності та симетричності моделей коренів корелює 

з особливостями виражених ними значень, що підтверджується розподілом 

домінантних моделей коренів п‘ятьма основними семантичними класами 

(Додаток Х. 1, табл. Х. 1. 1). Важливо, що гіперсеми, які представляють ці 

класи, ―пов‘язані між собою внутрішніми взаємними надпотужними зв‘язками, 

утворюючи конкретну замкнену мікросистему‖ [235, с. 51].  

Симетрична модель (CVC) однаково представлена в усіх п‘яти 

семантичних класах. Разом із тим складна структура (CCVCC) домінує у СК 1 

‗Руйнувати, роз‘єднувати‘.  

Асиметричні моделі коренів (CCVC та CVCC) мають приблизно однакову 

частотність, але виявляються домінантними в різних семантичних класах: 

корені CCVC мають сильніші зв‘язки з СК 5 ‗Звук‘, а CVCC корені – 

з СК 2 ‗З‘єднувати, зв‘язувати‘ та СК 3 ‗Гнути‘. Втім обидві моделі виявляють 

міцні зв‘язки із СК 1 ‗Руйнувати, роз‘єднувати‘ та СК 4 ‗Рух‘. 

Дані свідчать про те, що саме послідовність {CVC} забезпечує високу 

частотність коренів та їх тісні зв‘язки з СК 1 (загалом 214 коренів): CVC 

(68 одиниць), CCVC (45 одиниць), CVCC (32 одиниць), CCVCC (20 одиниць).  

Асиметричні структури з лівобічним розташуванням приголосних від 

вокалічного ядра (CV, CCV) мають незначні показники частотності. На підставі 

цього спостереження робимо висновок, що обмеження накладається на початок 
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кореня, оскільки безпосередньо таке однобічне розширення кореневої 

структури знижує частотність моделі.  

Асиметрична модель із правобічним розташуванням приголосних від 

вокалічного ядра (VC), навпаки, виявляється майже вдвічі продуктивніша 

за лівобічну модель (CV). Ми пояснюємо цей факт такими типологічними та 

когнітивними чинниками: особливостями складоутворення в індоєвропейській 

прамові; типологією реконструйованої системи (SOV-тип, а отже, 

і домінантність суфіксації); тяжінням до спрощення породження та сприйняття 

мовлення, оскільки лівобічний розвиток структури, наприклад, префіксація 

ускладнює лексичне розпізнавання основ [526]. Ці чинники зумовлюють 

як розширення й модифікацію основ у правобічному напрямку, так і 

домінантність суфіксального типу редуплікації в індоєвропейській прамові, про 

що йдеться далі.  

Із впливом наведених факторів пов‘язуємо й формально-змістову 

асиметрію, що встановлюється між двофонемними коренями повнозначних слів 

та коренями слів із більш абстрактним, реляційним значенням (див. Додаток Т). 

Як було вже встановлено вище, структура CV більше властива часткам, 

енклітикам та займенникам, які кількісно поступаються повнозначним 

кореням (VC).  

З усього наведеного виходить, що моделі фонетичної структури 

праіндоєвропейських коренів були різними – простими та багатокомпо-

нентними, із симетричним та асиметричним розташуванням консонантних 

складників навколо вокалічного ядра. Межі варіювання структурних моделей 

етимонів визначалися чинниками, з яких важливим був семантичний. 

Незважаючи на регламентації, форми коренів/основ урізноманітнювалися. 

Ми не розглядатимемо всі можливі модифікації  праіндоєвропейських 

коренів/основ, оскільки варіативності етимонів присвячено докладне 

й оригінальне дослідження М. М. Маковського [251], де окремі складники 

(корені, преформанти, детермінативи) розглядаються в контексті генетичних і 

лінгвістичних закономірностей та механізмів мовних процесів. Зупинимося 
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тільки на головних різновидах модифікації коренів та їх залежності 

від значень етимонів. 

 

3. 1. 4. 2 Головні структурні модифікації коренів. З огляду на багатство 

кореневих структур, необхідно зупинитися на якісних та кількісних, а також 

внутрішньо- та зовнішньокореневих модифікаціях (див. Додаток Р. 3, рис. Р. 4).  

Якісні модифікації представлені зміною голосних у середині кореневої 

структури (іє.  u r  -  u rō - ―ламати; розбивати‖ [1021]); зміною приголосних 

за рахунок чергування консонантних маргіналей (іє.  *pank-/*pang- 

―надуватися, набубнявіти‖; іє. *pū -
1
/*phu- ―дмухати; вибухати‖, іє. *  h e h- 

―тхір‖ [1021]); контактною та дистантною транспозицією приголосних 

(іє.*u er -    u re - ―закривати; огороджувати; загін‖, іє. *u el-
2
  u lei- ―бажати; 

вибирати‖ [1021], іє. *sker
3
- > *skert- > *sterk-os- ―екскременти, гній‖ [1078, 

с. 1615]). 

Між тим, кількісні модифікації охоплюють вокалічне подовження (іє. *ed- 

―їсти; зуб‖ > іє. * di o-   di   [1021]); консонантне подовження (іє. *pap(p)a 

―тато; їжа‖,  pīp(p)- ―пищати‖ [1021]); вокалічне скорочення (іє. *si ū- або *syū- 

/ *si u- ―шити, зшивати;  в‘язати, зв‘язувати‖ [1021; 1078, с. 1619]); дегемінацію 

(іє. *kakka-/ *kaka- ―випорожнятися‖ [1021]). 

Праіндоєвропейські етимони зазнають зовнішньокореневих видозмін 

шляхом вокалічного поширення (іє. *uper/*uperi ―зверху, над‖ [1021]); 

консонантного поширення (іє. *(s)ter-
1
 ―нерухомий; щільний тощо‖ [1021]). 

Проблемам розгортання компактної елементарної структури у складніші корені 

присвячено інші дослідження, результати яких містять переконливі свідчення 

загального напрямку еволюції мовних одиниць від простих до розширених 

структур шляхом нарощення додаткових сегментів до первинних (див. гіпотези 

про першообразні елементи в індоєвропейських та неіндоєвропейських мовах 

[235, с. 204 – 205; 300, с. 76 – 106; 535, c. 67]).  

Внутрішньокореневі модифікації коренів здійснюються різними шляхами: 

усіченням/монофтонгізацією (іє. *u (e)id-
2
 ―бачити; знати‖ [1021]); вокалічним 
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подовженням і чергуванням (іє. *gag-/*gōg-―круглий об‘єкт‖, іє. *pek -
1
/ *pōk - 

 

―робити гарним; бути радісним, веселим‖ [1021]). 

У багатьох випадках зовнішньо- та внутрішньокореневі модифікації 

комбінуються, наприклад, альтернація внутрішньокореневого голосного 

супроводжується гемінацією прикінцевого приголосного й додаванням 

поширювача кореня (іє. *kes- ―різати‖ > *kasso- [1078, с. 1599]). 

Структура коренів видозмінюється при утворенні похідних морфологічним 

способом. Наприклад, комбінацією таких словотвірних засобів: 

 суфіксації з альтернацією (іє. *r d- ―скребти/ся, дряпати/ся; гризти‖ + 

суфікс з агентивним значенням іє. *-tro-> іє. *rōd-tro- [1021; 1078, с. 1615]);  

 cуфіксації з метатезою (іє. *spek- ―спостерігати‖ > *skep-yo- [1078, с. 1616]);  

 інфіксації з додаванням поширювачів (іє. *keu-
2
 ―гнути‖ > *kum-bh- / 

*kum-b [1021]);  

 редуплікації з вокалічним або консонантним усіченням, а також якісною 

або кількісною альтернацією (іє. *der-
2
/*der-der-/*dor-d-/* d  -d- ―бурмотати; 

невимушено розмовляти‖, іє. *u er-
13

/*u e -u e -  u e-u er-  u ai-u er-  u i-u er-  u ā-

u er- ―білка тощо‖ [1021]);  

 композиції1 з усіченням (іє. *trei- ―три‖ + іє. *plek ―заплітати, згинати‖ > 

*tri-plek- ―потрійний, що складається з трьох частин, об‘єднує в собі три 

предмети‖ [1078, с. 1611, 1621]); 

 композиції й скорочення (іє. *se- ‗зворотн. займ.‘ + іє.*-lek ‗форма; при-

від‘ > іє. *su lek- > іє. *u lek-―світити; вогненний, полум‘яний‖ [1021]). 

Як свідчать ці та інші приклади, в індоєвропейській прамові межі між 

формо- та словотворенням були нечіткими, а зовнішні й внутрішні модифікації 

коренів/основ – дуже різними та продуктивними. Утворення варіантів етимонів 

та їх похідних ґрунтується на таких механізмах: 

 субституції складників (іє. *b(e)u-
1
/*bh(e)u- ―звук биття‖, *b(e)u-

2
/ 

*bh e ū - ―надуватися, випускати клуби диму‖ [1021]; 

                                                           
1
Про композицію і непродуктивність префіксації в індоєвропейській прамові див. докл. [151, с. 222].  
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 вилученні складників (іє. *bheudh- ―такий, що прокинувся; такий, що 

усвідомлює‖ > іє. peu-
2
 ―досліджувати, шукати; розуміти‖ [1021]); 

 додаванні складників (іє. *dhem- ―диміти; дути‖ > іє. *dhembh- ―копати, 

рити‖ [1021]); 

 транспозиції складників (іє. *su er- > *u ers- ―тягти по землі, волочити‖ 

[1021]). 

Помітною особливістю структурних модифікацій етимонів є абсолютне 

переважання їх правобічного розширення за рахунок додавання здебільшого 

консонантних поширювачів та різних суфіксів. Оскільки синтагматика значної 

кількісті праіндоєвропейських коренів утворювалася консонантними рамками 

навколо вокалічного ядра, додавання поширювачів сприяло продуктивності 

консонантних кластерів у термінальній частині коренів/основ. За відсутності 

префіксації початкові консонантні кластери уможливлювалися s-mobile (sl-, sr-, 

si -, su -, sn-, sk-, sp-, st-). Проте початкові звукові комплекси зімкнених та 

сонорних (на зразок bhr-, bhl-,  hu -, kn- [235, с. 132–133]) також були 

продуктивними. Ця тенденція була стійкою і в окремих індоєвропейських мовах, 

зокрема германських [235, с. 135] та індоарійських [98], але з часом занепала. 

З одного боку, модифікації фонетичної та морфологічної структури 

праіндоєвропейських етимонів забезпечували реалізацію принципу мовної 

економії: уживали меншу кількість засобів для кодування різних значень. З іншого 

боку, субституцією, додаванням, усіченням, транспозицією досягалося достатнє 

розрізнення та адекватне розпізнавання смислів. Наприклад, іє.  u ek  u e-n-k- 

―гнути, згинати‖ (‗РУХАТИСЯ НЕРІВНО‘) > дінд. vacyát  ―гойдатися, коливатися, 

качатися‖, але дінд. vá cati ―іти хитаючись, розхитуватися‖ [1021] vs іє.  u ǝk- 

―бути зігнутим‖ [1021] (‗БУТИ НЕДОСТАТНЬО СТІЙКИМ > СЛАБКИМ > 

УШКОДЖЕНИМ, ПОГАНИМ‘) > лат. vacill  vaccillo,  vī,  tum,  re ―1) хитатися, 

похитуватися; 2) бути хитким; ненадійним‖ [950, с. 802], вал. gwaeth ―гірший, 

ніж…(в.ст. до gwae ‗поганий‘)‖, gwaethaved ―зіпсоване людство‖, gwaethygedig 

―ушкоджений‖ тощо [1051, с. 141]. 
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З усього зрозуміло, що паралелізм формо- та словотворення виявився 

потужним стимулом розвитку праіндоєвропейських етимонів та активізації 

процесів понятійної інтеграції та дезінтеграції (приклади див. у Додатку Х. 2).  

Свого часу М. М. Маковський [254] підкреслював, що структурні 

модифікації праіндоєвропейського слова забезпечували його гнучкість 

і створювали спадкову фономорфологічну та семантичну парадигми. На думку 

дослідника, модифікації семантики сприяли збереженню форми, а модифікації 

структурних елементів кореня, різні втрати та прирощення компонентів 

уможливлювали збереження вихідного значення [251, с. 27].  

Структурне варіювання коренів/основ певною мірою визначалося 

й ступенем узагальненості значення. 

 

3. 1. 4. 3 Залежність модифікацій від ступеня узагальненості значень. 

Праіндоєвропейські етимони зазнавали структурних модифікацій незалежно від 

лексико-граматичної приналежності основ.  

Як було продемонстровано вище, чергуванням голосного кореня (е || о || 

нуль) утворювалися його основні варіанти. Інші видозміни основи відбувалися 

як у межах кореня за рахунок кількісних та якісних чергувань, так і поза 

межами вихідної одиниці – додаванням до коренів поширювачів, суфіксів, 

рідше аугмента е у дієслів, інфікса -n-, а також за рахунок скорочення, 

редуплікації, метатези.  

Найбільш гнучкою була морфологічна структура повнозначних слів 

унаслідок синкретизму словотвірних та формотвірних елементів. При цьому 

максимальною варіативністю позначені основи дієслова (Додаток Х. 3. 1). 

Наприклад, іє. gʷei -
3 
―жити‖ [1021; 1078, с. 1596]): іє.  gʷei ō > ‗СВІТ‘ (дінд. 

jīv tu-  ―життя‖, gáya-  ―дім, двір‖); іє.  gʷī- > ‗ПОЖВАВЛЕННЯ, РУХ‘ (дінд. jīrá- 

рухливий, поспішний); іє.  gʷi ōu-, gʷīu - > ‗ЛЮДИНА‘ (лат.vīvus, a, um ―живий, 

той, що живе‖ [950, с. 830]); інші приклади наведені у Додатку Х. 3. 1. 1. 

Форми дієслівних коренів модифікувалися за рахунок поширювачів, що 

також сприяло смисловій диференціації (Додаток Х. 3. 1. 2): іє.    s- ―палити, 
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горіти‖ [1021] > дентальний поширювач - ‗ТАКИЙ, ЩО Є СУХИМ І СУШИТЬ‘ 

(іє. *azd- > дгр. ἀζαλέορ ―сухий, висохлий; сухий, старезний; сухий, безводний; 

сухий, пекучий, спекотливий‖ [949, с. 40]); велярний поширювач - ‗ТЕ, ЩО 

ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПІСЛЯ СПАЛЮВАННЯ‘ (іє. *azg- > пгерм.  ask n ―зола, попіл‖ > 

дісл. aska ―зола, попіл‖ [993, c. 25]) тощо.  

Оскільки дієслівні основи поповнювалися не тільки позакореневими 

ресурсами, а й шляхом внутрішньокореневих трансформацій, до різних 

варіантів кореня додавався той самий суфікс, за рахунок чого досягалася 

спеціалізація семантичної ролі деривата. Як приклад наведемо рефлексацію 

етимона іє. *r d- ―шкребти/ся, дряпати/ся; гризти‖ [1021; 1078, с. 1615], яка 

відбувалася за варіантами моделі ДІЯ > ДІЯЧ у залежності від типу кореневої 

модифікації (Додаток Х. 3. 1. 3): ДІЯ > ДІЯЧАГЕНТ (‗той, що гризе, тобто ДІЄ‘) – 

базова форма/е-вокалізм іє. *r d > пгерм. *ratt  ―гризун, щур‖; дангл. rætt ræt 

―щур‖;  н. (діал.) Ratz ―куниця; тхір; гусінь‖ [958, т. 1, с. 418–419; 1015, с. 230; 

1021]; ДІЯ > ДІЯЧКВАЛІТАТИВ (‗такий, що є гострим або має загострену частину 

і здатний безпосередньо впливати‘) – ступінь о-чергування + суфікс з 

агентивним значенням (іє. *rōd-+ tro- > лат. rostrum, ī ―дзьоб; хоботок; морда; 

гострий виступ; ніс корабля тощо‖ [950, с. 675]; ДІЯ > ДІЯЧІНСТРУМЕНТ  (‗такий, 

що використовується для того, аби різати, розрівнювати; здатний 

опосередковано впливати‘) – варіантна форма + суфікс з агентивним значенням 

(іє. *rād-tro- >  лат. r d , r si, r sum, ere ―скоблити, шкребти; дряпати тощо‖ > 

r strum, ī ―сапа, мотика‖, ei res ad rastos redit (досл. ‗він вимушений узятися за 

мотику‘) ―він збіднів, зубожів‖, radula, ae ―тертка, рашпіль‖, r llum, ī ―плужний 

леміш, сошник‖ [950, с. 648-649], дірл. rastal, ―граблі, інструмент, що 

використовують у землеробстві‖ [1009, с. R : 14]. 

Основи праіндоєвропейських іменників, прикметників і займенників були 

менш гнучкими (окремі приклади наведено у Додатку Х. 3. 2). Як і дієслівні, 

іменні основи видозмінювалися за рахунок внутрішньокореневих альтернацій 

голосних та додавання поширювачів і суфіксів. Наприклад: іє. *p  d-
1
/*pō d- 

―ємність, посудина‖ [1021]; іє. *p u-  p u-  pū - ―малий, молодий (про тварин)‖ 
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[1021] > ‗НЕЧИСЛЕННИЙ‘ іє. *pauks-lo-, іє. *pauk-s-lo-lo-> лат. pauxillus, a, um, 

або paululus, a, um ―малесенький, крихітний‖ [950, с. 559]); іє. *se- ―зворотн. 

займ.‖ [1021] > дгр. ζθέ, ζθεῖρ ―(особ. і зворотн. займ.; двоїна) вони‖ [949, 

с. 1589–1590]; іє. *su   dh-+-t- > дгр. ἕκαζηορ ―кожний (кожна особа; кожний 

день, рік; будь-який випадок тощо)‖, ἑκάηεπορ ―кожний (з обох)‖ [949, с. 477]. 

Проте в іменникових основах зовнішні модифікаціі є продуктивнішими, 

ніж у дієслівних основах. Разом із тим аблаут утворюється здебільшого 

в численному класі кореневих імен ―під впливом різних закінчень‖ [338, с. 174]. 

Це, наймовірніше, пов‘язане з віддієслівним походженням цих 

одиниць. Наприклад:  

 позначення дії – іє. *dhregh-
1
 ―бігти‖ > іє.*dhr gh-/ *drogoḫn [1021] > 

дгр. ηπόσορ ―пробіг колом; оберт; обертання‖ [949, с. 1651]; 

 позначення діяча – іє. *dhregh-
1
 ―бігти‖ > іє.*dhr gh- > вірм. durgn, (род.) 

drgan ―гончарне коло‖ [1021], іє. *drogoḫn [1021] > дірл. droch ―колесо‖ [1009, 

с. D : 401]; 

 позначення об‘єкта або результата дії – іє. *dem- ―будувати‖ > іє. *d  m-/ 

 d  m-/*dm- ―дім‖ [1021]. 

Як бачимо, вокалічна альтернація використовується для диференціації 

суміжних концептів (ДІЯ, ПОДІЯ – СУБ‘ЄКТ (діяч, джерело) – ОБ‘ЄКТ/РЕЗУЛЬТАТ), 

а через базовий концепт ДІЇ/ПОДІЇ відбувається усвідомлення діячів, їх 

можливих ознак і функцій. Із позначень же актантів виводиться інформація про 

саму дію. Схоже на те, що деривати дієслівних коренів є позначеннями 

прототипних актантів ситуацій, які характеризуються найбільш очікуваними 

для них ознаками та виконують передбачувані функції.  

Наприклад, ситуацією обертального руху (іє. *dhregh-
1
 [1021] ―бігти‖ (тут 

– ‗здійснювати швидкий обертальний рух‘) передбачається наявність 

суб‘єкта/об‘єкта обертального руху, найбільш очікуваною функцією якого – 

здійснення обертів [207, с. 86–87] (дгр. ηπέσυ ―бігти‖ [949, с. 1642], ηπόσορ ― 

пробіг колом; оберт; обертання‖ [949, с. 1651]), а найбільш очікуваною ознакою 

– округла форма. Тому передбачуваним компонентом ситуації обертального 
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руху є колесо ‗коло, що обертається й надає руху‘ (дгр. ηποσόρ ―колесо [949, 

с. 1651]). На найближчій відстані від центру цієї категорії знаходяться інші 

об‘єкти круглої форми, що обертаються (дгр. ηποσόρ ―1) колесо (знаряддя 

катування); ―2) покотьоло (іграшка); 3) гончарне коло (прилад для ручного 

формування виробів із глини)‖ [949, с. 1651]). Більш дистанційовані від 

прототипу об‘єкти, що мають округлу форму, рух і зміни яких уподібнюються 

обертальному руху (дгр. ηποσόρ ―4) сонячний диск‖ [949, с. 1651]). Найбільш 

віддалені від центру категорії актантів обертального руху Ғ нерухомі реалії, 

що мають форму кола (дгр. ηποσόρ ―5) кільцевий вал, насип навколо поселення, 

міста або фортеці для захисту‖ [949, с. 1651]). Крайню периферію категорії 

займають реалії, форма та зміни яких уявні й лише асоціюються з обертальним 

рухом округлого тіла (дгр. ηποσόρ ―6) коло буття‖ [949, с. 1651]).  

Члени категорії з менш очікуваними властивостями набувають 

складніших найменувань, оскільки більше опрацювання поняття, когнітивне 

ускладнення вимагає ускладнення форми
1
 – дгр. ηποσόρ ἡλίου ―сонячний диск‖ 

[949, с. 1651] (пор.: дгр. ἡλίος κ κλο  ―сонячний диск‖ [949, c. 750], 

(досл.) ‗сонячне коло‘< дгр. κύκλορ ―коло‖ [949, c. 994]) або дгр. ηποσόρ  η   

γενέσεω  ―коло буття‖ [949, c. 1651], (досл.) ‗коло становлення‘ (< дгр.  ένεζιρ, 

ευρ ―виникнення, становлення‖ [949, c. 318]). 

Структура займенників мала значні регламентації й окремі з них, у тому 

числі й особові, утворювалися від таких кореневих структур, які були 

властиві службовим словам [див. 338, с. 169, 251, 255]. А тому цілком 

можливо були дериватами від часток (див. про роль ―партикул‖ у мовній 

таксономії [300, с. 167–252]). 

Прислівники та двофонемні частки були майже позбавлені модифікацій. 

Отже, в індоєвропейській прамові структура повнозначних основ була 

варіантнішою, ніж службових, оскільки належна реалізація їх основних 

                                                           
1
Деталізація поняття може розгортатись за рахунок порівнянь, наприклад, укр. ―Сонце блискучим 

покотьолом котиться до спокою‖ [цит. за: 966, т. 7, с. 41]. Пор. також численні поетичні метафори сонця у 

культурі індоєвропейців, на які вказує О. М. Афанасьєв: ‗вогняне колесо‘ (kolo ohnivé [16, т. 1, c. 108]), 

‗блискуче колесо‘ (дісл. fagrahvel [16, т. 1, c. 109]), р. колесо самопрялки [16, т. 3, с. 206], а також ‗сонце‘ = 

‗кільце‘, ‗куля‘, ‗обличчя‘, ‗чаша, таріль‘ тощо [16, т. 3, с. 361, 408]. 
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функцій – номінативної та сигніфікативної – вимагає варіантності 

експлікативних засобів. Службові ж основи в лексичному плані несамостійні, 

і тому вираження ними узагальнених значень могло виконуватися більш 

обмеженим набором засобів.  

Клітикам, як одиницям праіндоєвропейського комунікативного фонду, 

також властиві деякі структурні модифікації, що дозволяє визначити їх проміжне 

положення. З одного боку, вони схожі на формотвірні елементи з властивим їм 

реляційним значенням та структурною стабільністю, а з іншого боку – тяжіють 

до повнозначних основ із властивою їм формально-семантичною гнучкістю. 

Наприклад, іє. *ne ―(част.) ні‖ [1021] вживалася для вираження звичайного 

заперечення, але в продовженій формі (іє. *n , nei [1021]) набувала 

інтенсифікованого значення ―зовсім ні‖. Так у санскриті рефлекс 

праіндоєвропейського етимона з коротким голосним був нейтральним – іє. *n  

> дінд. ná ―просте заперечення: не, ні‖ [490, с. 195–196; 491, с. 360–361]. Форма 

заперечної частки з довгим голосним була інтенсифікованою – іє. *nei 

―акцентоване ні, не‖ > дінд. n d ―абсолютно ні, не‖ [1021]) (приклади уживання 

рефлексів у санскриті наведені в Додатку Х. 3. 3).  

Схожість у повнозначних та службових одиницях властивих їм 

структурних модифікацій та експлікованих цими модифікаціями значень 

свідчить не тільки про недостатню диференційованість в індоєвропейській 

прамові самостійних та несамостійних слів, а й про стійкість формально -

змістових кореляцій. Пор., наприклад, поєднання таких формальних та 

семантичних ознак як {вокалічне подовження} + {інтенсифікація}, коли 

реалізується іконічний принцип квантитативності ‗збільшення форми‘ :: 

‗збільшення змісту‘:  

 в ЕНКЛІТИКАХ – іє. *n  ‗НЕЙТРАЛЬНЕ заперечення‘ vs іє. *nei 

‗АКЦЕНТОВАНЕ заперечення‘;  

 у ДІЄСЛІВНИХ ОСНОВАХ –  

ЗВИЧАЙНИЙ СТУПІНЬ ВОКАЛІЗМУ іє. *kap- ―схоплювати, стискати‖ [1078, 

с. 1597] > рефлекси на позначення ‗ПРИПИНЕННЯ ДІЇ, РУХУ, 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ‘, ‗УТРИМАННЯ; ЗМЕНШЕННЯ ЧОГОСЬ‘ (дангл. hæft 

―1) зв‘язка, кайдани, ярмо; ув‘язнення; біда, хвороба; 2) ручка‖ [1015, с. 142]; 

лат. capio, c pi, captum, ere ―брати; втрачати; поглинати, засвоювати; хапати, 

полонити тощо‖ [950, c. 119]) vs  

СТУПІНЬ ПОДОВЖЕНОГО ВОКАЛІЗМУ іє. *kāp- > рефлекси з інтенси-

фікацією на позначення ‗ПРОДОВЖЕННЯ РУХУ, ДІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ‘, 

‗ЗБІЛЬШЕННЯ, ПОДОВЖЕННЯ ЧОГОСЬ‘ (дгр. κώҔη ―весло‖ [949, с. 1004] 

(‗знаряддя на кінці довгої жердини, за допомогою якої переміщають човен, 

судно на веслах‘); з інтенсивним префіксом пгерм. bi-h f (‗те, що примушує‘) 

―обов‘язок, вимога‖; дангл.  ih fian ―бажати, мати потребу, відчувати 

необхідність‖,  ih f ―користь, вигода; необхідність‖ [1015, с. 35]). 

Усе зазначене підтверджує мотивованість структурного аранжування 

праіндоєвропейських основ по відношенню до виражених ними значень та 

певних властивостей референтів. 

Розглядаючи залежність структурних модифікацій етимонів від ступеня 

узагальненості їх значень, слід ще раз звернути увагу на (а) абсолютне 

переважання правобічної асиметрії фономорфологічної структури одиниць та 

(б) підвищений рівень варіативності дієслівної основи, яка стає структурною 

домінантою, принаймні, у плані синхронії.  

Дані мовної типології, психолінгвістики та когнітивістики дозволяють 

пояснити переважання післякореневого розгалуження структури 

праіндоєвропейських етимонів упливом як лінгвальних, так і 

позалінгвальних чинників. 

Лінгвальні чинники пов‘язані з мовною типологією та дією таких 

внутрішньомовних механізмів: 

 перевагою суфіксального типу морфологічної будови в мовах світу, 

зокрема в SOV-системах [див. 557; 559; 616, с. 45, 61], до яких відносять і 

реконструйовану протоіндоєвропейську [725, с. 30];  

 архаїчністю суфіксації як типологічної ознаки системи з порядком SOV 

[603, с. 271–309], яка є історично первинною по відношенню як до 
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префіксальних систем із порядком SVO [790, с. 372–373, 379], так і до менш 

поширених у мовах світу моделей, у напрямку яких відбуваються історичні 

зміни [917, с. 40] від первинного порядку SOV та здійснюється вертикальна 

(генетична), а не горизонтальна (ареальна) трансмісія порядку слів [598]; 

 історичною стійкістю SOV порядку, відтак і суфіксації в 

різноструктурних мовах (аглютинаційній америндській мові юте [605, с. 115] та 

фузійних індоєвропейських мовах [598]).  

Отже, очевидним є зв‘язок фономорфологічної будови коренів/основ та 

інших типологічних особливостей індоєвропейської прамови, зокрема 

й домінуючого порядку слів.  

Пріоритетність SOV-порядку, з яким пов‘язана домінантність правобічної 

деривації етимонів, продиктована і впливом когнітивних чинників. Мовній 

типології добре відома поширеність двох типів порядку слів: SOV та SVO [558; 

790, c. 372], конкуренцію між якими А. Лангус та М. Неспор [722, с. 292–302] 

пояснюють суперництвом між когнітивними механізмами, на які спирається 

довербальна комунікація (‗the cognitive mechanisms responsible for prelinguistic 

communication‘) та вербальна комунікація (тобто система граматики – ‗the 

computational system of grammar‘) [722, с. 292]. Дослідники [606, с. 9165; 722, 

с. 292] наполягають, що порядок SOV є конфігурацією, якій віддає перевагу 

невербальна (жестова) комунікація. Ця конфігурація оптимальна, ―більш 

природна‖ (‗natural‘) [790, с. 373], оскільки не залежить від природної 

вербальної мови, не регулюється правилами її граматики.  

Такі висновки підкріплюються результатами спостережень за контактними 

мовами (піджинами й креолами) та мовами глухонімих. Контактні мови 

формуються дуже швидко ―одним поколінням‖ мовців (‗in a single generation‘) 

[472, с. 173]. Незалежно від домінуючого порядку слів у мові-лексифікаторі та 

субстратних системах, порядок слів SVO [614, с. 159–160] є ―майже 

універсальним для креольських мов‖ та дуже поширеним у піджинах тому, що 

він максимально ―прозоро диференціює граматичні функції суб‘єкта та об‘єкта 

дії‖ [464, с. 141]. Порядку ж SOV віддано перевагу в інших формах комунікації, 
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зокрема жестовій мові, що стихійно формується в процесі спілкування 

глухонімих дітей із батьками, які вживають звукову мову [607, с. 279–280]. 

Інформанти, які користуються тільки жестовою мовою, схильні частіше 

утворювати конкатенаційні конструкції замість окремих жестів [684, ч. 3, 

с. 245] і позначати суб‘єкт неперехідної дії та об‘єкт перехідної дії, ніж суб‘єкт 

перехідної дії. При цьому в двоелементних жестових конкатенаціях, як і в 

ергативних мовах, суб‘єкт неперехідної дії маркований так, як об‘єкт 

перехідної дії, тобто передує жесту, що позначає дію [607, с. 279]. Наведемо 

приклади SOV-конструкцій в ергативних мовах: 

SNOM + VНЕПЕРЕХІДНA ДІЯ – інуїт. HansiNOM sinip-puq (‗Хансі спить‘) 

[481 ,с. 259];  

SGEN + ONOM +VПЕРЕХІДНА ДІЯ – інуїт. Hansi-pGEN inuitNOM tuqup-paa (‗Хансі 

людей вбив‘) [481, с. 259];  

SERG + ReflABS + VЗВОРОТНЯ ДІЯ – баскська мова Nik‗Я‘ ERG nire-buruaREFL ABS jo 

dut‗БИТИ‘ AUXILIARY, 1SG 3SG (‗Я вдарився‘) [481, с. 8]. 

Порядок SOV виникає не стільки внаслідок своєї комунікативної 

ефективності та тиску ―мануальної‖ модальності [606, с. 9166; 684, ч. 3, с. 245], 

скільки внаслідок необхідності виділити менш реляційні й тому більш базові в 

когнітивному відношенні концепти речей на фоні більш реляційного концепту 

дії [606, с. 9166], бо саме він ―створює фрейм того, що відбувається, та визначає 

ролі, які виконують інші складники ситуації‖ [606, с. 9164]. Слід погодитися з 

думкою [599, с. 5, 23], що конкретні об‘єкти легші для індивідуалізації, а їх 

референти доступніші для сприйняття, і тому проекція досвіду на мову 

відбувається простіше, якщо вона пов‘язана з іменниками. На базі цього 

встановлюються семантичні відносини, де дієслово (позначення дії, події, 

стану) ―вимагає присутності‖ тих іменників (позначень речей і явищ), з якими 

воно пов‘язане. 

Виходить, основна послідовність складників у синтагмі SOV та 

правобічна деривація, властива мовам із таким домінантним розташуванням 

слів, відбивають природний порядок, при якому базові нереляційні концепти 
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передують реляційним. Такий порядок розвитку структури в напрямку 

зростання деталізації реляційних відносин виявляється найбільш 

оптимальним, а зв‘язок між сигналами та їх значеннями залежить від 

інтеракції між сенсорно-моторною та концептуальною системою. Крім того, 

ця інтеракція відбувається за посередництва граматичних (синтаксичних) 

правил, яких вимагає структура фрази.  

Психолінгвістичні експерименти [659] довели, що правобічну афіксацію 

спрямовують загальні механізми послідовної обробки інформації. А тому, окрім 

вищезазначених чинників, важливі й психолінгвістичні, когнітивні фактори, 

пов‘язані з особливостями уваги та пам‘яті, необхідністю полегшення процесів 

викриття варіацій і змін саме на початку обробки поточної інформації. Між 

кореневими та афіксальними, зокрема флективними, морфемами існують суттєві 

семантико-функціональні відмінності. Вони полягають у меншій обмеженості, 

більшій відкритості та значному інформаційному навантаженні коренів 

порівняно з афіксами [див. 526, c. 743–749]. По-перше, клас кореневих морфем 

постійно оновлюється, аби задовольнити потреби номінації. Тим часом афікси 

більш стабільні, оскільки виражають абстрактні реляційні значення і в цьому 

плані більше схожі на функціональні слова. По-друге, корінь, який передує 

афіксу, має пріоритетність у процесах обробки адитивних значень. Однак 

завдяки регулярності афіксів, особливо флексій, термінальна ланка слова також 

важлива для праймінгу
1
.  

Ми переконалися в тому, що початок слова має більшу психологічну 

салієнтність, є вирішальним для його активації, поліпшує розпізнання 

варіативності менш виділених елементів, якщо ці елементи займають 

термінальну позицію (а не медіальну, як інфікси, або ініціальну, як префікси). 

Правобічне розширення структури більш природне й простіше для мовленнєвої 

                                                           
1
 Праймінг /

 
ефект передування (англ. priming effect) – вплив попередньої інформації на сприйняття та 

обробку подальшої інформації без активної участі людини. Праймінг є особливо дієвим при розпізнаванні 

регулярних та нерегулярних морфологічних структур. Доступ до кореневих морфем вже засвоєних лексем 

дозволяє мовцям морфологічно ідентифікувати слово-ціль, з‘ясувати його семантичну прозорість і виявити 

семантичну подібність до вже засвоєної одиниці. Регулярність афіксів, зокрема флексій, забезпечує 

розпізнавання ―синтаксичного‖ портрета слова-цілі, який вони фіксують, та базової одиниці. Праймінг-ефект 

флексій є так само дієвим, як і праймінг базових одиниць [380; 526, c. 744]. 
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діяльності, ніж лівобічне, оскільки, як уже зазначалося вище, префіксація 

ускладнює виявлення основних носіїв лексичного значення – кореневих морфем. 

Підвищена варіативність морфологічної структури дієслівних основ 

значною мірою пов‟язана з загальною властивістю мовних одиниць виявляти 

такі ознаки, що вказують на їх приналежність до відповідного лексико-

граматичного розряду. Як зазначає Л. Г. Зубкова [115, с. 60], дієслову як носію 

предикативної функції взагалі властиве нечітке формальне та функціональне 

розмежування лексичних та граматичних морфем, оскільки в дієслові функція 

вираження граматичного значення часто припадає як на флексію, так і на 

основу. Тому дієслівні морфонологічні альтернації куди численніші, ніж в 

іменникових основах.  

Не менш впливовим чинником підвищеної варіативності дієслівних основ 

є їх номінативне навантаження. Теоретично мовна експлікація різноманітності 

реалій вимагає більшої кількості морфем, зокрема словотвірних афіксів, ніж 

вираження відносин між об‟єктами світу. Тому морфологічна структура 

іменників має бути більш варіативною, ніж у дієслів. Проте в 

індоєвропейській прамові картина дещо відмінна, і ми пов‟язуємо її з 

орієнтацією праіндоєвропейської системи на вираження дії (з “акціональною 

орієнтацією” [144, c. 96]). Розглянемо аргументи на підтвердження цієї тези.  

По-перше, акціональна орієнтація системи індоєвропейської прамови 

актуалізується в номінативній щільності понять, пов‟язаних з актами взаємодії, 

відношеннями та ознаками речей. Дієслівні корені домінують (≈ 54,5% від 

загалу реконструкцій) і слугують продуктивною твірною основою для коренів, 

що співвідносяться з іменними лексико-граматичними розрядами. Так за 

допомогою суфіксів іє.*-tei-, *-ieu-/*-iu-, *-men- утворюються іменники, що 

є найменуваннями дії, результату або об‟єкта дії, іє.*-ter-/*-tor-, *-tel- – суфікси 

позначень виконавця дії, іє.*-tro-, *-tlo- трапляються у назвах знаряддя дії 

[див. 338, с. 177–181]:  іє. *men- “думати” [1078, с. 1605] > *   -ti- > пгерм. *ga-

mundi- > дангл. gemynd “пам‟ять; думка; розум” [958, т. 1, c. 396]; іє.  okʷ- 
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―бачити‖ [1021; 1078, с. 1607] > okʷ-ti- > дгр.  Ҕη ζία ―вид, вигляд; бачення‖ 

[949, c. 1185]. 

По-друге, акціональна орієнтація системи індоєвропейської прамови 

актуалізується у слабкій та взаємній диференціації дієслівних та іменних основ. 

Тому однакові суфікси вживалися при утворенні віддієслівних іменників та 

прикметників (іє. *-es-/*-os-,  -i o-, *-no-, *-to-), залучалися до морфологічної 

структури основ предметної та ознакової лексики, а також зберігалися в дочірніх 

мовах як кореневі елементи субстантивованих прикметників (іє.*-eu-/*-ou-, *-ei/ 

*-oi-, *-ko-, *-k- / *-ek-, *-mo-, *-en-) [див. 338, с. 177–185]): iє. *b  rd ā “борода” 

[1021; 1078, с. 1586] + *-to- > відіменниковий прикметник зі значенням 

володіння „такий, що має‟ > лат. b rbātus, a, um “1) бородатий” [950, с. 99]; 

румунська мова bărb t “чоловік; молодий самець; одружений чоловік”, тобто 

„такий бородатий чоловік, зрілий‟); лит. b r d t s “бородатий” („такий, що має 

бороду‟ > b r dù  s “гном”) [1038, с. 106]). Отже, синкретичність словотвірних 

елементів призводить до дифузності ідентифікуючих (денотатних) та 

характеризуючих (сигніфікатних) значень. 

По-третє, орієнтація індоєвропейської прамови на “вираження події” 

(див. „event-oriented‟ vs „participant-oriented languages‟ [933]) узгоджується з 

особливостями реалізації категорій активу та медія. Як відомо, 

в індоєвропейській прамові категорії стану не існувало, її формальні показники 

були відсутні. Проте це не означає, що не існували синтаксичні конструкції на 

зразок пасиву, де прямий об‟єкт дії, вираженої дієсловом із перехідним 

значенням, займає місце суб‟єкта [718, с. 62]. Форми медія, що пізніше 

розвинулися в пасив, антикаузатив, рефлексив та реципрок у древніх 

індоєвропейських мовах, були тісно пов‟язані “(асоціювалися) 

з нетранзитивним синтаксисом” [718, с. 74]. Актив і медій були протиставлені 

як немаркована й маркована категорії. Актив був немаркованою категорією, що 

не мала особливих формальних показників і виражала дію, яка виконувалася 

суб‟єктом. Медій же був маркованою категорією, мав формальні показники 

(закінчення *-ha, *-tha, *-a, *-r) і виражав стан [338, с. 261, 294–310]. Проте 
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актив і медій не забезпечували конверсивність репрезентації ситуації. 

“Базовість активу як категорії” [144, c. 95] і відсутність пасиву стримували 

можливості оперувати актантами в залежності від потреб комунікації. З причин 

ускладнення (або неможливості) оформлення суб‟єкта та об‟єкта дії, вказівки 

на той чи той актант встановлювалися за допомогою вибору відповідної 

дієслівної основи чи її варіанта. Так стативні форми (ē-statives) утворювалися 

додаванням суфікса іє. *-eh1 до семантично активних коренів (іє. *kes- “різати” 

[1078, с. 1599] > іє. *kas-ē „бути відрізаним від…‟ (інактивне значення) > 

лат. carere “1) не мати (чого-небудь); бракувати; 2) утримуватися від…, 

обходитися без… ” [950, с. 122]), а снови з каузативним значенням – 

додаванням суфікса іє. *-eyo- до семантично інактивних коренів (іє. *terk- 

[1021] / *terk
w
- [1078, с. 1620] “повертатися, перекручуватися” > іє. *tоrk

w
-eyo- 

> лат. torqu o, torsī, tortum, torquēr  “повертати, спрямовувати; обгортати; 

обертати, вертіти;  відвертати ” [950, с. 777]). Ці та інші приклади подано в 

Додатку Х. 3. 4.  

Очевидно, що неактуальність суб‟єктно-об‟єктних відносин та ознаки 

„не/перехідність‟ дії, з одного боку, і вагомість формальної конкретизації 

„ін/активності‟ дії та діяча, з іншого боку, сприяли продуктивності дієслівних 

основ, збільшенню їх кількості й розмаїття дериваційного вираження бінарного 

розподілу референтів на активні й інактивні.  

Отже, аналіз фономорфологічної структури праіндоєвропейських етимонів 

уможливлює висновки про те, що в індоєвропейській прамові існували різні 

структурні моделі етимонів, які зазнавали здебільшого правобічних модифікацій. 

Хоча трансформація будови етимонів не залежала від частиномовної 

приналежності коренів/основ, дуже високий ступінь структурної варіативності та 

продуктивності властивий одиницям з акціональним значенням. 

Вищезазначене є підставою для припущення про те, що особливості 

структурної організації мовних одиниць тісно пов‘язані, за словами 

Г. А. Клімова, із ― семантичною детермінантою мови‖ [142, с. 80].  
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Розгляду змістового аспекту етимонів та виявленню особливостей 

структурної організації лексики індоєвропейської прамови присвячено 

наступний підрозділ.  

 

 

3. 2 Основні принципи структурної організації лексики 

індоєвропейської прамови 

 

 

3. 2. 1 Тематична орієнтація лексики. Принципи організації лексики 

виявляються у тематичній орієнтації одиниць та властивій їх значенням 

семантичній комбінаториці. 

Найпродуктивніші сфери концентрації лексики індоєвропейської прамови 

(Сфери 1–7 із 21, див. Додаток Ц. 1) охоплюють позначення загальних, 

універсальних понять (пор., наприклад, розряди реконструйованих складників 

мерянської лексики [381, c. 89-123], а також основні cемантичні групи 

української апелятивної лексики, походження якої пов‘язують із трипільським 

(доіндоєвропейським) субстратом [293]).  

Особливості походження, структури й семантики, а також рефлексації 

етимонів, що належать до Сфер 4, 8–21 (Додаток Ц. 1), глибоко й усебічно 

досліджено в авторитетних працях [27; 62, c. 465–831; 562]. Розглянемо 

особливості наповнення сфер ‗1 Фізичні дії та матеріали‘, ‗2 Сприйняття‘, 

‗3 Рух, пересування‘, ‗5 Простір‘, ‗6 Частини тіла, їх функції‘, ‗7 Емоції‘. 

Сфера 1 ‗ФІЗИЧНІ ДІЇ ТА МАТЕРІАЛИ‘ є найчисленнішою й містить 

найменування виробничих дій та операцій (‗робити, виконувати‘, ‗зв‘язувати‘, 

‗згинати‘, ‗рубати‘, ‗вирізати‘, ‗бити‘, ‗терти‘, ‗використовувати‘ тощо), 

а також назви матеріалів (‗глина‘, ‗золото‘, ‗дошка‘ тощо).  

Найбільша номінативна щільність властива таким поняттям, як ‗згинати‘ 

(52 корені – іє. *bhedh-
2
 [1021]); ‗різати‘ (41 корінь – іє. *bel-

1
 [1021]); ‗бити‘, 

‗ударяти‘, ‗стискати‘, ‗розтягувати‘, ‗тягти‘ (по 39 коренів – іє. *dh   h-
1
, 
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іє. *dhengh-
1
, іє. *sp(h)ei- [1021]); ‗терти‘ (32 корені – іє. *gher-

2
 [1021]); 

‗розривати‘, ‗розщеплювати‘ (27 коренів – іє. *(s)p(h)elg- [1021]); ‗дошка, 

планка‘ (24 кореня – іє. *ghrendh- [1021]); ‗зв‘язувати‘ (18 коренів – іє.  i eu-
2
 

[1021]); ‗плести‘ (15 коренів – іє. * tek-
3
 [1021]). Номінативна щільність саме 

цих понять свідчить про пріоритетність у мовній картині світу 

праіндоєвропейців креативної діяльності, процесів виконання, створення 

чогось із метою задоволення та адаптивного реагування на потреби, що 

виникають. Ця група лексики багатоаспектно відображає взаємодію людини з 

довкіллям як комплекс дій, спрямованих, з одного боку, на згинання, 

розділення чого-небудь різкими рухами на частини, порушення єдності 

частин, а з іншого боку – на об‘єднання частин, виготовлення, складання 

чогось у ціле. Усвідомлення процесів з‘єднання й роз‘єднання як складників 

єдиного акту творіння пояснює такі особливості в мовній картині 

праіндоєвропейців: 

 кількісну збалансованість номінацій (наприклад, ‗стискати‘ – 39 коренів, 

‗розтягувати, тягти‘ – 39 коренів); 

 лексемну тотожність понять ‗з‘єднання‘ і ‗роз‘єднання‘ – іє. *(s)ker-
1
 

―стискати(ся), зіщулювати(ся)‖, іє. *(s)ker-
2
 ―пружинити‖ [1021], іє. *(s)ker

-3
 

―повертати, згинати‖, іє. *(s)ker-
4
 ―різати‖ [1021] (про семантичний комплекс 

‗відмежовувати, відгороджуючи та огинаючи‘ дет. див. [958, т. 1, с. 26–36]). 

Сфера 2 ‗ЧУТТЄВЕ СПРИЙНЯТТЯ‘ містить позначення перцептивних дій 

(іє.  an hen- ―нюхати, пахнути; запах‖, іє. *tag- ―торкатися‖ [1021]), а також 

стимулюючих якостей та ознак (іє.  pū -
2
 ―смердіти‖, *om- ―сирий; гіркий; 

солодкий‖, іє.  gle - ―м‘який‖ [1021]). Примітною є неоднакова роль 

модальностей у сприйнятті об‘єктів навколишньої дійсності. Номінативна 

щільність позначень розподіляється таким чином: візуальне (39,2%, тут і далі  

– від загалу одиниць, що ввійшли до Сфери 2), тактильне (23,9%), слухове 

(20,8%), смакове (4,8%) і нюхове (3,8%) сприйняття. Представлені такі 

підгрупи позначень: ‗звук, звучати‘ (79 коренів – іє. *ghous- ―звучати; чути‖ 

[1021]), ‗світити, блищати; яскравий‘ (70 коренів – іє.  gʷh i- ―яскравий; 
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блискучий; сяючий‖ [1021]), ‗вологий‘ (30 коренів – іє. *e/nebh-
2 

[1021]), 

‗бачити‘ (21 корінь – іє. *kʷek - [1021]), ‗світлий, білий‘ та ‗темний, чорний‘ 

(по 20 коренів – іє.  k uei-
3
―блискучий; білий‖, іє. *kers- ―колір (чорний)‖ 

[1021]), ‗гострий‘ (21 корінь – іє.  k ū- [1021]), ‗твердий‘ (16 коренів – іє. *kal-
1
 

[1021]). 

Особливість цієї  групи коренів виявляється у продуктивності значень на 

основі як міжмодальної, так і субмодальної синестезії. Міжмодальна синестезія 

стимулювала такі позначення: 

‗ЗОРОВЕ + СЛУХОВЕ ВІДЧУТТЯ‘ – іє. *bhreus-
3
 ―кипіти; видавати звук‖ [1021] 

> гол. bruisen ―шумувати (про напої); вирувати (про море)‖ [1028, с. 812], а 

також іє.*keu-
1
/skeu- ―спостерігати; відчувати; чути‖, іє.* teu-

2
 ―слухати; 

спостерігати, дивитися‖ [1021]; 

‗НЮХОВЕ + СМАКОВЕ ВІДЧУТТЯ‘ – іє.  su ek- ―мати (приємний) запах, смак‖ 

[1021] > дангл. swecc, swæcc ―І. смак; приємний смак; особливий смак; ІІ. запах 

(часто неприємний); аромат; специфічний аромат‖,  sweccan ―мати запах‖ [986]; 

‗ТАКТИЛЬНЕ + СМАКОВЕ + НЮХОВЕ ВІДЧУТТЯ‘ – іє. *bheid- ―колоти(ся)‖ 

[1021] > гот. beitan ―кусати‖, baitrs ―різкий, гострий (смак)‖ [1032, c. 66], beist 

―дріжджі, закваска (для тіста); дріжджове тісто‖ (‗таке, що має специфічний 

смак та запах‘) [1057, с. 39];  

‗ТАКТИЛЬНЕ + ЗОРОВЕ ВІДЧУТТЯ‘ – іє. *mad- ―вологий, мокрий; жирний; 

блискучий‖ [1021] > дгр. μαδαώ ―текти, розтікатися; випадати (про волосся)‖, 

μαδαπόρ ―1) вологий; такий, що розтікається, рідкий; 2) гладкий‖ [949, с. 1044].  

Субмодальна синестезія актуалізується у таких номінаціях: 

 ‗ЗОРОВЕ ВІДЧУТТЯ: ДИМЕНСІОНАЛЬНЕ + КІНЕСТЕТИЧНЕ (ГРАВІТАЦІЙНЕ)‘ – 

іє. *dheb- ―товстий, жирний; важкий‖ [1021]; 

‗ЗОРОВЕ ВІДЧУТТЯ: КОЛЬОРОВЕ + ДИМЕНСІОНАЛЬНЕ‘ – іє. *dheu-b-/*dheu-p- 

―глибокий; темний; дно, темні води‖ [1021]. 

 недиференційованість позначень перцептивної та раціональної 

діяльності (іє.*au -
8
 au  i- ―сприймати; розуміти‖], іє. *ok- ―обмірковувати; 

розуміти; бачити‖, іє.*tong-
1
/*teng- ―думати; відчувати, сприймати‖ [1021]);  
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 незбалансованість вербалізації антиномій (номінативна щільність понять 

‗твердий‘, ‗грубий‘ значно переважає над щільністю понять ‗м‘який‘ 

i ‗гладкий‘; позначення поняття ‗вологий‘ – над номінаціями поняття ‗сухий‘; 

‗неприємний запах‘– над ‗приємний запах‘; ‗гіркий, солоний‘ – над ‗солодкий‘; 

‗брудний‘ – над ‗чистий‘, ‗голосний‘ – над ‗тихий‘). 

Факультативна диференціація позначень відчуттів, а також стимулу та 

результату впливу на органи чуття уможливлюється полімодальністю 

людського сприйняття та здатністю до синестезії. Примітно, що синкретично 

злиті в мовній картині світу  переважно ті відчуття, які викликають 

подразнення близько розташованих органів (очей і вух, носа та рота).  

Окрім того, зорові й слухові органи – дистантні по відношенню до 

подразнювача, тому забезпечують сприйняття властивостей об‘єктів активних, 

рухливих, здатних виявлятися звучанням, таких, що можуть бути віддаленими 

від суб‘єкта пізнання: іє. *bhreus-
3 

 ―кипіти; видавати звук‖ [1021] > гол. bruisen 

―шумувати (про напої); вирувати (про море)‖ [1028, с. 812], свн.  rūsche 

―бризкання; лійка, душ‖ н. Brause ―душ; шипучий напій‖, давньонорвезька 

мова   r sa ―порив бурі‖, дісл.  rūsі ―козел‖ (‗такий, що кидається, нападає‘) 

[958, т. 1, с.  126], лат. frustum, i ―шматок, уламок‖ [950, с. 338; 1074, c. 166]), а 

також герм. * rūs  rus-k- ―вирувати, кипіти; різко рухатися‖, давньошведська 

мова  rūsa ―накинутися‖, н. brausen ―шумувати, вирувати‖, свн.  rūs 

―вирування‖,  rūs ―клекотати, вирувати ‖ [958, т. 1, с. 126]. 

Нюхові, смакові, тактильні органи – контактні й забезпечують сприйняття 

властивостей тих об‘єктів, з якими суб‘єкт пізнання має справу, вступає 

у безпосередню взаємодію: іє.  sū-ro- ―солоний, кислий; сир‖ [1021], тобто 

‗різкий на смак, запах + вологий на дотик‘) > дісл. saurr ―бруд, болото; 

екскременти‖, jarðar-saurr ―глина для цегли‖ [993, с. 525], súrr ―кислий, 

скислий; запалений‖, súr mjólk ―кисле молоко‖, súr  landa ―сироватка‖, súr aug 

―затуманені, сльозаві очі‖ [993, с. 515] súra ―щавель‖, súr-leikr ―кислота 

(якість)‖, súrr ―кислий напій‖, súrsuð svið ―підсмажена та натерта сіллю голова 
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барана‖ (< súrsa ―маринувати‖) [993, с. 605], sýra ―сироватка, яку витримували 

й вживали як пиво‖ [993, с. 616]. 

Полімодальність створює умови для повноти й багатомірності сприйняття 

явищ. Разом із цим синестезичні позначення в індоєвропейській прамові 

відрізняються від тих, що функціонують в історично молодших системах, 

і направлені не стільки на встановлення специфічних зв‘язків між суб‘єктивним 

відчуттям та його відображенням у мові, скільки на репрезентацію реалій у їх 

цілісності. Численні дослідження синестезії у сучасних мовах розкривають 

високий ступінь її символічності [288], абстрактності й свідчать про зростаючу 

з розвитком культури незалежність людини від оточуючого середовища. 

Синестезичні значення в індоєвропейській  прамові детерміновані комплексом 

об‘єктивних, фізично реальних, універсальних властивостей зовнішніх 

стимулів, які згодом усе більше перетворюються на стимули культурно та 

індивідуально значимого відчуття. Синестезичні значення коренів спираються 

на синтез взаємодоповнюючих складників (іє. *mad- ―вологий, мокрий; 

жирний; блискучий‖ [1021], див. також приклади вище). Синестезичні ж 

значення в діахронічно молодших системах є метафоричними й базуються на 

асоціюванні непоєднуваних ознак референтів, наприклад: ‗ЯКИЙ МАЄ ГОСТРИЙ 

СМАК‘ (укр. кислий (як оцет, лимон) [947, с. 537]; англ. sour ―кислий‖ (як оцет, 

зелені фрукти) [1068]) > ‗СМАК + ВИГЛЯД, ЗВУЧАННЯ‘ на позначення того, що 

виражає незадоволення, сум, пригніченність, нудьгу (укр. кисле обличчя, 

настрій, голос [947, с. 537]; англ. sour  countenance, face, look, words [1068]) або 

‗СМАК + ТАКТИЛЬНЕ ВІДЧУТТЯ + ВИГЛЯД‘ на позначення того, що викликає 

незадоволення, нудьгу (англ. sour weather ―холодна і сира погода‖ [1068]). 

Звертає на себе увагу й факт історичної стійкості синестезії. Як виявилося, 

з часом вона не зникає, але актуалізується в інших виявах в історично 

молодших дочірніх системах. У сучасних мовах синестезичні денотативні 

значення поглинаються сигніфікативними синестезіями. Наприклад, 

у писемних пам‘ятках найраніші фіксації англійської одиниці glossy ―гладкий 

і блискучий‖ [1068] є прикладами денотативної синестезії: ‗ТАКТИЛЬНЕ + ЗОРОВЕ 
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ВІДЧУТТЯ‘ – (1635–1656) ―Merabs long hair was glossy chestnut‖ [цит. за: 1068] – 

―Довге каштанове волосся Міреб було блискучим і гладким‖. Оцінна конотація 

в таких випадках може існувати, але вона переважно фонова, факультативна по 

відношенню до денотативного ядра, про що свідчить уживання допоміжних 

експлікативних засобів, наприклад, атрибутивів з інгерентно експресивним 

(оцінним) значенням: ‗ЗОРОВЕ І ТАКТИЛЬНЕ ВІДЧУТТЯ + ЕМОЦІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ‘ – 

(1934) ―One of those smart, glossy, illustrated magazines‖ [цит. за: 1068] – ‗Один із 

тих гарних журналів із фотознімками на глянцевому папері‘.Уживання 

аналізованої одиниці glossy у ХХ ст. демонструє послаблення когнітивного 

аспекту синестезії та його заміщення прагматичним: ‗ЕМОЦІЙНЕ + ЗОРОВЕ І 

ТАКТИЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ‘ – (1967) ―The ignorant and the downright stupid, whose 

only idea of what to expect is derived from glossy travel brochures‖ [цит. за: 1068] – 

―Недосвідчені та зовсім дурні, які уявляють та очікують лише те, 

що нав‘язують їм глянцеві туристичні проспекти‖ (тут glossy використувується 

у значенні ―такий, що має бездоганний вигляд‖, але набуває сенсу ‗неймовірно 

гладкий і блискучий, такий, що робить речі значно привабливішими, 

ніж насправді‘). 

Недиференційованість позначень перцептивних та мисленнєвих процесів 

пояснюється усвідомленням їх невід‘ємності, адже сприйняття є мислення 

й пізнання: людина тлумачить дійсність згідно зі своїми знаннями 

й практичним досвідом. Сприймати об‘єкт означає виділити його з інших 

і віднести до якоїсь категорії.  

Кількісна нерівномірність номінацій пояснюється необхідністю більш 

детального відображення в мовній картині світу того, що є ненормативним, 

може загрожувати життєдіяльності, викликати негативні емоції, соціальне 

несхвалення тощо. Наприклад: іє. *mai-
2
 ―бруднити; брудний‖ [1021] > 

дгр. μιαίν ―1) фарбувати, бруднити; 2) (перен.) плямувати‖, μίαζμα, αηoρ 

―ганьба, злочин‖, μιαι-θόνορ ―1) скривавлений, заплямований вбивством; 

2) кровожерний‖ [949, с. 1096]; іє. *meu-
1
 ―вологий; брудний; мити тощо‖ 

[1021] > дірл. muad ―1) чудовий, прекрасний (про море); 2) славний, 
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піднесений; такий, що пишається (про людину)‖ [1009, с. M:177], але 

дірл. mossach ―1) брудний, неохайний; 2) огидний‖, вал. mws ―т.с.‖, брет. mous 

―т.с.‖ [826, c. 639].  

Сфера 3 ‗РУХ, ПЕРЕСУВАННЯ‘ містить позначення різних типів рухів: 

поступального односпрямованого (іє.  ghr u-
1
 ―падати‖ [1021]), обертального 

(іє. *kert- ―повертати(ся), котити(ся), витися‖ [1021]), коливального (іє. *(s kū t- 

―трясти(ся)‖ [1021]). Після детального вивчення можна визначити такі 

особливості цієї групи коренів: 

 для вербалізації руху важливими виявилися параметри [207, с. 86–88] 

‗траєкторія‘ і ‗середовище‘; 

 продуктивність властива кореням зі значеннями непрямого руху 

(‗повертати(ся)‘ – 37 коренів, ‗витися, обгортати‘ – 26 коренів, ‗трясти(ся)‘ – 

20 коренів); 

 кількісно репрезентативні – найменування руху води й руху у воді 

(40 кoренів), наприклад, іє. *sreu- ―текти‖ [1021] > дісл. straumr ―потік, течія 

(моря, річки)‖ [993, c. 597]; іє.  k  po- ―те, що тримається на поверхні 

води, пливе за течією‖ [1021] > лит. š pas ―соломинка, тріска, 

гілка‖ [1038, с. 793]; 

 позначення ‗рух води‘ й ‗рух повітря‘ часто етимологічно тотожні 

(іє. *bhleu- ―дмухати, віяти; надувати(ся); текти‖ [1021] (‗вивергати рідину, 

повітря > звук‘) > ‗РУХ ПОВІТРЯ‘ – свн.  lästern, швейц.н.  löstern. н. blasen ―1) 

дмухати на що, у що (ріг); 2) давати сигнал, трубити; 3) видувати (виготовляти 

порожнисті предмети з рідкої скляної маси за допомогою струменя повітря)‖ > 

ein löstern, einblasen ―підказувати‖ [1080, c. 11], але ‗РУХ ВОДИ‘ – лат. flu , 

flūxi, flūxum, -ere ―1) текти, литися, струмувати; 2) стікати (про розріджені тіла), 

крапати; 3) розтікатися, розливатися; 4) походити; 5) бути багатим на…; тощо‖, 

лат. I flūctus, -ūs ―течія; морська хвиля тощо‖ [950, с. 331]; 

 спостерігається недостатня виразність суб‘єктно-об‘єктної інтенції 

дієслівних коренів, імовірно, внаслідок більшої орієнтації на позначення 

інактивного або активного учасника ситуації, ніж суб‘єкта чи об‘єкта дії 
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(іє. *dhem- ―диміти, дмухати‖ [1021] ‗виділятися‘ + ‗покривати щось чим-

небудь сипким‘ > ‗ВИДІЛЯТИСЯ, ВИВОДИТИСЯ НАЗОВНІ З…‘ – лит. d minti 

―диміти, курити‖, лит. d mti ―окурювати‖ [1038, с. 161], ‗ПОКРИВАТИ‘ – лит. 

apd mti ―засипати, заносити снігом, піском (про вітер)‖ [1038, с. 33]), а також 

протиставлення доцентрової та недоцентрової версій активних дієслів (іє. 

*su ep-
2
, sup-, su e - ―кидати; коливатися, крутитися‖ [1021] > ДОЦЕНТРОВА 

ВЕРСІЯ – цсл. свепити сѧ ‗надавати руху собі‘, латиськ. supata ―пасма вовни‖ 

(‗те, що посипалося‘) [973, т. 3, с. 818], але НЕДОЦЕНТРОВА ВЕРСІЯ – лат. 

sup  suppo, -, -,  re ―вивертати (рідину)‖, suppus, a, um ―перекинутий навзнак‖ 

[950, с. 752], dissip ,  vī, atum,  re ―розсипати, розкидати; 2) розсіювати, 

змушувати тікати (hostes)‖ (хоча також і лат. ignis se dissipate ―вогонь 

поширюється‖ [950, с. 259]). 

Сфера 5 ‗ПРОСТІР‘ (іє. *telp- ―простір; просторий‖ [1021]) охоплює 

позначення розташування й напрямку (* h  ―за, ззаду; у напрямку до…‖ 

[1021]), відстані ( kʷel-
2
 ―далеко‖ [1021]), форми *pando-s ―кривий, зігнутий‖ 

[1021], розміру (* her-
6
 ―короткий, малий ‖ [1021]) реалій. Слід зазначити, що 

простір у праіндоєвропейській картині світу більш деталізований та 

організований як низка опозицій, уписаних у таку систему координат: 

 ‗ВЕРХ‘ (іє. *ū d- ―догори‖ [1021]) vs ‗НИЗ‘ (іє. *upo- ―під‖ [1021]; 

 ‗ЗАД‘ (іє. *ers-― позаду; хвiст (‗те, що позаду‘)‖ [1021]) vs ‗ПЕРЕД‘ 

(іє. *ant-s ―вперед; до…; зовнішній бік‖ [1021]); 

 ‗ЛІВИЙ‘ (іє.  lai uo- ―лівий, кривий‖ [1021]) vs ‗ПРАВИЙ‘ (іє. *re -
1
 

―правий‖ [1021] > дангл. riht ―правий, прямий‖ [986]); 

  ‗КРАЙ‘ (іє. *ardi- ―край, межа‖ [1021, c. 63]) vs ‗СЕРЕДИНА‘ (іє. *medhi- 

―середина‖ [1021]); 

 ‗ВНУТРІШНІЙ‘ (іє. e hero- ―озеро, внутрішнє море‖ [1021], іє. *en
1 
―в, у, 

усередину, унизу‖ [1021) vs ‗ЗОВНІШНІЙ‘ (іє. *ant-s ―вперед; до…; зовнішній 

бік‖ [1021]); 

 ‗ДАЛЕКО‘(іє.  kʷel-
2
 ―далеко, далекий‖ [1021]) vs ‗БЛИЗЬКО‘  

(іє. *ad-
1 
―у, біля, близько, поряд‖ [1021], іє. *epi ―т.с.‖ [1021]); 
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 ‗ВИСОКИЙ‘ (іє. * here h- ―високий‖ [1021]) vs ‗НИЗЬКИЙ‘ (іє. *dhu ergh- 

―низький (на зріст)‖ [1021]; 

  ‗ВЕЛИКИЙ‘ (іє.*gʷretso- ―товстий; великий‖ [1021] vs ‗МАЛИЙ‘ (іє. *alp- 

―малий‖ [1021]); 

 ‗ШИРОКИЙ‘ (іє. *stel-
2
 ―широкий; розширяти‖ [1021]) vs ‗ВУЗЬКИЙ‘ 

(іє.   s n  h-ri- ―вузький‖ [1021]); 

 ‗КРУГЛИЙ‘ (іє. *gag- ―щось кругле‖ [1021]) vs ‗ПЛАСКИЙ‘ (іє. *tel-
2
 

―щось пласке, рівне (земля, дошка тощо)‖ [1021]) тощо. 

У праіндоєвропейській холістичній моделі простору (див. також [163, 

с. 183–187; 177, с. 156–158]) простежуються такі її особливості: 

 статика й динаміка недостатньо диференційовані, оскільки лексемна 

тотожність наявна в позначеннях топологічних ознак (cтатика) та 

параметричних характеристик (динаміка) об‘єктів або засобів подолання 

простору (‗низ + глибина‘ – іє. *dheu-b-/p ―дно; глибокий; западина‖ [1021; 

1078, c. 1591]); 

 просторові координати маркуються через реалії та їх властивості 

(іє. *k  u ero- ―північ; північний вітер‖, іє. * here h- ―високий; гора; гострий‖ 

[1021]); 

 просторові координати накладаються одна на одну (іє. *ner- ―під; зліва; 

у західному напрямку‖ [1021; 1078, c. 1606]; про зв‘язок понять лівий, правий 

/схід, захід у різних культурах див. [16, т. 1, с. 95-96; 19]); 

 уявлення про простір проектуються на інші сфери, і такі проекції мають 

естимаційний характер –  

ТЕМПОРАЛЬНУ СФЕРУ, де оцінюється хронологічна дистанція ( kʷel-
2
 

―віддалений у просторі та часі‖ [1021]) > дгр. ηῆλε ―далеко; далеко від…‖ [949, 

с. 1623], Ҕάλαι ―1) раніше, давніше; 2) давно, здавна, колись‖ [949, с. 1220]) та 

сукцесія (іє. *agro- ―вершина; початок‖ [1021] > ав. *(H)agra- ―верх, вершина‖, 

aɣra- ―перший, найвищий, розташований на вершині‖ [739, c. 314], санскр. 

agrimá- ―той, що знаходиться спереду; той, що передує; попередній; 

найстарший; головний‖ [1041, c. 6: 3]); 



228 

ЕВАЛЮАТИВНУ СФЕРУ, де протиставляються амеліоративна й пейоративна 

естетичні оцінки ‗прекрасне та потворне‘ (іє. *dhu ergh- ―низький (на зріст); 

покалічений‖ [1021] > дангл. dweorg ―карлик‖ [986], англ. dwarf ―т.с.‖), загальні, 

психологічні оцінки ‗добре й погане‘, ‗значуще й мізерне‘ (іє. *mel-
4
 ―великий 

за розміром; сильний (фізичний та емоційний стан)‖ [1021] > лат. melior, ius 

―кращий, сильніший)‖ [950, с. 478]). 

Продуктивна також Сфера 6 ‗ЧАСТИНИ ТІЛА ТА ЇХ ФУНКЦІЇ‘, що охоплює 

позначення тіла (іє. *l  ig-
2
, līg- ―вигляд, зовнішість; тіло; такий самий, подібний‖ 

[1021]) та органів (див. також [264, с. 55–77]). Особливість мовної репрезентації 

тіла виявляється у віталістичній орієнтації цього сегменту картини світу та 

метонімічній основі номінацій, що актуалізується в таких аспектах: 

 абсолютному домінуванні назв органів, доступних для безпосереднього 

спостереження (кінцівок, нігтів, частин обличчя), порівняно з поодинокими 

назвами внутрішніх органів (і.є *i   kʷ-r  t-) ―печінка‖, іє. *moz-g-o- ―мозок‖, 

іє.  k ered-/*k erd- ―серце‖ [1021] > дгр. καπδίᾱ ―1) серце; 2) душа; 3) частина 

шлунка; 4) внутрішність, середина‖ [949, с. 875 – 876], іє. *reuto- ―шлунок; 

нутрощі тварини‖ [1021]); 

 номінативній щільності позначень органів, що виконують функції 

хапання, вимірювання, захисту (іє. *m -r ―рука‖ [1021] > дангл. mund ―1) рука; 

2) міра‖ [986], а також іє.  k up-―плече‖, іє. * h ghú-s ―лікоть, рука‖, іє. *gʷis-ti-s 

―палець‖ [1021] – 24 кореня), покриву і захисту (іє. *pel-
3b

 ―покривати; шкіра; 

тканина‖ [1021] > гот. filhan ―ховати, укривати; закопувати‖ [1032, c. 115] – 

13 коренів, а також іє. *pi-lo- ―волосся‖ > лат. pilus, ī ―волосина, волосяний 

покрив‖ [950, с. 587] – 16 коренів); 

 суміжності найменування органів та їх функцій (іє. *menth-
2 
―жувати, 

рот‖, іє. *ed- ―їсти; зуб‖, іє. * em h- ―кусати; зуб‖ [1021]);  

 недиференційованості назв об‘єктів, що суміщаються в просторі 

(іє. su el-
3
  su ol-/*sul-―стопа; поверхня землі‖ [1021]) і не мають чітко 

визначених меж (іє. *ghroud- ―частина тіла, що виступає‖ [1021] > дірл. grūad 
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―щока‖ [1009, с. G:166], вал. grudd ―щелепа‖ [1051, с. 136], іє.   ep h - ―щелепа; 

рот‖ [1021]); 

 тенденції до класифікації об‘єктів за формою (іє. *k em-
1
 ―палиця, ріг‖, 

іє.*gel-
1
 ―залоза; рука тощо‖ [1021] (‗щось видовженої форми, порожнисте або 

округле‘), іє. *ghroud- ―частина тіла, що виступає назовні‖ [1021] > 

дірл. gruad grūad ―щока‖ [1009, с. G : 166], дангл. gr ada ―1) груди; пазуха; 

2) коліна (сидячої людини)‖ [986], іє.*kenk-
3
 ―колінна чашечка; п‘ята‖ [1021], 

тобто ‗частина тіла, що випирає‘. 

Наступна сфера концентрації коренів ‗ЕМОЦІЇ‘ містить позначення 

складних понять: ‗сором‘, (іє. *n -
2
 ―боятися; соромитися‖ [1021]), ‗страх‘ 

(іє.*agh- ―боятися‖ [1021]), ‗радість‘ (іє. *ghleu- ―бути радісним, веселим; 

жартувати‖ [1021]), ‗сум‘ (іє. *seug- ―сумний, болісний, хворий‖ [1021]) тощо. З 

одного боку, емоції ―позбавлені наочності‖ й протиставлені конкретним 

поняттям, де наочність присутня у вигляді чуттєвих образів. З іншого боку, 

емоції, які не можна побачити, можна однаково відчути [416, с. 59]. Попри 

―безтілесність‖, емоції мають емпіричний, експресивний компонент – мімічні, 

пантонімічні й вокалічні вияви (іє.*u er
-3

 ―бути збентеженим; стискувати (зуби, 

щелепи)‖, іє. *ehem, eheu, eho ―вигук, що виражає радісне здивування‖ [1021]). 

Отже, такі абстрактні поняття як емоції репрезентовані через посередництво 

чуттєвих образів. У такий спосіб внутрішній емоційний світ людини 

виявляється шляхом відображення світу зовнішнього, який сприймається 

чуттєво.  

Наприклад, ‗сором‘ в праіндоєвропейській лінгвокультурі репрезентовано 

як ‗щось таке, що згинає, згортає, скручує‘ або ‗відвертає, відштовхує‘ 

й вербалізовано на метонімічній основі: іє. *trep-
2
 ―повертати; схиляти голову 

(від сорому)‖ [1021] (> лат. trepidus, a, um ―такий, що тремтить, б‘ється, 

труситься; мигтить‖ [950, с. 792], лат. turpis ―відштовхуючий; огидний‖ [950, 

с. 792]; дгр. ηπέҔυ ―повертати, спрямовувати; відвертати; відштовхувати тощо‖ 

[949, с. 1641], дгр. ηποҔή ―поворот, заворот тощо‖ [949, с. 1649]); іє. u er-
3
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―соромитися‖ [1021] (> дангл. wrǽstan ―перекручувати, вивертати‖ [986], 

дісл. reista ―перекручувати, вивертати, згинати‖ [993, c. 491]). 

Як і в інших сферах, у сфері ‗ЕМОЦІЇ‘ спостерігаємо холістичність мовної 

репрезентації переживань, почуттів людини, що актуалізується в таких 

особливостях: 

 лексемній тотожності позначення суб‘єктивного емоційного стану та 

поведінки (іє. *(s)mei-1 ―сміятися; вражати, дивувати‖ [1021], див. також 

приклади вище), стимула та емоційної реакції на нього (іє.*od-
1
 ―пахнути, мати 

неприємний, відразливий запах‖ > іє.*od-
2
 ―вiдраза, огида; ненависть‖ [1021]; 

 етимологічній дублетності найменувань емоцій, що виявляються 

системно й ―організовані ієрархічно‖ [125, c. 57] в залежності від інтенсивності 

стимула (іє.*ghers-
1
 ―відраза, огида; жах‖, іє.*agh- ―боятися, лякатися‖ [1021] > 

дгр. ἄσορ ―біль, страждання, жалоба, шкода, горе‖ [949, с. 280], іє. *n -
2
 ―бути 

наляканим; соромитися‖ [1021]). 

Стосовно інших сфер концентрації коренів індоєвропейської прамови 

хотілося б лише звернути увагу на номінативну селективність та щільність 

окремих понять: ‗вода‘ – 40 коренів, ‗дерево (різновид рослини + матеріал) – 

25 коренів (Сфера 4 ‗ПРИРОДА‘), ‗кликати, кричати‘ – 38 коренів, ‗говорити‘ – 

30 коренів (Сфера 11 ‗МОВА, МУЗИКА‘), ‗кровна спорідненість‘ – 22 кореня 

(cфера 14 ‗ЛЮДИНА‘), ‗швидкий‘ – 19 коренів (сфера 13 ‗ЧАС‘). 

Аналіз сфер максимальної концентрації коренів дозволяє зробити такі 

спостереження. Перше з них стосується феномену компактності 

праіндоєвропейського лексикона. Словник прамови – незначний за обсягом, а 

вербалізації конкретних понять переважають над позначеннями узагальнених 

та абстрактних понять, оскільки першочергово здійснювалася номінація 

життєво важливих для мовців явищ та об‘єктів [171, с. 52–53].  

Друге спостереження пов‘язане зі значеннєвими особливостями етимонів. 

Позначення конкретних понять надалі зазнають більшої деталізації. 

Віталістична спрямованість, оптимальний обсяг і відповідний зміст значень 

етимонів уможливлює загальновживаність та розгалужену полісемію їх 
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рефлексів у дочірніх системах. У багатьох випадках утворення багатозначності 

супроводжується спеціалізацією вихідного значення етимона: ‗РОБИТИ‘ 

(іє.*u er -
2
 ―робити, діяти, працювати‖ [958, т. 1, c. 592; 1021; 1078, c. 1624]) > 

‗СТВОРЮВАТИ ЦІННОСТІ, ВИГОТОВЛЯТИ ЩОСЬ‘ (дгр. ἔπδυ ―робити, 

здійснювати‖ [949, с. 658]; ὀπ άζυ ―виробляти; м‘яти (віск)‖ [949, с. 1187], алб. 

rregj ―чистити, дубити (шкіру)‖ [1062, c. 145]). Розвиток рефлексів 

забезпечується поглибленням міжфреймових зв‘язків, які об‘єднують базисні 

фрейми (дет. про ―міжфреймову сітку‖ див. [104, c. 56-60]. Наприклад, 

рефлексація іє. *u er -
2
 ―робити‖ у давньогрецькій мові демонструє інтеграцію 

акціонального й предметного фреймів: АГЕНС (ІНДИВІД – дгр. ἐπ άηηρ ―майстер, 

працівник‖ [949, с. 657]; ІНСТРУМЕНТ – дгр. ὄπ ανον ―прилад, інструмент‖ [949, 

с. 1187]); ПАЦІЄНС (дгр. ὄπ ανον ―матеріал‖) [949, с. 1187], РЕЗУЛЬТАТ 

(дгр. ὄπ ανον ―витвір‖) [949, с. 1187]; АГЕНС ДІЄ ДЕ (МІСЦЕ – дгр. έπ αζηήπιοον 

―майстерня; копальня; цирульня тощо‖ [949, с. 657]). 

Третє спостереження стосується номінативної щільності окремих понять 

та вибірковості номінацій. Попри недиференційованість численних глос 

в етимологічних джерелах та надмірну кількість (порівняно із мовами, 

засвідченими писемними пам‘ятками) коренів зі значеннями ―крутити, 

повертати‖, ―різати‖, ―набрякати, пухнути‖, ―світити‖ тощо [див. 141, с. 105], 

дотримуємося думки про селективність номінацій та формування зон 

специфікації понять особливо важливих з точки зору мовців. Наприклад, 

у латинській мові прямі продовження коренів зі значенням ―світити‖ доводять 

нетотожність змісту архаїчних етимонів (дет. див. [210, с. 150]):  

‗ВИПРОМІНЮВАТИ СИЛЬНЕ ТЕПЛО‘ (іє. *bheleg- [1021] > лат. flagr ,  vī, 

 tum,  re ―горіти; палати пристрастю‖, flamma, ae ―полум‘я, вогонь, жар‖ [950, 

с. 329]);  

‗ВИПРОМІНЮВАТИ СИЛЬНЕ, СЛІПУЧЕ СВІТЛО‘ (іє.   her-
3
 [1021] > 

лат. gr vastellus, a, um ―рясно усіяний зірками‖, де gravis, e ―важкий‖ [950, 

c. 353], st lla, ae ―зірка‖ [950, c. 729]); 
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‗ВИХОДИТИ, ПОШИРЮВАТИСЯ З ЯКОГОСЬ ДЖЕРЕЛА‘ (іє.  su eid-
1
 [1021] > 

лат. sīdus, -eris ―сузір‘я‖ [950, c. 708], c nsīdero,  vī,  tum,  re ―1) спостерігати 

за зірками; 2) розглядати, обмірковувати, розмірковувати‖ [950, c. 186], 

d sīderо,  vī,  tum,  re ―1) хотіти, жадати, прагнути; 2) обговорювати‖ [950, 

c. 241]). 

Слід зазначити, що зони семантичної специфікації в праіндоєвропейській 

лексиці співвідносяться переважно з ідеєю ‗порушення/збереження цілісності‘ 

[197, с. 144]. Мотив ‗створення світу‘, який усвідомлювався як ―знищення 

Хаосу й створення Порядку‖ [52, с. 21], без перебільшення визнають 

центральним ―культурним топіком‖ праіндоєвропейської картини світу, ―полем 

культурної значущості‖, ―цариною культурного розвитку‖ того історичного 

періоду, амальгамацією смислів навколо концепта КРИВИЗНИ [253, c. 24–31; 290, 

с. 193–194; 958, т. 1, с. 27–29], а значення ―бити‖, ―різати‖, ―гнути‖, ―зв‘язувати‖ 

– найархаїчнішими, первинними значеннями [958, т. 1, с. 34; 252, с. 21]. 

Четверте спостереження дозволяє встановити взаємозалежність між 

формою та змістом праіндоєвропейських коренів. З одного боку, 

багатоаспектна вербальна репрезентація об‘єктів і явищ вимагає формальної 

диференціації відповідно до змісту (іє. *bheleg-, іє.   her-
3
 ‗випромінювати/ся‘ 

vs іє.  su eid-
1
 ‗поширювати/ся‘ тощо). З іншого боку, формально-змістова 

диференціація одиниць доповнюється тенденцією до кодування спільного 

змісту спільними/тотожніми формами. Унаслідок цього праодиниці 

характеризуються розвиненою омонімією, що неодноразово обговорювалося 

істориками мови [235, с. 8–12; 253, с. 21–22; 593, с. 258; 746, c. 115–116].  

Як і більшість дослідників, ми визнаємо суттєву роль випадковості 

в розвитку формальної тотожності лексичних одиниць (запозичення в ситуації 

мовного контактування, фонетичних змін, словотвірних процесів), а також 

процесів внутрішньомовного розвитку (розщеплення полісемії). Не можна не 

враховувати й недоліків реконструкції, надмірності узагальнення значень 

етимологами. Попри зазначене, наполягаємо на значній ролі звукосимволізму 

в формальному наближенні коренів, що унеобхіднюється специфікою 
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світосприйняття архаїчної людини, дієвістю принципу наочності, 

класифікацією реалій не за властивими їм ознаками, а згідно з особливостями їх 

сприйняття. Наприклад, наявність аспірованих приголосних у фонетичній 

структурі коренів зі значенням ―світити‖ диктує інтерпретацію цього явища як 

‗виверження, відокремлення світла й тепла‘. Аспірати, що вимовляються 

з легким гортанним придихом, утворюваним унаслідок проходження 

видихуваного повітря крізь звужену голосову щілину, символізують 

‗виштовхування (світла)‘ – іє. *bheigʷ-, *bhel-
1
,  *bheleg-, *bher  -, *bher k -, 

*bhl  i-
1
, *bhl  i -, *bhleiq-, *bhles-, *bhl u-

1
, *dhel-

2
, *dheu-

3
, * hel-

1
, * her-

3
, * hu oigʷ-, * hu  kʷ- [1021]. Імітативний (звукосимволічний) характер 

зазначених номінацій детермінується артикуляційними ознаками звуків 

і враженнями мовців від рухів власних органів мовлення. Ступінь ―дифузності 

фонетичного значення‖ та його ―затемнення‖ функціональним значенням 

одиниць [235, с. 190] значно знижується формальним наближенням позначень 

‗поширення чогось з якогось джерела, місця‘: ‗ДМУХАТИ (ВИШТОВХУВАТИ 

ПОВІТРЯ)‘ – іє. *bhes-
2
, *bhleu- [1021]; ‗НАБРЯКАТИ (ЗБІЛЬШУВАТИСЯ В 

ОБСЯЗІ)‘ – іє. *b(e)u-
2
/*bh e ū -, *bhel-

3
, *bhel h-, *bher-

2
, *bhlegʷ-, *bhlei-

2
, 

*bhrendh-, *bhreu- [1021]; ‗ШТОВХАТИ (ВІДПИХАТИ ВІД…)‘ – іє. *dhen-
3
, 

*dhreibh- [1021]; ‗ПОКИДАТИ, ЗНИКАТИ (РУХАТИСЯ ВІД…)‘ – іє. * h -
1
, *gher-

3
, 

* heu-, *ghr u-
1
 [1021,] тощо.  

Схожість форм коренів забезпечується компактністю засобів, що 

уживаються іконічно для кодування спільного змісту. Так корені іє.  *dheu-
1
 

―бігти; потік; текти‖, *dheu-
2
 ―зникати, умирати‖, *dheu-

3
 ―світити‖ [1021] та 

іє. *dheu-
4
 ―котитися, розсіювати(ся); дим; темнй, сірий; глибокий тощо‖ 

[1021] мають різні функціональні значення, але об‘єднуються домінантною 

семою ‗рухатися від…, вивергатися‘, закріпленню якої за етимонами сприяє 

звукосимволічний характер ініціального аспірата. Упродовж історичного 

розвитку коренів у дочірніх системах дієвість звукосимволізму згасає через 

фонетичні зміни, а позамовна мотивованість поступається внутрішньомовній, 

семантичній. Проте праіндоєвропейська семантична домінанта впливає на 
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подальший розвиток функціональних значень рефлексів. Доведемо це на 

прикладах:  

‗ПОШИРЮВАТИСЯ У ПPОСТОРІ ВІД…‘ – іє. *dheu-
1
 ―бігти; потік; текти‖ 

[1021] > іллір. (*Durra-hion) Dyrrhachium ―порт в Іллірії‖
1
; іє. *dheu-

3
 ―світити‖ 

[1021] (> дгр. θοόρ 3 ―такий, що швидко поширюється‖ [949, с. 792]; 

‗РУХАТИСЯ ВІД…, ВИРУЮЧИ‘ – іє. *dheu-
4
 ―клубитися, розсіюватися, 

дмухати‖ [1021] > лат. fūmo,  vi,  tum,  re  ―1) димитися, клубитися; 

2) випускати пари‖ [950, с. 340]; 

‗ВІДДАЛЯТИСЯ ВІД… > ЗМЕНШУВАТИСЯ‘ – іє. *dheu-
2
 ―зникати, щезати, 

умирати‖ [1021] > дангл. dwīnan ―чахнути, усихати‖ (Ðonne dwìneþ seó wam  

sóna ‗тоді скоро зменшиться живіт‘ [цит. за: 986]). 

Ми переконалися, що особливість лексики індоєвропейської прамови в її 

компактності, що реалізується в (а) нечисленних одиницях; (б) тематичній 

селективності словника і його віталістичній орієнтації; (в) конкретності 

й базовості вербалізованих понять, їх лексемній тотожності. Ці фактори 

створюють умови для цілісної, майже нерозчленованої репрезентації 

взаємодоповнюючих ознак позначуваних явищ, подальшої диференціації 

дифузних значень та розгортання концептів в історії дочірніх мов (див. [153; 

158; 165; 166; 178; 194; 196; 199; 211; 700; 707]). Розглянемо основні випадки 

лексемної тотожності в мові-основі.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Племена протоіллірійців, зокрема дорійці (дгр. Δυπιεύρ < дгр. Δυπίρ ‗земля дерев‘ < іє. *der-

―дерево‖[1021]), які у XII ст. до н.е. захопили Елладу, пізніше - Мікени, Афіни та інші протополіси, були відомі 

як ‗люди ріки‘, бо пересувалися на човнах, зненацька захоплювали місця і швидко ширилися еллінською 

територією [1021]. 
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3. 2. 2 Основні типи синкретсемії коренів. Конкретність та синкретизм 

первісних значень актуалізується в лексемній тотожності позначень різних 

об‘єктів та явищ, які об‘єднуються концептуально через встановлення між 

ними класифікаційних та імплікаційних зв‘язків. 

 

3. 2. 2. 1 Синкретсемія на основі класифікаційних концептуальних 

зв’язків. На класифікаційні зв‘язки спирається співвіднесення понять, що 

мають як свої специфічні ознаки, так і спільну частину, яка не вичерпує 

повністю змісту кожного з цих понять [297, с. 196]. Слід розрізняти 

симілятивний тип класифікаційних зв‘язків (зумовлений приписуванням 

об‘єктам чи явищам спільних властивостей чи ознак), гіпо-гіперонімічні зв‘язки 

(що встановлюються між різнорівневими поняттями). 

Наприклад, симілятивні зв‘язки актуалізуються в структурі синкретеми 

іє. *dhen-
2 
―поверхня руки, землі‖ [1021], де семи організовуються архісемами 

‗ЯКІСТЬ, РОЗТАШУВАННЯ: тверда частина на поверхні чого-небудь‘ 

(Додаток Ц. 2. 1, рис. Ц. 1). Синкретема суміщає сфери ‗ЛЮДИНА‘ та 

‗ПРИРОДА‘, які розходяться в процесі формально-семантичної диверсифікації 

етимона в дочірніх мовах (Додаток Ц. 2. 1).  

Праіндоєвропейські синкретеми на основі класифікаційних симілятивних 

зв‘язків передбачають усвідомлення таких спільних для різних явищ ознак 

(рефлекси етимонів див. у Додатку Ц. 2. 1. 2):  

 розташування, структура (іє. *uel-
4
 ―вовна; волосся; трава‖ [1021]; 

 форма (іє. *kap-ut ―голова; чаша тощо‖ [1021]);  

 стан, властивість речовини (іє.  k ormno- ―їдка рідина; водний настій, 

гідроокис; сеча‖ [1021]);  

 розташування, функція (іє. *pel-
3
 ―шкіра; хутро; тканина‖, іє. * enu-

1
 

―коліно; суглоб; кут‖ [1021]); 

 форма, текстура, вага (іє. *pleuk- ―пушинка, волосина, перо‖ [1021]); 

 розташування, форма (іє. *dumb- ―хвіст; пеніс‖, іє. *onogh- ―кіготь; 

ніготь (на пальці руки або ноги)‖ [1021]); 
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 кількість (іє. kʷel-
3
 ―бджолиний рій, зграя (птахів, риб), череда, група 

людей тощо‖ [1021]).  

Класифікаційні симілятивні зв‘язки представлені переважно в 

семантичних структурах найменувань об‘єктів. Синкретеми організовуються 

архісемами ‗форма‘, ‗розташування‘, ‗функція‘ тощо. Ознаки реалій 

актуалізують субкатегоризацію більш узагальнених розрядів, зокрема імен 

активного та інактивного класів. Така класифікація ґрунтується на аналогіях, 

які встановлюються між істотами та неістотами, їх властивостями й функціями. 

Вірогідність цього висновку підкріплюється спостереженнями Г. А. Клімова 

[142, с. 113, 309] за фреквенталіями мов активного ладу, до яких належить 

матеріальна, етимологічна тотожність семантем ‗частинa організму тварини, 

людини‘ – ‗частина організму рослини‘ (‗шкіра‘ – ‗кора‘, ‗кров‘ – ‗сік‘, ‗вухо‘ – 

‗лист‘, ‗ріг‘ – ‗гілка‘ тощо). Лексемна тотожність таких понять пояснюється 

віднесенням певних частин як організму істот, так і неістот до категорії 

об‘єктів інактивних, позбавлених динаміки, циклічності
1
.  

Етимологічна дублетність наведених нижче субстантивів та дієслівних 

коренів засвідчує актуальність синкретем ‗інактивна не/істота‘ в праіндо-

європейській лінгвокультурі:  

іє. *der- ―різати, розщеплювати; шкіра, дерево‖ [1021] > дгр. δοπόρ, (поет.) 

δόπς ―дерево‖ [949, с. 422], δέπυ ―обдирати (шкіру)‖, δέπμα ―1) знята шкіра; 

2) шкіра, хутро, руно‖ [949, с. 353], δοπά ―знята шкіра‖ [949, с. 421];  

іє.  s u  ekʷo-s ―сік; кров‖ [1021] > лтс. svakas, прус. sackis ―сік рослин та 

плодів‖, алб. gjak ―кров‖ [62, с. 123], дгр.  Ҕόρ ―квасильний сік (тваринний або 

рослинний)‖ [949, с. 1184], п. posoka ―сукровиця, кров‖ [948, т. 2, с. 122] (пор. 

хупа -сinɂ ―м‘ясо, м‘якоть (плодів)‖ [142, c. 113]);  

                                                           
1
Утворення аналогій між рослинним і тваринним світом та світом людини є лінгвокультурною 

універсалією. Проте такі аналогії Ғ найбільш рельєфні в лексиці мов активного ладу, ніж у системах 

ергативної або номінативної будови [142, с. 113]: хупа whi it ’ шкіра людини (досл. ‗моя шкіра‘) vs mi it ’ 

шкіра, хутро тварини (досл. ‗його шкіра‘) [1019, c. 86], хупа whit ing’ ―плоть‖ (досл. ‗моє м‘ясо‘) vs mit ing’-

xina:y ‗його м‘ясо свіже‘ [1019, с. 61], хупа whiky’a:ng’ay (досл. ‗воно простягається від мене‘) моя рука, 

whits’e:l’ ―моя рука (від кисті до ліктя)‖ [1019, с. 5] vs miky’a:ng’ay (досл. ‗його рука, лапа‘) ―лапа; гілка (будь-

якого хвойного дерева)‖, ’ił лапа; гілка хвойного дерева [1019, с. 57]. 
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іє. *ter-
3
 ―терти, кришити‖ [1021] > др. трупъ ―стовбур дерева; труп; 

побоїще‖, болг. ―труп, тулуб, стовбур дерева‖ [951, т. 5, с. 657; 973, т. 4, с. 109], 

алб. trup ―тіло, тулуб, стовбур‖ (пор. також хупа -nisteɂ ―тулуб, стовбур‖ [142, 

c. 113]);  

іє. *aus- ―втягувати, відводити воду; пускати кров‖ [1021] > лат. hauri , 

hausī, haustum, -īre ―проливати, втягувати, виснажувати‖ [950, с. 358] 

(sanguinem/cruorem haurire ‗проливати чужу кров ‘[950, с. 211, 684], poculum 

haurire ‗випивати чашу‘ [950, с. 539]). 

Подальший розвиток етимонів із семантичними структурами, утвореними 

на базі симілятивних зв‘язків, відбувається в напрямку формування 

антиномічних найменувань. Первинна класифікаційна ознака (або набір 

таких ознак) відтворює інгерентну властивість (або риси) позначуваного 

явища й спрямовує диверсифікацію рефлексів етимона. Предмети та явища, 

що позначають етимони, можна вважати прототипними 

орієнтирами, а праіндоєвропейські номінації – лексичним ядром ІЕГ 

(див. Додаток Ц. 2. 1. 1, Ц. 2. 2. 2).  

Прикладом синкретсемії на основі гіпо-гіперонімічних зв‘язків є значення 

кореня іє. *marko- ―кінь‖ [1021, c. 700] (Додаток Ц. 2. 2, рис. Ц. 2). Рефлекси 

цього етимона, обмежені германськими та кельтськими ізоглосами, створюють 

дві семантичні лінії, які віддзеркалюють диференціацію тварин за статтю. 

Можна припустити первинність родового терміна. Проте з історичних джерел 

[612]
1
 відомо, що до того, як армія Бренна увішла до Анатолії у ІІІ ст. до н.е., 

галльські племена використовували так звані ‗військові трійки‘ 

(дгр. ηπιμαρκισιαν). Виходячи з цього, значення галат. μαπκαν об‘єднує родове 

поняття ‗кінь‘ та видове поняття ‗верховий / бойовий кінь‘. Синкретизм 

родового та видового понять виявляється й у германських продовженнях: 

дангл. mearh ―жеребець, бойовий кінь‖ [986], дісл. marr ―кінь‖ (особливо в 

поетичних творах – дісл. hleða mar ―сідлати коня‖, hnakk-marr ―робочий кінь; 

                                                           
1
Тут автори посилаються на книгу давньогрецького історика і географа Павсанія ―Опис Еллади‖. 
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кінь, який використовується для верхової їзди‖, часто у складі кенінґів – vág-

marar ―хвильові/морські коні: човни‖, Róða rið-marar ―морські коні, що 

хитаються: човни‖, ægis-marr , súð-marr, vers-marr,  orð-marr, segl-marr, stjórn-

marr, gjálfr-marr, þóptu-marr ‗назви човнів‘ [993, c. 413]). Належність цих 

одиниць до іменників чоловічого роду вербалізує стереотипне увлення давніх 

ісландців про морську й військову справу як заняття чоловіків. Це сприяло 

закріпленню за формою дісл. marr видового значення ‗жеребець‘ та деривації 

від нього парного позначення жіночого роду – дісл. merr ―кобила‖ [993, c. 413, 

425]. Одиниця merr використовується як у поетичних текстах, так і в прозі. 

Вона слугує базою для деривації прагматично навантажених найменувань 

(зневажливих, образливих прізвиськ чоловічого роду, наприклад, дісл. merar-

leggr (чол. р.) [993, c. 425] (букв.) ‗кобиляча нога‘).  

Рефлекси в інших германських та кельтських мовах також – парні назви: 

дангл. mearh ―кінь, бойовий кінь‖ vs дангл. mere, miere ―кобила‖ [986], 

англ. мare ―т.с.‖, дангл.  yranh afod (прізвисько) ‗кобиляча голова‘ [938, 

c. 233]; двн. marah ―жеребець‖ vs двн. meriha ―т.с.‖, н.  ähre ―шкапа‖; 

вал. march ―кінь‖ vs дірл. marc ―кобила‖ [958, т. 1, с. 375].  

Отже, вважаємо, що значення етимона іє. *marko- синкретично поєднує 

гіперонімічний (―кінь‖) та гіпонімічний (―бойовий/верховий кінь‖, ―жеребець‖) 

складники, а також актуалізує симбіоз природного й соціального в культурі 

праіндоєвропейців.  

Синкретизм роду й виду сприяє встановленню в мовній картині аналогій 

між сакральним і світським, природним, диким і соціалізованим локусами 

світу, істотами й неістотами (див. рефлексацію іє. *au ei- ―птах; птах, 

пов‘язаний із водою‖ [1021, c. 86], Додаток Ц. 2. 2. 2).  

Інклюзивність родо-видових понять та їх лексемна тотожність 

в індоєвропейській прамові базуються на усвідомленні мовцями наявності 

спільних ознак у референтів, на можливості й необхідності вербального 

об‘єднання представників роду й виду в групи за таким спрямуванням 

(Додаток Ц. 2. 2. 3): 
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 рід / стать (іє. * hū  o-s ―цап; козел (родовий термін)‖ [1021]); 

 рід / стать, вік (іє. *óu i-s ―вівця (доросла самка); вівця (родовий термін) 

[1021]; іє.  u eren- ―ягня, баран, вівця (родовий термін)‖ [1021]);  

 рід / вид (іє. *u l p-/*lup- ―хижа тварина; лисиця, вовк тощо‖ [1021]; 

іє. *ames- ―дрізд; дрізд чорний, дрізд європейський‖ [1021]; іє. *ned-
2
 ―видавати 

звук, мати те або те звучання; ревти, гудіти тощо‖ [1021], іє. *rei-
3
 ―кричати, 

видавати гучний звук; мукати, ревти тощо‖ [1021]); 

 стать людини / соціальний статус (іє. *gʷ  n  ―дружина; жінка (родовий 

термін); богиня‖ [1021]). 

Окрім коренів із предметним значенням, до класифікаційних гіпо-

гіперонімічних зв‘язків залучаються етимони з ознаковим значенням, тобто 

найменування властивостей та відношень. Інтеграція семантичної структури 

етимонів відбувається вздовж таких ліній: 

 колір / відтінок (іє. *mel-
6
 ―темний; чорний, брудний тощо‖ [1021]; 

іє.  su ordo-s чорний; темний [1021]); 

 якість, ознака / актуалізація якості, ознаки (іє. *esu-s ―хороший; 

особливий; такий, як треба‖ [1021]; іє.* hl u-
2 
―поганий; слабкий; не такий, як 

треба‖ [1021]); іє. *leut- ―злий, лютий, зловісний‖ [1021]); 

 дія / деталізація способу, манери, швидкості виконання дії, необхідного 

матеріалу тощо (іє. *mei-
3
 ―пересуватися; постійно пересуватися в різних 

напрямках‖, іє. *ret(h)- ―швидко рухатися; котити(ся)‖, іє. *aig-
3
 ―швидко 

рухатися; качати(ся), коливати (ся), вертітися‖, іє. *rebh-
2
 ―крити дах; крити дах 

соломою, очеретом‖ [1021]); 

 дія / інтенсивність, тривалість дії (іє. *gʷei-
1
 ―плакати; ридати‖, 

іє.   hu  kʷ- ―світити; мерехтіти, блищати‖ (тобто світити нерівно), іє. *srebh-/ 

*serbh- ―пити маленькими ковтками; ковтати‖ [1021]). 

У наведених прикладах лексично тотожні поняття – диференційовані на 

рівні гіпонімів та інтегровані на рівні гіперонімів.  

Інший різновид реалізації родо-видових зв‘язків у праіндоєвропейских 

синкретемах представлено випадками гіперонімічної диференціації та 
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гіпонімічної інтеграції (Додаток Ц. 2. 2. 4, рис. Ц. 3). Так у структурі 

лексичного значення кореня іє. *meri o- ―молодий чоловік, молода жінка‖ [1021] 

відбивається диференціація понять на вищому рівні категоризації (‗стать‘), a не 

на нижчому (‗вік‘), що спрямовує дивергенцію рефлексів за напрямком ‗стать‘ 

(Додаток Ц. 2. 2. 4, рис. Ц. 4). 

В ізоглосах східного (індійського) ареалу надається перевага значенню 

‗молода особа чоловічої статі‘, тоді як проміжний (грецький) ареал 

орієнтований на позначення молодої особи як чоловічої, так і жіночої статі. 

Західний же (балтійський) ареал актуалізує рефлексацію значення ‗молода 

особа жіночої статі‘: 

ІНДІЙСЬКА ІЗОГЛОСА – санскр. márya- ―смертний; чоловік; юнак; коханець; 

шанувальник‖ [1041, c. 791: 3]; 

ГРЕЦЬКА ІЗОГЛОСА - дгр. μεῖπαξ (чол. р., жін. р.) ―юнак, хлопець, підліток‖, 

але переважно ―дівчина‖ > μειπάκιον ―юнак, хлопець‖ [949, с. 1064]; 

БАЛТІЙСЬКА ІЗОГЛОСА – прус. mergo (mêrgâ) ―дівчина; служниця‖, mârtin 

(mârtjan) ―невістка‖ [1071]; лит. mergà ―дівка, дівчина; наймичка, батрачка‖ 

[1038, с. 402], martí ―невістка‖ [1038, с. 395]). 

Про те, що в індійському й грецькому ареалах салієнтною є ознака 

‗чоловіча стать‘, свідчать значення вторинних найменувань, утворенні 

наступними шляхами: 

 семантичною деривацією (санскр. márya- ―юнак; коханець тощо‖ > 

―самець-плідник (бик, баран)‖ [1041, c. 791: 3]),  

 словотвірною деривацією (санскр. márya- ―юнак; коханець тощо‖ > 

maryaká- ―(досл.) маленький хлопець (про бичка серед корів)‖ [1041, c. 791: 3]; 

дгр. μεῖπαξ, ―хлопець; дівчина‖ > μειπάκιον ―хлопець‖ [949, с. 1064]) за 

допомогою суфіксів зі значенням димінутивності, яке було нечітким і 

поступово втрачалося в історії як санскриту, так і давньогрецької мови 

(див. про санскр. -kа-/-ká- [932, с. 466–469, 478] та дгр. -ιον [808, с. 659]).  

По-перше, такий розподіл семантичних ізоглос, імовірно, продиктований 

визнанням важливості ролі чоловіка в процесі життєдіяльності та продовження 
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роду. По-друге, втрата словотвірним елементом (санскр. -kа-/-ká-, дгр. –ιον) 

суто зменшувального значення і його розширення за рахунок семи ‗належить, 

відноситься до…‘ свідчить про зниження актуальності семантичного 

компонента ‗вік‘ і виокремлення семантичного компонента ‗стать‘. 

Отже, гіпо-гіперонімічні зв‘язки між семантичними складниками 

праіндоєвропейських синкретем детермінують рефлексацію коренів у дочірніх 

мовах у двох напрямках: (а) від більш загального до спеціалізованого значення 

у випадку суміщення інтегральної гіперсеми та диференціальних гіпосем 

у первинній семантичній структурі й, навпаки, (б) від спеціалізованого до 

більш загального значення у випадку суміщення інтегральної гіпосеми та 

диференційних гіперсем у семантичній структурі етимонів. 

Наступним різновидом гіпо-гіперонімічних зв‘язків є такі, що 

встановлюються між корелятами нижчого рівня категоризації – еквонімами, 

об‘єднаними в один клас спільним гіперонімом, який покриває сукупність 

спільних ознак співгіпонімів.  

У синкретемах, що суміщають еквонімічні семи, гіперонімічний 

складник – імплікований (Додаток Ц. 2. 2. 5, рис. Ц. 5), тоді як при гіпо-

гіперонімічних зв‘язках він інтегрований до семантичної структури етимонів. 

Отже, про еквонімію можна говорити як про горизонтальний вузол гіпо-

гіперонімічних відношень, що відрізняється від вертикальних інклюзивних 

зв‘язків.  

Еквонімія в семантичних структурах праіндоєвропейських етимонів – різна 

за ознаками, на основі яких вона утворюється: 

 склад, структура (іє. *sneudh-
2
 ―густий туман; легкий туман‖, *bholo- 

―дим, пара‖, *p s-
2
 ―пил; пісок‖, *bhengh- ―товстий, кремезний; густий, 

щільний‖ [1021]); 

 розташування (іє. *reuto- ―шлунок; кишка (про тварин)‖,  s teigʷ- ―рука 

(від плеча до кисті), плече; нога (від тазостегнового до колінного суглоба), 

стегно‖, *keis- ―передпліччя, рука (від кисті до ліктя); стегно (від таза до 
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коліна)‖,  kok s  ―нога (ступня); стегно (зовнішня частина таза) тощо‖, 

  s teigʷ- ―плече; рука; стегно‖ [1021]); 

 форма й розташування (іє. *kenk-
3
 ―колінна чашечка; п‘ятка‖ [1021], 

тобто ‗округла кістка, розміщена спереду нижнього кінця стегна‘ i ‗задня 

частина ступні‘); іє.*antro-m ―печера; діра‖ [1021]); 

 спорідненість (іє.  su ekrū - ―теща, свекруха; тесть, свекор‖ [1021]); 

 зовнішність, вигляд (іє. *kemer- ―краб; черепаха тощо‖ [1021]); 

 звички, поведінка, спосіб життя, зовнішність (іє. *g  h eg h- ―тхір тощо‖, 

 u er-
13

 ―білка, тхір, куниця‖, *angu(h)i- ―хробак, змія‖ [1021]); 

 форма й призначення (іє. *pel-
4
 ―блюдо, таріль‖ [1021]); 

 спосіб, манера виконання дії (іє. *per-
1
 ―мрячити; накрапати; бити 

струменем, потоком‖, *sresk- ―падати дрібними краплями; мрячити, падати 

дуже дрібними краплями‖, *stag- ―т.с.‖, *meigh- ―спалахувати й гаснути; сяяти 

яскравим світлом, виблискувати‖, *meis- ―т.с.‖, *ai-tro ―гострий, різкий (на 

дотик); гіркий, різкий (на смак, запах)‖, *bher-
3 

 ―шкребти, скоблити (тобто 

знімати верхній шар), різати (тобто розділяти щось на частини) тощо‖ [1021]);  

 звучання (іє.  k u ei-
2
 ―шипіти; свистіти тощо‖, *l -

1
 ―гавкати, гаркати; 

вити тощо‖, *bher-
4
 ―ревти, гудіти; дзижчати тощо‖, *dher-

3
 ―муркотати, 

гурчати тощо‖, *plab- ―белькотіти, бурмотати, гомоніти тощо‖, *reu-
1
 ―ревти, 

гудіти; рокотати, дзюркотіти тощо‖ [1021]);  

 стан, зміна стану речовини  (іє. *t - ―танути; гнити‖ [1021]). 

Як бачимо, класифікаційні зв‘язки сем у синкретичних значеннях 

праіндоєвропейських етимонів віддзеркалюють усвідомлене та 

систематизоване людиною нескінченне різноманіття форм і видів існуючих та 

уявних об‘єктів, ознак, дій, з якими має справу людина в процесі 

життєдіяльності. У мові упорядковане різноманіття предметів і явищ ―схоплено 

гіпонімами й редуковано гіперонімами‖ [416, с. 75]. 
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3. 2. 2. 2 Синкретсемія на основі імплікаційних концептуальних 

зв’язків. Другий тип концептуальних зв‘язків – імплікаційний (Додаток 

Ц. 2. 3.). Для формування семантичної структури праіндоєвропейських 

етимонів продуктивні імплікаційні зв‘язки метонімії та опозитивності, що 

зумовлюється намаганням мовців осягнути світ у його антиномічній цілісності. 

Метонімічні зв‘язки виявляються в різних моделях – ―місцево-посесивній‖, 

―результативно-причиновій‖, ―інструментально-спрямувальній‖ [225, c. 96–105] 

(приклади реалізації моделей див. Додаток Ц. 2. 3. 1): 

МІСЦЕВО-ПОСЕСИВНА
 
МЕТОНІМІЧНА МОДЕЛЬ 

 частина / ціле – іє. *bharu- ―ялиця; ліс‖ [1021,   egh- ―гілка; кущ‖ [1021]; 

 вмістище / вміст – іє. *akʷ - ―вода, річка‖, *(e)nebh-
2
 ―вода; 

хмари‖ [1021];  

 виріб / матеріал – іє. *ker p- ―тканина, шкіра; черевик‖ [1021]; 

 реалія / ознака (температура) – іє. *algh- ―мороз; холодний‖ [1021]; 

 реалія / ознака (колір) – іє.  īl- ―бруд; чорний‖ [1021]; 

 дія, стан / джерело, виконавець; те, що/хто перебуває в певних 

умовах - іє. *dei-
1
 ―світити; сонце‖, *kel-

1
 ―височіти; бути високим; пагорб, 

височина; виступ‖ [1021] тощо; 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ПРИЧИНОВА МЕТОНІМІЧНА МОДЕЛЬ 

 дія / результат – іє.  ghr i- ―густо мазати, бруднити‖ [1021]; 

 дія/об‘єкт дії – іє. *bheredh- ―різати; дошка, планка‖ [1021] тощо;  

ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-СПРЯМУВАЛЬНА МЕТОНІМІЧНА МОДЕЛЬ 

 дія / інструмент – іє. *bak- ―палиця; бити‖ [1021]; 

 дія1 / дія2 як умова або стадія виконання дії1 – іє.  enek - ―діставати; 

отримувати‖ [1021];  

 дія1 / дія2 як спосіб виконання дії1 – іє. *gerebh- ―дряпати, гравірувати; 

писати‖ [1021] тощо. 

Продуктивність утворених на основі метонімічних моделей синкретем 

пояснюється актуальністю еталонних денотатів, які є ідеальними зразками 

об‘єктів та явищ із властивими їм ознаками й функціями, і таким чином 
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відповідають нормативним уявленням мовців про те, якими мають бути ці 

реалії, їх властивості чи функції: ‗зелена трава‘, ‗гострий камінь‘, ‗висока гора‘, 

‗мокра/волога вода‘, ‗зуб кусає‘, ‗палиця б‘є‘, ‗у дзеркалі можна побачити себе‘ 

тощо. У внутрішній формі таких одиниць закодовано інформацію про те, яким 

цей об‘єкт має бути в ідеалі, як із ним треба поводитися, для чого він існує 

тощо. Тобто внутрішня форма одиниці містить інформацію про ‗щойність‘ 

денотата (‗що це? для чого воно є?‘). 

Особливу увагу слід звернути на синкретеми, утворені на основі партонімії 

(Додаток Ц. 2. 3. 2, рис. Ц. 6). Зв‘язок ‗частина–ціле‘ – імплікаційний і 

встановлюється через усвідомлення взаємодії, сумісності частин (партоніми) 

цілого (холонім). Це відрізняє партитивність від класифікаційних зв‘язків гіпо-

гіперонімії та еквонімії, що утворюються в результаті усвідомлення 

інтегративних та диференційних ознак реалій. Основу гіпо-гіперонімії 

становить ―єдність світу в його різноманітті‖, а партонімії – ―цілісність світу в 

його членуваннi‖. Отже, ―партитивні відносини – імплікаційний аналог 

класифікаційної гіпо-гіперонімії‖ [297, с. 388]. 

В індоєвропейській прамові органічна партонімія представлена 

здебільшого найменуваннями частин тіла (іє. * h ghú-s ―лікоть; рука‖, іє. *k er- 

―голова; ріг‖ [1021]), зокрема таких, межі яких нечітко визначені (іє.   enu-
2
 

―підборіддя; щелепа‖, іє. * ep h - ―щелепа; рот‖ [1021]). 

У дочірніх системах відбувається або розщеплення синкрета й утворення 

семантичних ізоглос ‗ціле‘ та ‗частина‘, або його продовження через дієвість 

імплікаційних концептуальних зв‘язків. Розщеплення (‗частина‘, ‗ціле‘) та 

продовження синкретсемії (‗частина + ціле‘, ‗тварина, рослина + людина‘) 

демонструє рефлексація іє. * h ghú-s ―лікоть; рука‖ [1021] (Додаток Ц. 2. 3. 3, 

рис. Ц. 7). Напрямки розщеплення синкретсемії детерміновані історично 

стійкою архісемою (‗орган/відгалуження‘). 

Неорганічна партонімія представлена поєднаннями чогось різнорідного. 

Уявлення про реалії пов‘язуються з їх членством у певних групах, комплектах, 

сумішах тощо. Інтегративним компонентом у структурі значення синкретичного 
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етимона виступає ‗частина‘, а диференційним – ‗ціле‘. Наприклад, ‗ВОГНИЩЕ‘ 

(‗вугілля‘ + ‗вогонь, полум‘я‘ + ‗світло‘): іє.*egnis ―вогонь‖ (< іє. *ong-/*ang- 

(*heng-) ―вугілля‖) [1021] > лат. ignis, is ―вогонь; тепло (жар); сяйво‖, vivus ignis 

―живий вогонь‖ [950, с. 372] (Додаток Ц. 2. 3. 4, рис. Ц. 8). Разом із тим у 

синкретемах, семи яких співвідносяться з органічною партонімією, ‗частина‘ є 

диференціальною, а ‗ціле‘ – інтегративним складником значення: ‗ДОБА – 

РАНОК‘ (іє. *  ier- ―доба; ранок, рано‖ [1021] > ‗ЦІЛЕ‘ – ав. ayar  ―доба‖, prô-

ayare ―вчора‖ [1044, c. 44], ‗ЧАСТИНА‘ – дгр. (*ἀ(ι )επι- >) ἄπιζηον ―вранішній 

сніданок‖ [949, c. 234], а також І ἠέπιορ 3 ―вранішній, ранковий‖ [949, c. 746], 

ἦπι ―уранці, на зорі‖ [949, c. 760]).  

Наступний тип імплікаційних зв‘язків у структурі синкретем – 

опозитивність, зокрема конверсивність (Додаток Ц. 2. 3. 5). Семантична 

опозитивність виникає внаслідок упорядкування об‘єктів світу за їх схожістю 

та відмінністю, усвідомлення протилежностей між ними, ―максимуму 

несумісності ознак‖ [297, с. 401]. На відміну від непродуктивних синкретем на 

основі класифікаційних зв‘язків опозитивності (Додаток Ц. 2. 3. 5, табл. Ц. 2), 

де протиставлені ознаки є симетричними щодо спільного центра 

(архісема ‗температура‘), імплікативна опозитивність (конверсивність) вимагає 

встановлення асиметрії та співвіднесення взаємозумовлюючих складників у 

межах аргументної структури / системи. Тобто конверсивність – це не 

властивість, з якою реалія встановила б певне відношення, а реляційний 

зв‘язок [297, с. 416], який виявляється в межах відношення, до якого 

реалія залучається.  

Результати аналізу виявили різні моделі конверсивних зв‘язків між 

складниками індоєвропейських синкретів: 

 ДИНАМІЧНО-СТАТИЧНА – актуалізується в дієслівних коренях активної 

або лабільної семантики
1
, які в дочірніх мовах розвинули рефлекси 

з динамічним та статичним значеннями (іє. *bheu- ―бути; рости‖ [1021] > 

                                                           
1
Дієслово лабільної семантики – це дієслово суб‘єктно-об‘єктної (‗давати, брати‘ тощо) або активно-

статальної інтенції (‗бути, рости‘), значення якого спирається на принцип вираження праіндоєвропейським 

етимоном активності та інактивності дії учасника ситуації, а не суб‘єктно-об‘єктних відносин. 
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ДИНАМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ – санскр.  h vay (кауз.) ―1) створювати; виробляти; 

2) оживляти; 3) схвалювати, заохочувати; 4) виявляти, показувати; 5) думати, 

вважати; 6) знати, довідуватися; 7) змішувати‖,  h va-vacana (грам.) ―такий, що 

виражає дію‖ [955, с. 480] vs СТАТАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ – санскр.  h va 

―1) становлення, виникнення; 2) перехід; 3) існування, буття; 4) характер, 

натура; 5) схильність, пристрасть; 6) сенс, значення; 7) любов; 8) віра, довіра; 

8) відчуття; 9) річ‖ [1021],  h vavant (грам.) ―такий, що знаходиться в якомусь 

стані‖ [1021], а також іє. * u er- ―горіти; бути гарячим‖ [1021],  p  r- 

―показувати; бути видимим‖, іє.  su ergh- ―бути хворим, хворіти; піклуватися, 

доглядати‖ [1021]); 

 СУБ‘ЄКТНО–ОБ‘ЄКТНА – актуалізується в дієслівних коренях, які 

в дочірніх мовах розвинули рефлекси з різною валентністю (СУБ‘ЄКТНО-

ОБ‘ЄКТНИЙ БІНОМ – іє. *legh- ―класти, ставити; лягати‖ [1021] > ТРАНЗИТИВНЕ/ 

ОБ‘ЄКТНЕ СПРЯМУВАННЯ – гот. (кауз.) lagjan ―класти‖, at-lagjan ―класти перед, 

на‖ [1032, c. 233] vs ІНТРАНЗИТИВНЕ СУБ‘ЄКТНЕ СПРЯМУВАННЯ – гот. ligan 

―лежати‖, uf-ligan ―падати (лягати), бути слабким‖, at-ligan ―(це) 

лежить/знаходиться у моїй владі/ у моїх силах‖ [1032, c. 233]); пор. вживання 

готських рефлексів у контекстах, в яких актуалізується транзитивне, об‘єктне 

спрямування (гот.―nih ahjaiþ þatei qemjau lagjan gawai þi ana airþa; ni qam 

lagjan gawai þi, ak hairu‖ [1115] – ‗Не думайте, що Я прийшов, щоб мир на 

землю принести (букв. покласти), Я не мир принести прийшов, а меч‘ (Від 

Матвія 10 : 34) [1087]) та інтранзитивне, суб‘єктне спрямування (гот.―Jah 

qimands Iesus in garda Paitraus, jah gasahv swaihron is ligandein in heitom‖ [1115] 

– ‗Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в 

гарячці‘ (Від Матвія 8 : 14) [1087]; досл. ‗побачив [її] лежачою‘ - gasahv … 

ligandein); 

 РЕВЕРСИВНА/ РЕЦИПРОКАЛЬНА, яка актуалізується в дієслівних коренях 

із синкретичним взаємним значенням, де наявність дії одного актанта 

передбачає наявність іншого й навпаки (іє. *gel-
1
 ―завивати, закручувати; 

робити круглим; рука‖ [1021]) > ‗ДІЯ1: РУХ, СПРЯМОВАНИЙ ВІД…‘ (іє. *ghabh- 
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―хапати, брати‖ [1021]), ‗ДІЯ2: РУХ, СПРЯМОВАНИЙ ДО…‘ (*ai-
3
 ―давати‖ [1021]), 

‗РЕЦИПРОКАЛЬНА ДІЯ‘ (іє. *ap-
1
   p- ―брати, хапати; простягати руку, тягтися 

до; давати‖ [1021]), ‗АКТАНТИ‘ (іє.   pi- ―товариш‖ [1021]);  

 КАУЗАТИВНО-ІНГРЕСИВНА, яка актуалізується в дієслівних коренях із 

синкретичним значенням цілісного завершеного акта дії з послабленою 

транзитивністю – іє. *rem- ―лежати, покоїтися; підтримувати, підпирати‖ [1021] 

> КАУЗАТИВНО-ІНГРЕСИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ЦІЛІСНОГО ЗАВЕРШЕНОГО АКТА, де 

суб‘єкт дії безпосередньо не впливає на об‘єкт (лит. rem ti ―1) підпирати; 

2) підтримувати (кандидатуру, пропозицію); 3) спиратися на…(факти, закон, 

дані тощо)‖ [1038, c. 658]), ІНТРАНЗИТИВЕ ЗНАЧЕННЯ 

ІНГРЕСИВНОЇ/ІНХОАКТИВНОЇ ДІЇ або початку, становлення дії, яка відбувається 

спонтанно, не обов‘язково за участю каузатора (лит. rímti ―затихати, 

заспокоюватися, угамовуватися‖ [1038, с. 664]), ЗНАЧЕННЯ КАУЗАТИВНОЇ, 

ТРАНЗИТИВНОЇ ДІЇ (лит. ramínti ―заспокоювати когось‖, rámdayti 

―приборкувати‖ [1038, с. 651]). 

Отже, застосування логіко-категоріального аспекту дослідження доводить, 

що в праіндоєвропейській лексиці продуктивними є синкретичні значення, які 

вибудовуються як на класифікаційних, так і на імплікаційних типах зв‘язків 

між семантичними складниками синкретів. 

 

3. 2. 2. 3 Когнітивна й прагматична орієнтація синкретсемії. Залежно 

від типу лексико-семантичної інформації, що міститься у значеннях етимонів, 

їх можна поділити на денотативні та сигніфікативні. Перші апелюють до 

об‘єктів дійсності та їх емпіричних ознак, що сприймаються органами чуття й 

усвідомлюються в результаті зорового, слухового, смакового, нюхового, 

дотикового сприйняття, м‘язового напруження або їх комбінації. Ці синкретеми 

мають когнітивну спрямованість. Значення сигніфікативних (або денотативно-

сигніфікативних) синкретем апелюють до системи виражених у мові понять, 

раціональних та емоційних ознак і мають когнітивно-прагматичну 

спрямованість. Денотативні синкретеми відбивають онтологію світу та 
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когнітивно орієнтовані, сигніфікативні – гносеологію світу і мають 

прагматичне спрямування. 

Когнітивно орієнтовані значення етимонів компактно описують реалію, 

складники або ознаки якої взаємозумовлені: ‗той, що має велику товщину, 

також має велику вагу‘ (іє. *dheb- ―товстий; важкий‖ [1021], іє. gʷretso- 

―товстий; великий (за розміром)‖ [1021]), ‗згинання призводить до зменшення 

довжини‘ (іє. *leud- ―зігнутий; малий‖ [1021, c. 684]), ‗той, що має велику 

ширину й невелику товщину, висоту, також має рівну поверхню‘ (іє. *pel - 

―широкий і плаский‖, *pl -k-
1
 ―т.с.‖, *pl  t- ―т.с.‖ [1021]), ‗той, що має велику 

довжину й незначну товщину‘ (іє. *m k- ―довгий і тонкий‖ [1021] > лат. macer, 

cra, crum ―худий, тонкий‖ [950, с. 463]; дангл. mæger ―худий; пісний‖ [986]; 

дгр. μακπόρ ―довгий; далекий; тривалий‖ [949, с. 1048]). Когнітивно орієнтовані 

структури Ғ типові для індоєвропейського протостану.  

Втім в індоєвропейській прамові є синкретеми з послабленим когнітивним 

і підсиленим прагматичним компонентом. У прагматично орієнтованих 

синкретемах ―об‘єктивоване значення денотатів переноситься в площину 

суб‘єктивно-емоційних оцінок та преживань‖ [297, с. 394]. Оскільки людина не 

може залишатися індиферентною до того, що вона пізнає, ―аксіологічність 

закладено … у номінативному процесі низки слів‖ [342, с. 144] з різними 

ономасіологічними ознаками, і переключення семантичного аспекту з 

когнітивного на прагматичний призводить до формування естимаційних 

компонентів у структурі лексичних значень.  

Екстенсіонали прагматично орієнтованих синкретем поділяються на різні 

класи та об‘єднуються в якусь семантичну категорію, наприклад, ‗розмірності‘.  

Так значення коренів іє. *bel-
2
 ―великий; сильний; могутній, значущий‖, 

*me-
4
 ―великий (за розміром); важливий‖ [1021], *me  h - ―великий (за розміром); 

величний, важливий‖ [1021; 1078, c. 1604] об‘єднуються в аугментативний клас на 

базі інтегральної ознаки ‗значний силою прояву‘. Рефлекси кореня іє. *me  h - 

розвивають нейтральні й забарвлені значення (приклади із різних дочірніх мов 

наведено в Додатку Ц. 2. 4): 
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 НЕЙТРАЛЬНІ АУГМЕНТАТИВНІ ЗНАЧЕННЯ (дісл. mikill, mykill ―великий (за 

розміром), високий; численний‖ [993, c. 427–428]); 

 ЗАБАРВЛЕНІ АУГМЕНТАТИВНО-ПАНЕГІРИЧНІ ЗНАЧЕННЯ (у простих основ 

та композитів – дісл. mikill, mykill ―величний; добрий; славний‖, mikil-

 rjóstaðr (досл. ‗широкогрудий‘) ―хоробрий‖, а також у складі антропонімів і 

топонімів у значенні ‗великий‘ – дісл. Mikla Gildi, Mikli-garðr 

―Константинополь‖ [993, c. 427–428]); 

 ЗАБАРВЛЕНІ АУГМЕНТАТИВНО-ПЕЙОРАТИВНІ ЗНАЧЕННЯ (дісл. mikil-læti 

―гордість, пиха‖ [993, c. 427–428]). 

Як свідчать приклади, у дочірніх системах аугментатив характерний не 

тільки позитивним, а й негативним смислам, що виходять на перший план. 

У такий спосіб узус може закріпити за однією формою амбіваленті значення. 

Один із смислів роздвоєного значення не заперечує інший, але стає 

продуктивнішим. Серед рефлексів від кореня іє. *me  h - ―великий; важливий‖ 

переважають одиниці з позитивними експресивними, афектно-емоційними 

значеннями. Проте при висвітленні ознаки ‗надмірність‘ аугментатив тяжіє до 

пейоративного модусу акціональної шкали. Наприклад, у тексті ―Старшої 

Едди‖ вживання дісл. mikilsti (присл.) ―забагато, занадто‖ [993, с. 428] і margr 

(прикм.) ―численний‖ [993, c. 412] додає негативних конотацій одиницям, з 

якими вони сполучаються (дісл. snemma (присл.) ―рано‖ [993, c. 574], sìð 

(присл.) ―пізно; останній‖ [993, c. 531], staðr (ім.) ―садиба; рідний дім, домівка‖ 

[993, c. 586]): mikilsti snemma … sìð ‗зарано … запізно‘ та ì marga staði ‗до будь-

яких домівок‘. Наведемо уривок: ―Mikilsti snemma     kom ek ì ma ga  taði, // en 

til  íð ì suma;    öl var drukkit, sumt var ólagat,    sjaldan hittir leiðr ì lìð .‖ [1135, 

c. 66] - ‗Бувало, я [занадто] рано в гості з‘являвся // Або [надто] пізно часом: // 

там випили пиво, а там не варили — // хто не милий, той недоречі‘ [1096]. 

Іншим прикладом розщеплення прагматично орієнтованої синкретеми є 

рефлексація іє. *me-
4
 ―великий (за розміром); важливий, великий‖ [1021]. У 

кельтських, слов‘янських та германських ізоглосах від аугментатива 

здебільшого утворюються деривати з амеліоративними значеннями (приклади 
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див. [151, с. 293-294]) – дірл. mór már ―великий (за розміром, кількістю тощо)‖ 

[1009, с. M:166], molbthach ―гідний похвали, похвальний‖ [1009, с. M:162]); 

дісл. mærr ―відомий, знаменитий, великий‖; двн. - m r (m ri ―прославлений‖) у 

Sigimar, Hlodomăr [1032, c. 252], сл. -мер у др. Володимѣръ [973, т. 2, с. 600] 

тощо. Разом із тим грецькі ізоглоси тяжіють до закріплення пейоративних 

значень: дгр. μυπόρ ―нерозумний; безрозсудний; дурний‖ [949, с. 1119], 

гр. μυπόρ ―такий, що мудрує, розумує (про дурня)‖ тощо [974, с. 542]. Хоча й у 

цьому випадку цілком можливі аугментативи з позитивним оцінно-

експресивним значенням. Пор. такі естимаційні значення: ‗ДИМЕНСІОНАЛЬНЕ‘ у 

дгр. -μυπορ ―великий‖ [1021] та ‗ПАНЕГIРИЧНЕ‘ у складі дгр. ἐ σεζί-μυπορ 2 

―який невтомно воює зі списом‖ [949, с. 454] або ―славний, відомий своїм 

списом‖ [973, т. 2, с. 600]. 

Окрім аугментативів, в індоєвропейській прамові з семантичною 

категорією ‗розмірності‘ корелюють корені з демінутивними значеннями: 

іє. *alp- ―маленький, слабкий‖, *(s)ker-dh- ―малий; поганий, жалюгідний, 

нещасний‖ [1021].  

Якщо аугментативи здебільшого пов‘язані з позитивною оцінкою, то 

демінутиви містять переважно негативну оцінку, а ‗маленький розмір‘, 

‗слабкість‘ асоціюються з ‗неповноцінністю‘, ‗неспроможністю‘ тощо: іє. *alp- 

―маленький, слабкий‖ [1021] > хет. alḫpaḫanḫda- (alpant-) ―непритомний, 

хворий; слабкий; маленький (розмір); крихкий‖ [1052, т. 1-2, c. 38–39]; 

лит. alpul oti ―часто непритомніти‖ тощо [1038, c. 24]; іє. *(s)ker-dh- ―малий; 

поганий, жалюгідний, нещасний‖ [1021] > лит. skurdus ―бідний; убогий, 

злиденний‖ (лит. ~i gamtà ―бідна природа‖, ~ s der lius ―бідний врожай‖, 

~i íšvaizda ―жалюгідний вигляд‖, ~ s  al  sas ―сумний голос‖ тощо) [1038, c.702]. 

Отже, синкретеми суміщають когнітивне та аксіологічне пізнання 

дійсності. Знання про властивості об‘єктів і явищ узгоджуються з системою 

етичних, естетичних поглядів. Емпіричне буття відповідає ідеальному буттю, 

ототожнюється з ним, а існування, цінність і корисність речей не 

розмежовуються. З цього випливає, що синкретсемія зумовлюється 
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холістичною онтолого-аксіологічною моделлю світу праіндоєвропейців. Згідно 

з цією натуралістичною концепцією, цілісність і повноту всього існуючого 

розуміють як цінність, етичний та естетичний ідеал, норму, порядок, 

а порушення цілісності й неповноту речей інтерпретують як антицінність, 

антинорму, безладдя. 

3. 2. 2. 4 Просторово-темпоральна безперервність синкретем. 

Праіндоєвропейська синкретема розщеплюється у дочірніх мовах, а система 

рефлексів утворює варіантну мовну реалізацію цілісного етимона й 

голографічне зображення реалії виявляється у продовженнях первісного кореня 

з тим або тим ступенем точності ракурсу, залежного від носіїв лінгвокультури.  

Дійсність у змістовому аспекті мовних знаків є одночасно холістичною 

й дискретною. Однією формою в індоєвропейській прамові кодуються збірні 

поняття ‗рід і вид‘, ‗вид1 і вид2‘, ‗ознака й субстанція‘, ‗дія, суб‘єкт і об‘єкт дії‘. 

Через рефлексацію етимона відбувається розширення змісту поняття. Оскільки 

більша кількість інформації вимагає більшої кількості кодуючих засобів, 

праіндоєвропейська синкретема розгалужується змістово й формально у своїх 

рефлексах. Цей процес і виявляється як просторово-темпоральна 

безперервність вихідного етимона. 

Розширення форми мовного знака здійснюється кількісним зростанням 

структурних складників, а його змістовий аспект стає різнобічнішим за рахунок 

збільшення інформації про ознаки реалій, що входять у поняття.  

У результуючих структурах виражені різні типи відносин між складниками 

вихідної синкретеми, до яких належать парадигматичні та синтагматичні єдності. 

Парадигматичні єдності актуалізуються, наприклад, як видові назви, 

утворені рефлексами кореня іє.   s pī ko- ―великий птах, дятел‖ [1021]: лат. pica, 

ае ―сорока‖, pīcus, ī ―дятел; (міфологчне) гриф‖ [950, с. 586]; санскр. piká 

―зозуля (Cuculus Indicus); самка зозулі‖ [1041, с. 624: 2]; прус. pîklê, picle 

―дрізд‖ [1071]. У такий спосіб актуалізується родове поняття ‗великий птах‘ 

унаслідок формально-семантичного розподібнення первісної синкретеми й 

вербалізації видових, еквонімічних понять. 
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Сурядний зв‘язок поєднує й такі рівноправні семантичні компоненти, 

через посередництво яких реалізується поняття парності: іє. *su ekrū - ―свекoр, 

свекруха‖ [1021] > дгр. ἑκςπόρ ―свекор‖, ἑκςπά  ―свекруха‖ [949, с. 503]; санскр. 

śváśura ―свекор; тесть (у сутрах)‖, śvaśrū  ―свекруха, теща‖ > śvaśrūsnu   

(двандва) ―свекруха й невістка‖ [1041, с. 1105: 3].  

Епіцен
1
 іє. *an

1
- [1021] ―предок (по чоловічій, жіночій лінії)‖ 

розподібнюється в дочірніх мовах на позначення парних найменувань (двн. ano 

―дід, прадід, предок по чоловічій лінії‖, ana ―баба, прабаба, предок по жіночій 

лінії‖ [1026, с. 4–5], н. Ahn ―предок; (заст., діал.) дід, прадід‖, Ahne (заст., діал.) 

―баба, прабаба‖ [945, с. 37]), які залучаються до стійких копулятивних зворотів, 

наприклад, вал. ewythr ―дядько‖ > ewythr а modry  ―дядько й тітка‖ [1051, c. 40].  

Корінь іє. *dh -
1
 ―бабуся й дідусь; предки‖ [1021] також утворює парні 

ізоглоси на зразок дгр. θεῖορ ―дядько‖ [949, с. 774], ηηθίρ ―тітка‖ [949, с. 1623]. 

Рефлекси цього кореня залучаються до лексично розширених конструкцій, які 

складаються з видових найменувань, але позначають родові поняття: стсл. дѣдъ 

―старий; дідусь‖ [973, т. 1, с. 494] > др. дѣдъ [968, т. 1, с. 783], прадѣдъ ―батько 

діда, дід, прадід‖ [968, т. 2, с. 1362–1363] > др. прадѣди и дѣди; прадѣди, дѣди и 

отьци, дѣди и отци ―предки‖ [968, т. , с. 783; 968, т. 2, с. 1362–1363]. 

Інші синкретеми парадигматичного структурного типу суміщають 

однорідні поняття. Наприклад, складники значення кореня іє.  sū-ro- ―солоний, 

кислий; сир‖ [1021] об‘єднуються смислом ‗гострий, різкий; який діє, 

проявляється з великою силою‘. Сема інтенсивності ‗гостре відчуття‘ 

реалізується в давньоісландській ізоглосі (іє.  sū-ro- > дісл. seyra ―голод‖ [993, 

с. 525]), на базі якої утворюється інше паратактичне поєднання двох 

синонімічних понять у стале тавтологічне сполучення з алітерацією, де 

формальний і семантичний повтори експлікують інтенсивність дії – дісл. sultr 

ok seyra (досл. ‗голод і голод‘) ―(стихийне лихо) голод‖ [993, с. 525, 603]. 

Сурядний зв‘язок поєднує й протилежні семи. Наприклад, значення 

іє. *me  h - ―великий; важливий‖ [1021; 1078, с. 1604], яке суміщає смисли 

                                                           
1
 Епіцен – видова назва, значення якої інтегрує поняття чоловічої та жіночої статі. 
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‗хороша і/або погана якість‘, розподібнюється у гот. *mikilei ―велич, сила, 

шляхетність‖ та *mikiluþhts ―зарозумілий, пихатий‖ [1032, с. 254].  

У значенні іє. *leuk- ―яскравий; світити; бачити‖ [1021] об‘єднуються 

смисли ‗з‘являтися в полі зору; світлішати, розвиднятися‘ і ‗зникати з поля зору, 

темнішати‘, що спричиняє розвиток семантичних ізоглос у протилежних 

напрямках: вал. llug ―схильний до спалаху; яскравий; такий, що мерехтить, 

світиться слабким світлом‖ (як у сполученні llug у dydd ―світанок‖) [1051, c. 294] 

vs llwg ―синювато-сірий, темний; покритий плямами‖ [1051, c. 297]. 

Значення синкретем парадигматичного структурного типу утворюється 

також паратактичним поєднанням таких однорідних понять, які лише умовно 

можна вважати согіпонімічними, синонімічними чи антонімічними. Скажімо, 

у значенні кореня іє. *dei-
1
 семи об‘єднані смислом ‗джерело випромінювання‘ 

(родове поняття) й реалізують антиномії ‗природне – культурне (сакральне)‘, 

‗простір – час‘. У пошуках відповіді на питання про те, де існує явище – 

у природі чи поза нею, у просторі чи в часі, праіндоєвропейська культура 

ототожнює природний об‘єкт (світило) й культову реалію (надприродну істоту, 

божество), встановлює нерозривний зв‘язок простору (необмеженої протяжності 

над землею) і часу (тривалості, послідовної зміни): іє. *dei-
1
 [1021] ―світити; 

сонце; бог; небо; день‖ > алб.
 
diel, dîl ―сонце; блискучий, сяючий, яскравий‖, яке 

пов‘язано з алб. perndi, perëndi ―Бог‖ [569, c. 17]), E Djelë ―неділя‖ (‗день Сонця‘) 

[668, c. 69]. Образ триокого Бога-Неба виник в анатолійській лінгвокультурі як 

символ небесних тіл, що випромінюють світло, – Сонце, Місяць та Юпітер. 

Найяскравішу планету асоціювали з верховним божеством, що й пояснює 

утворення теоніма іллір. Δει-Ҕάηςπορ ―Бог-Отець‖. Найменування Бога-Сонця й 

Бога-Неба в анатолійських мовах є генетично спорідненими з шумерською 

назвою Utu
1
 – алб. (*tiwali) diel ―сонце‖, лув. D iwata- (Ti-wa-az, DUTU-wa-az, 

                                                           
1
Продовження іє. *dei-

1
 ―сонце; небо; день; божество‖ [1021] в албанській мові та споріднені з ними 

слова в анатолійських мовах вважають найархаїчнішими позначеннями Бога-Неба/ Бога-Сонця/ Бога-Отця 

[1021]. У праіндоєвропейській моделі Всесвіту існувало не одне Сонце, а декілька. Тому в албанській та 

анатолійській картинах світу ототожнювали Сонце й планету Юпітер, вважаючи найяскравіше тіло темного 

неба нічним сонцем. Імовірно, концепт Бога-Сонця було запозичено в анатолійську лінгвокультуру з 

шумерської (Utu ―Бог Сонця‖ [450, c. 292], визначальну рису якого підкреслюють емоційні назви - епітет babbar 

‗блискучий; той, що сяє‘ та найменування храму Бога Сонця É-babbar (букв.) ‗сяючий дім‘ [1033, c. 161–162]).  
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DUTU-an, DUTU-ti-i, DUTU-ti тощо), Tiwat- ―сонце; Бог-Сонце‖ [450, c. 293], 

хет. dšiuš ―(сонце) бог‖, Sius ―Бог-Сонце‖, палайська Tiyaz, Tiyat ―т.с.‖ [450, 

c. 293; 1021], а також хет. šiwat- ―день‖, šiwanni- ―бог‖ (<  di  u-), (ієрогліфічне 

письмо) tina- ―бог‖, šij ri ―(він) з‘являється‖ [1021]. 

Поступове усвідомлення суперечності реального світу спричиняє до 

встановлення межі між світською й сакральною сферами буття, а синкретизм 

земного й божественного поступається паралелізму форм людської діяльності, 

орієнтованої ―здебільшого на святість – свою (потенційну) та ту, яка з неба 

послана. Звідси – святе слово, свята справа, свята думка. І те, чим людина 

відома серед інших людей, те, що лишається після неї, у найвищих проявах, 

і є святим‖ [382, с. 482]. В індоєвропейській лінгвокультурній традиції архаїчні 

корені виявляються ланками, що єднають концепції світського й сакрального 

буття. Сенс повсякденної й культової активності людини полягає у творінні, 

відновленні цілісності, збільшенні фізичної форми й обсягу та досягненні 

духовної чистоти. Тому сакральне поняття ‗святості‘ етимологічно пов‘язано з 

профанною ідеєю фізичного збільшення, сили й цілісності, тілесного здоров‘я, 

випромінювання енергії, порядку (див. [193]):  

іє. *eis-
1 
―здійснювати різкі рухи‖ [1021] > дгр. ἱεπόρ ―1) великий, міцний, 

могутній; 2) священний, релігійний, культовий; такий, що влаштовується на 

честь богів; 3) святий, божественний; 4) відданий божеству, благочестивий‖ 

[949, с. 815]; 

іє. *u er -
2
 ―робити; працювати, створювати‖ [1021] > дгр. ὀπ άυ 

―наливатися (соками), дозрівати, визрівати; набухати, бубнявіти‖ [949, с. 1187–

1188], іє. *u er -
3
 ―буяти, бути у великій кількості; бути повним/сповненим 

сили‖ [1021]; 

іє. *k u en- ―святкувати; святий‖ [1021] > псл. *svĕtъ, *svĕtьlъ; стсл. свѣть, 

свѣтѣ, свѣтьлъ, свѧтъ; р. свет, светлый, святой [973, т. 3, с. 575–576, 585]; укр. 

світ, світлий, святий [951, т. 5, с. 196–197, 199–200]; 

іє. *ad-
2
 ―встaновити, упорядковувати‖ [1021, c. 3] > умбрська мова arsie 

(*adio-) превелебний; святий, священний; чистий, пречистий (про божество або 
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щось із ним пов‘язане, належе йому)‖ [493, с. 106], arsmor (*admon) ―релігійні 

церемонії, ритуали‖, arsmatiam (*admatio-) ―той, хто проводить ритуал чесноти‖ 

[493, с. 199],   mune ―епітет Юпітера‖ [1021]. 

Отже, праіндоєвропейські корені зі значеннями ‗збільшувати‘, 

‗створювати‘ являють собою синкрети ‗профанне+сакральне‘. Рефлекси таких 

синкретем у дочірніх мовах утворюють антитетичні ізоглоси за напрямками  

‗СВІТСЬКА СФЕРА‘ та ‗САКРАЛЬНА СФЕРА‘. Наведемо приклади рефлексації  

іє. *u er -
2
 ―робити; створювати‖ [1021]. 

Одні рефлекси суміщають у своїй семантичній структурі співвіднесеність 

зі світським та сакральним світами: іє. *u er -
2
 ―робити; працювати, 

створювати‖ [1021] > дгр. ῥέζυ ―робити, здійснювати; допомагати‖, але також 

―приносити в жертву; здійснювати жертвопринесення‖ [949, с. 1450]; ἔπδυ 

―робити, здійснювати‖, але також ―здійснювати жертвопринесення‖ [949, 

с. 658]. 

Інші деривати іє. *u er -
2
 диференційовано репрезентують світський та 

сакральний світи через різні аспекти повсякденної, професійної або культової 

активності (Додаток Ц. 2. 5).  

Світська сфера представлена позначеннями повсякденних і професійних 

дій, спрямованих на створення матеріальних цінностей, отримання прибутку 

тощо – дгр. ὀπ άζυ ―пом‘якшувати; місити, замішувати (тісто, глину); 

змішувати, доводити до потрібного стану‖ [1034], ἔπ α ἐπ άζεζθαι ‗займатися 

рукоділлям‘, θαλάζζια ἔπ α  ‗морський промисел, мореплавство або 

риболовство‘ тощо [949, с. 657]. Сакральна сфера пов‘язана з культовою 

діяльністю, апеляцією до надприродних сил, вшануванням і задобрюванням 

богів, принесенням їм жертв, здійсненням обрядів на їх честь тощо – 

дгр. ὀπ ιάζυ ―справляти оргії, здійснювати містерії; (культ.) справляти, 

присвячувати; cпоруджувати, зводити; (культ.) шанувати, прославляти; 

залучати до посвячених‖. 

Актанти світської сфери схарактеризовані як жваві, фізично активні 

(дгр. ἐπ άηηρ І ―працьовитий, енергійний‖ [949, с. 657]) і представлені 
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найменуваннями людини, що працює (дгр. ἐπ άηηρ ІІ ―робітник, ремісник, 

майстер‖ [949, с. 657]), назвами знарядь праці, виробів (ὄπ ανον ―знаряддя, 

інструмент тощо‖ [949, с. 1187]), λαΐνεα Ἀμθίονορ ὄπ ανα ‗кам‘яні творіння 

Амфіона, тобто стіни Фів‘ [949, с. 1187]). Актанти сакральної сфери 

представлені такими, що знаходяться у стані сильного нервового збудження, 

неспокою, хвилювання (дгр. ὀπ αυ ―палати пристрастю; ―знаходитися у 

збудженому стані; пристрасно бажати‖ [949, с. 1187], ὀπ ή ―схильність, 

пристрасть, жага; роздратування, гнів, злоба‖ [949, с. 1188]). Вони охоплюють 

переважно учасників ритуалів (дгр. ὀπ εών ―оргеон, жрець‖, ὀπ ιαζηήρ (культ.) 

―учасник оргій, оргіаст‖ [949, с. 1188])  

Зіставний аналіз рефлексів етимона іє. *u er -
2 
показав, що

 
синкретичне 

значення кореня, яке з часом диференціюється в давньогрецькій та інших 

дочірніх мовах, об‘єднує протилежні, але взаємодоповнюючі смисли ‗природне, 

земне, матеріальне, фізичне‘ і ‗надприродне, сакральне, ідеальне, психічне‘.  

Виходить, що парадигматичний структурний тип праіндоєвропейських 

синкретем спирається на семантичну однорідність елементів і спричиняє 

семантичне розподібнення етимонів таким чином, що воно віддзеркалює 

філіацію реалій позамовної дійсності за ієрархічним, комплементарним, 

градуальним чи реляційним принципами.  

У синкретемах синтагматичного структурного типу семи поєднуються 

підрядними зв‘язками. До таких слід віднести корені, у значеннях яких семи 

сполучаються на зразок складників атрибутивних сполучень (іє. *alu- ―гіркий; 

пиво‖, *meu-
1
 ―вологий; бруд, грязь‖, *algh- ―холодний; мороз‖, * here h- 

―високий; гора‖ [1021]), або дієслівно-іменних конструкцій (іє. *el-
8
 ―гнути, 

згинатися; лікоть; райдуга‖, *gel-
1
 ―крутити; вузол, гланди, куля‖ [1021]).  

Упродовж рефлексації синкретем синтагматичного структурного типу 

(Додаток Ц. 2. 5. 2) актуалізується розгортання ознак реалій позамовної 

дійсності, які у вихідному пункті (у семантиці етимона) були нерозривними. 

Відбувається ―виготовлення предмета мовною свідомістю … через лінійну 

конфігурацію належних йому ознак‖ [422, с. 93].  
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Актуалізація безпосередньої ознаки реалії має результатом атрибутивно-

предметну конфігурацію. Наприклад, філіація значень рефлексів синкретеми 

іє. * here h- ―високий; гора‖ [1021] відбувається за двома напрямками (Додаток 

Ц. 2. 5. 2. 1) – (1) ‗РЕАЛІЯ, та (2) ‗БЕЗПОСЕРЕДНЯ ОЗНАКА‘. Наведемо приклади 

рефлексів синкретеми і.є. * here h- ―високий; гора‖, що диференційовані за 

такими семантичними ізоглосами: (1) ТЕ, ЩО/ХТО ВИСОЧИТЬ‘ (ав.  arəzah- 

―гора, височина‖ [1021],  areša ―грива‖ (тобто ‗такий, що знаходиться зверху‘), 

barz-ahva ―верхній світ‖[1044, c. 62] тощо; (2) ‗ВИСОКИЙ‘ - ав. berez ‗високий‘ 

[1044, c. 62], перс. Bardiyeh ―чоловіче ім‘я‖ (букв. ‗високий, величний‘), 

 armaneš ―такий, що має вишукані манери і високі думки‖, barzoy ―ім‘я‖ 

(букв. ‗величний‘) [1044, c. 62]. 

Отже, рефлекси кореня іє. * here h- охоплюють іменники з конкретними 

та абстрактними значеннями. Сюди входять назви об‘єктів, що є високими або 

розташовані у верхній частині чогось, а також одиниці з дименсіональним 

значенням та які позначають високі титули, оцінки тощо. Інша група 

продовжень кореня представлена атрибутивами, що позначають такі 

безпосередні ознаки об‘єктів дійсності, які характеризують їх за розміром, 

розташуванням, якістю, інтенсивністю виявлення, поведінкою тощо. Очевидно, 

що позначення об‘єктів та їх ознак співвідносяться як члени категорії, яка 

вибудовується навколо певного центра. Праіндоєвропейський етимон із 

конкретним, але синкретичним значенням втілює уявлення про 

еталон/прототип цієї категорії, тобто центрального носія висвітленої ознаки. 

Він найбільше відповідає уявленням мовців про найзагальніші властивості 

членів категорії. Так категорія високих об‘єктів вибудовується навколо 

еталонного носія типової ознаки ‗велика відстань знизу вгору‘ (‗гора‘). 

Наближені до центру члени категорії – це інші різновиди височини (‗пагорб‘, 

‗берег‘ тощо). Віддаленими від центру виявляються об‘єкти, розташовані у/на 

верхній частині чогось (‗голова‘). Периферійними є реалії з ознаками, що 

отримують високу оцінку. 
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Інший різновид синкретем синтагматичного структурного типу 

актуалізується як розгортання об‘єкта та таких його ознак, які виявляються 

опосередковано через дію/дії та зв‘язки з іншими реаліями. Порівняймо 

філіацію синкретичних значень етимологічних дублетів: іє.  he h- > іє.   em h- 

―кусати; зуб‖ [1021] та іє. *ed- ―їсти; зуб‖ [1021] (дет. див. [151, с. 301-304]). 

Напрямки семантичного розподібнення цих коренів свідчать про те, що в 

значеннях етимонів та їх рефлексів актуалізуються опосередкуюча та 

опосередкована ознаки реалії. Наслідком цього є дієслівно-предметні 

конфігурації ‗ДІЯЧ + ДІЯ‘ та ‗ДІЯ + ІНСТРУМЕНТАТИВ‘ (Додаток Ц. 2. 5. 2. 2).  

Філіація значень рефлексів синкретеми іє.   em h- ―кусати; зуб‖ [1021, 

с. 369] (Додаток Ц. 2. 5. 2. 2. 1) відбувається напрямками: ‗реалія (такий, що має 

гострий кінець, прорізує/ться)‘; ‗дія (чим-небудь гострим захоплювати, 

роздрібнювати, розділяти на частини‘); ‗опосередкуюча ознака‘. Наявні 

ізоглоси, які співвідносяться з позначеннями інтенсивно-ітеративної дії з 

послабленою каузальністю – лит.  ém  ti ―пускати паростки, проростати, 

прорізуватися‖ [1038, c. 912]; санскр. (інтенс.) jañja hyáte ―широко розкривати 

щелепи, щоб схопити; кусатися)‖ [1041, c. 412 : 1]. Салієнтними виявляються 

безпосередній суб‘єкт дії (‗такий, що розриває, прорізуєть/ся‘ – санскр. jám ha 

―зуб; бивень‖ [1041, c. 412: 1], jám haka ―такий, що розриває, душить, трощить; 

демон; такий, що викликає хвороби‖ [1041, c. 412: 1]), опосередкуюча ознака 

діяча (‗прорізати/ся‘) та його безпосередня ознака (‗зубчастий‘). 

Опосередковані ознаки реалії та сфери об‘єкта, місця, часу дії виявилися 

непродуктивними. Сфера суб‘єкта дії зазнає деталізації у рефлексах шляхом 

розширення екстенсіонала поняття й поповнення категорії ‗такий, що має 

гострий кінець і прорізає/ться‘. Центром (прототипом) цієї категорії є ‗зуб‘. Це 

значення містять ізоглоси більшості ареалів індоєвропейських мов. Інші 

семантичні рефлекси утворюють менш численні ізоглоси, що співвідносяться 

з найменуваннями нецентральних (дгр.  όμθορ ―цвях; шип; колючка‖ [949, 

с. 329]) та периферійних (дангл. comb ―низина, оточена пагорбами‖ (‗зубчастa‘) 

[986]) членів категорії. Отже, значення етимона іє.   em h- ―кусати; зуб‖ [1021] 
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синкретично поєднує семи ‗типовий діяч‘ та ‗типова дія‘, утворюючи синтагму 

‗реалія + опосередкуюча ознака‘.  

Продовження синкретеми і.є. *ed- ―їсти; зуб‖ [1021] (Додаток 

Ц. 2. 5. 2. 2. 2) утворюють семантичні ізоглоси за такими напрямками: ‗реалія 

(такий, що їсть, з‘їдає; такий, що має гострий кінець, подрібнює‘); ‗дія 

(‗стискуючи зубами, роздрібнювати, споживати, винищувати кого/що?)‘; 

‗опосередкована ознака‘. Розгалуженими є ізоглоси, які співвідносяться з 

позначеннями дистрибутивної (гот. fra-atjan ―розподіляти‖ [1032, c. 4, 46]) та 

каузальної (санскр.  dáyati  ―годувати‖ [1041, c. 17: 3]) дії. Це спричиняє 

салієнтність таких складників типової ситуації як об‘єкт дії (‗те, що 

споживають‘ Ғ їжа, падаль, отрута); суб‘єкт дії – (‗споживач‘ Ғ людина, 

тварина, хижий птах, комаха, надприродна істота); інструментатив (‗той, що 

подрібнює їжу‘); місце  й час дії. 

Зазначимо, що синкретеми іє.   em h- ―кусати; зуб‖ та іє. *ed- ―їсти; зуб‖, 

утворюючи предметно-дієслівні синтагми, по-різному висвітлюють прототипну 

ознаку (‗гострий‘) позначуваної реалії (‗зуб‘). У значенні етимона іє.   em h- 

акцентовано здатність об‘єкта дійсності до інтенсивно-ітеративної дії 

(‗прорізувати/ся‘), а у значенні кореня іє. *ed- – до дистрибутивно-каузальної 

дії (‗подрібнювати‘). 

Синкретсемія праіндоєвропейського кореня з часом не зникає. Формально-

змістове розгортання синкретем, яке відбувається на пізніших стадіях розвитку 

мови, виявляється в зростаючій продуктивності парних назв і композитів типу 

двандва в середньогрецькій, порявняно з давньогрецькою мовою [777, c. 270], 

та розгортанні давньоруських синкретем і поступовому утворенні на їх основі 

градуальних тріад, метафоричних переносів тощо [316, c. 66–70]. 

Продовження синкретем синтагматичного структурного типу утворюють 

етимологічні фігури шляхом формально-змістового збільшення синкретем: 

іє. *kan- ―співати; звук‖ [1021] > лат. carmina canere ―читати, декламувати 

вірші‖ [950, с. 123]; іє. *st - ―стояти‖ [1021], яке пов‘язане з іє. *steb(h)- 
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―колона, стовп; підтримувати‖ [1021] > дгр. ἱζηὸν ἱζηάναι ―встановити щоглу, 

стовп‖ [516, c. 12]. 

У дочірніх мовах релікти праіндоєвропейських синкретем актуалізуються 

по-різному: 

 усталеними порівняннями (укр. рівний, як долоня [966, т. 2, с. 360] – 

пор. іє. *dhen-
2
 ―поверхня руки, землі‖ [1021]); 

 обмеженою сполучуваністю слів (р. рассеиваться как пыль – 

пор. іє.  dheu es- ―розсіюватися, зникати; пил‖ [1021], р. туман рассеялся [960, 

с. 590] – пор. іє. *dheu-
4
 ―розсіюватися, зникати; дим‖ [1021], р. бурый медведь 

– пор. іє. *el-
1
 ―червоний, бурий, коричневий (у назвах дерев і тварин)‖ [1021]); 

 синонімічною атракцією (укр. очорнити, очорняти ―зводити наклеп на 

кого-, що-небудь; паплюжити‖ [947, с. 872], забруднювати ―позбавляти 

моральної чистоти, ганьбити кого-, що-небудь; споганювати‖ [947, с. 377] – 

пор. іє.  īl- ―бруд; чорний‖ [1021]; 

 функціонуванням постійних епітетів1
 – санскр. ghanaсуiama ―темний 

(непрозорий, густий), як хмара‖ [273, c. 105] ], р. чернее тучи – пор. іє. *gʷhen-
1
 

―набрякати; повний‖ [1021] > санскр. ghaná ―густий; маса; хмара тощо‖ [955, 

c. 201], тобто ‗наповнений водою‘, а також ‗темний, чорний‘ – іє. *enebh-

2
/*nebh-/* ―мокрий, сирий; вода; хмари‖ > дінд. a hrá- ―похмура погода, 

хмарність; хмара‖, лат. nimbus ―хмара, туман, чорна дощова хмара; буря, злива‖ 

[1021]; 

 енантіосемією – санскр. s r -s ra ―1) сильний і слабкий; 2) міць 

і слабкість; 3) хороша і/або погана якість‖ [955, с. 728] – пор. іє. *me  h - 

―великий; важливий (хороша і/або погана якість)‖ [1021; 1078, с. 1604]; санскр. 

sad-asat-phala ―добрі і погані наслідки‖, sad-asad- tmaka ―такий, що є реальним 

і нереальним‖ [955, с. 682], car cara ―рухливий і нерухомий; органічний і 

неорганічний; живий і неживий; сукупність усіх творінь; світ‖ [955, с. 207]; 

                                                           
1
 Постійний епітет - виконує семантичну функцію: означення, яке утворює стійке сполучення із 

іменником і виражає якусь характерну, завжди існуючу ознаку реалії. 
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 композитами та сполученнями на зразок двандва – р. мать и отец, 

санскр. m t -pitar ―мати й батько‖ [955, с. 508] – пор. іє.    tos, atta ―батько, 

мати‖ [1021]; двн. ―…uuolf noh uulpa…‖ ‗ні вовк, ні вовчиця‘ [385, с. 123] – пор. 

іє.  u l kʷ-os & *u l kʷ-  [1021]); 

 тавтологічними зворотами – англ. to give a gift ―подарувати подарунок‖ 

[981, c. 575], яке походить від дангл. gifan ‗давати‘, дсканд. gefa + дсканд. gipt, 

gift ‗те, що дарують‘ < іє. *ghabh- ―давати, отримувати‖ [1021; 1078, c. 1594]). 

Слід підкреслити, що утворення таких сполучень й угруповань 

є передбачуваним, комунікативно виправданим та комфортним, історично 

й культурно константним унаслідок прозорості значень, запрограмованих 

у синкретемах значної архаїчної глибини.  

Феномен цілісності найменування не тільки не зникає, але й постійно 

відтворюється в історії мови, хоча набуває інших форм і функцій. Інноваційні 

комплексні номінації, які в дочірніх системах утворюються з різним ступенем 

продуктивності, однаково вдало суміщають номінативну та фатичну, 

експресивну, повчальну, перформативну функції. Яскравими прикладами таких 

синкретем (див. Додаток Ц. 2. 6. 1) є формульні вирази та етимологічні фігури, 

які насамперед властиві фольклорним текстам малого жанру (гал. toncnaman 

toncsiìoiontìo ‗клятва, якою вони поклянуться‘ (I cт.н.е.) [590, c. 314]). 

Синкретеми часто трапляються в назвах персонажів дитячих казок, примовок, 

пісень (укр. райдуга-дуга, англ. master and dame), у складі інших експресивних 

найменувань (англ. might and magic [1123] ―букв. ‗міць і магія‘: назва 

комп‘ютерної гри‖). Такий різновид синкретем як етимологічні фігури входять 

до експресивно-стилістичних плеоназмів та активно вживаються не тільки в 

образній народній, але й художній мові: укр. ―… і котилося куль-

покотьолом // моє серце …‖ [1097].  

Необхідно також звернути увагу на структурно-семантичний паралелізм та 

генетичну спільність синкретем.  

По-перше, семантичний синкретизм властивий різним лінгвокультурам. 

Зіставний аналіз хронологічно віддалених, але генетично споріднених мов із 
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неспорідненою мовою (хупа) засвідчує універсальність механізмів утворення 

синкретсемії (Додаток Ц. 2. 6. 2). Синкретеми представлені позначеннями, що 

закріплюють за денотатом константу, універсальну ознаку чи функцію, а також 

одиницями із лабільною (активно-статальною чи суб‘єктно-об‘єктною) 

семантикою: іє. *k  ko- ―зелена трава, зелений корм для худоби‖ [1021] та 

хупа tł’oh-łitsow (букв. ‗трава-синій/зелений‘) ―трава (родовий термін)‖ [1019, 

c. 41]; іє. *ap-
1
   p- ―брати, хапати; простягати руку, тягтися до; давати‖ [1021] 

та хупа ’iwa’k’iliwh (досл. ‗вони дають щось один одному‘) ―вони міняють 

гроші на речі, прoдають речі‖ [1019, c. 82]. 

По-друге, певне поняття, наприклад, ‗доба‘ у різних дочірніх мовах може 

бути виражено копулятивною конструкцією, яка поєднує смисли ‗день‘ і ‗ніч‘ 

(cанскр. naktá -dina ―ніч і день; вдень і вночі‖ [955, с. 311] та дісл. nótt ok dag 

―ніч і день‖ [993, c. 94]), хоча експоненти є продовженнями різних етимонів 

(іє. *   her- ―день (як проміжок часу)‖ [1021; 1078, c. 1584] > дісл. dagr ―день‖ 

[993, c. 94], але іє. *dei-
1
 ―сонце; небо; день; божество‖ [1021] > cанскр. dina 

―день‖ [955, с. 268]). У той же час помітною є генетична спільність складників 

синкретем. Єдине генетичне джерело мають синкретеми різного ступеня 

спорідненості – внутрішньогрупові й міжгрупові семантичні цілісності 

(Додаток Ц. 2. 6. 3). Наприклад, синкретема ‗доба‘, що утворюється поєднанням 

рефлексів коренів іє. *   her- ―день (як проміжок часу)‖ [1021; 1078, c. 1584] та 

іє. *nekʷ-(t-) ―ніч‖ [1021], є внутрішньогруповою, оскільки поширена в 

германських мовах (дісл. nótt ok dag ―ніч і день [993, c. 94]; н. Tag und Nacht 

―цілодобово [945, с. 627]; англ. day and night ―день і ніч‖). Синкретема ‗доба‘, 

що утворюється поєднанням рефлексів коренів іє.*dei-
1
 ―сонце; небо; день; 

божество‖ [1021] та іє. *nekʷ-(t-) ―ніч‖ [1021] виявляється міжгруповою й 

поширена в санскриті та словянських мовах (санскр. naktá -dina ―ніч і день; 

вдень і вночі‖ [955, с. 311]; р. день и ночь, укр. день і ніч). 

Проведений аналіз демонструє генетичну спільність та формально-

семантичний паралелізм синкретем в індоєвропейських мовах, дозволяє 

реконструювати окремі синтагми індоєвропейської прамови (і.є. *dhgʷhos & 
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nok ʷ t- ‗день і ніч, доба‘). Наші висновки свідчать на користь концепції про 

первинну дифузність значень і слугують переконливими доказами просторово-

темпоральної безперервності синкретем. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Аналіз базисних компонентів плану вираження та плану змісту в лексиці 

індоєвропейської прамови дозволив встановити зумовленість структурних 

особливостей етимонів семантичними чинниками.  

2. Структура праіндоєвропейського слова вибудовується за принципом 

квантового розподілення інформації в мовних знаках, за яким інформаційний 

максимум припадає на початок кореня / основи. Інформаційну домінантність 

ініціальних приголосних пояснюємо їх звукозображальним потенціалом. Цей 

чинник вплинув і на правила фонетичної синтагматики складників 

морфологічної будови етимонів. Обмеження на аранжування фонетичних 

синтагм зменшуються в напрямку від ініціальної до термінальної частини 

первісних одиниць.  

3. У цілому структура кореня тяжіє до симетричної консонантної рамки 

навколо вокалічного ядра. В кореневій ініціалі здебільшого трапляються 

приголосні з оптимальними пучками диференційних ознак. Ці приголосні 

характеризуються високою частотою, широтою семантичного потенціалу 

(зв‘язків із семантичними класами), універсальністю (трапляються в більшості 

мов світу), простотою вимови й доступністю для імітації. Від актуалізації 

оптимальних пучків диференційних ознак залежала й регламентація дистантної 

синтагматики зімкнених у трифонемних коренях.  

Синтагматика типової будови коренів (CVC) представлена такими 

різновидами дистантних синтагм маргінальних приголосних: 

 нерегламентовані макрогетерогенні синтагми, що утворюються 

фонемами, диференційованими на суперординатному рівні категоризації за 

ознаками ‗±шум; ±перервність‘; 
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 регламентовані гомогенні конгруентні та неконгруентні синтагми, 

утворені оптимальними зімкненими, диференційованими на базовому рівні 

категоризації, де значущою є ознака ‗±аспірація‘; 

 регламентовані мікрогетерогенні синтагми, що утворюються 

комбінацією оптимальних та неоптимальних зімкнених, диференційованих на 

субординатному рівні категоризації, де значущою є ознака ‗±дзвінкість‘. 

4. Найбільш продуктивна коренева модель (CVC) тяжіє до оптимальних 

контрастів між маргінальними зімкненими. Консонантні рамки утворюються 

лише неаспірованими або лише аспірованими зімкненими, а також 

комбінуванням дзвінких (аспірованих і неаспірованих) чи неаспірованих 

(глухих і дзвінких) зімкнених. Корені, маргінальні приголосні в складі яких 

утворюють максимальну та нульову артикуляторну дистанцію (47,7%), 

поступаються кореням із помірною артикуляторною дистанцією між 

маргінальними зімкненими (52,3%). Такі комбінації фонем забезпечують 

максимум розрізнення при мінімально допустимій дистанції між початковою й 

прикінцевою ланками структури, що узгоджується з особливостями 

фонологічної типології індоєвропейської прамови – спрямованості як до 

синкретизму й уникнення різких контрастів, так і до протилежностей, 

протиставлень.  

Інші структури коренів менш продуктивні, ніж типова будова CVC, і 

корелюють зі значеннями етимонів таким чином: прості етимони мають 

звукозображальний характер і властиві вигукам (V), одиницям із реляційними 

значеннями (CV), а також окремим повнозначним імітативам (VC); складні 

корені (CCVC, CVCC, CCVCC) мають різну частоту в п‘яти домінантних 

семантичних класах, на відміну від типової будови (СVC), яка представлена в 

цих класах рівномірно. 

5. Семантичний чинник впливав на межі не тільки кількісного, а й якісного 

варіювання етимонів:  

 існувало різноманіття вихідних форм праіндоєвропейських 

коренів/основ та їх модифікацій; етимони мали полікомпонентну морфологічну 
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будову й зазнавали якісних та кількісних, внутрішньо- та зовнішньокореневих 

модифікацій незалежно від частиномовної приналежності основ;  

 домінувало правобічне розгортання вихідної форми; 

 був поширений синкретизм формо- й словоутворення та вживання 

однакових модифікацій незалежно від вихідної структури та семантики 

етимонів; 

 повнозначним етимонам, зокрема кореням з акціональним значенням, 

властивий дуже високий ступінь структурної варіативності та продуктивності. 

6. Модифікацією форми етимонів реалізовано принцип мовної економії, 

адекватне розпізнавання й диференціація виражених цими формами значень. 

Синкретизм слово- та формотворення забезпечував змістову інтеграцію 

одиниць і стійкість формально-змістових кореляцій.  

Вищезазначене є підставою для висновку про те, що особливості 

структурної організації мовних одиниць тісно пов‘язані з лексичними 

характеристиками протосистеми. 

7. Головна особливість лексики індоєвропейської прамови - її 

компактність, що виявляється в обмеженості інвентарю, семантичній 

конкретності й лексемній тотожності вербалізацій. 

8. Невеликий за обсягом лексикон представлений позначеннями 

універсальних і конкретних понять. Значення коренів віддзеркалюють 

―природну‖, віталістичну спрямованість мовної картини світу 

праіндоєвропейців. Максимальне наповнення (73,6% ЛСВ) спостерігається в 

сферах ―Фізичні дії та матеріали‖, ―Сприйняття‖, ―Рух, пересування‖, 

―Природа‖, ―Простір‖, ―Частини тіла, їх функції‖, ―Емоції‖. Найменування 

соціальних реалій, а також абстрактні сфери виявилися нечисленними. 

Багатоаспектну взаємодію людини з довкіллям реалізовано у 

пріоритетності конкретних позначень, номінативній щільності окремих сфер та 

формальній недиференційованості низки понять.  

Кількісно репрезентативними є позначення дій, пов‘язаних із 

згинанням/розгинанням; реалій і явищ, які осягаються дистантно через 



266 

візуальне, тактильне й слухове сприйняття; назв органів, доступних для 

спостереження; форми реалій; ненормативних, негативих і несприятливих 

(твердий і грубий, вологий, неприємний запах, викривлення та непрямий рух, 

вода й рух у воді, гучне звучання) або важливих (вода, дерево, гукати й 

говорити, кровна спорідненість) для життєдіяльності людини явищ. Виразною є 

орієнтація на позначення ін/активного учасника ситуації (а не суб‘єкта чи 

об‘єкта дії). Деталізація актуальних сфер здійснюється через номінативну 

щільність та кількісну збалансованість понять ‗згинати‘, ‗зв‘язувати‘, ‗стискати‘ – 

‗розривати‘, ‗розтягувати, тягти‘, ‗розщеплювати‘, просторових антиномій.  

9. Формальна недиференційованість властива вербалізаціям дії за 

значенням з‘єднати і роз‘єднати, перцептивної і раціональної діяльності, руху в 

повітрі й воді, топологічних (статичних) і параметричних (динамічних) ознак, 

реалій та їх функцій, наближених у просторі об‘єктів, ієрархічно організованих 

емоцій. Лексемна тотожність етимонів зумовлена також важливістю естимаційних 

проекцій ‗простір – час‘, ‗зовнішній (чуттєвий) світ – внутрішній (емоційний) світ‘. 

10. Синкретсемія коренів реалізує взаємодоповнюваність значень, а не їх 

дериваційність. У логіко-категоріальному аспекті актуалізується синкретизм на 

основі класифікаційних та імплікаційних зв‘язків. Синкретизм значень на 

основі класифікаційних зв‘язків спирається на симілятивність, аналогію та 

родо-видову інклюзивність. Семантичний синкретизм на основі імплікаційних 

зв‘язків віддзеркалює ментальне поєднання цілого й частини або об‘єднання 

двох протилежних частин у ціле. Метонімічні зв‘язки представлені у значеннях 

коренів через місцево-посесивну, результативно-причинову, інструментально-

спрямувальну та партонімічну моделі, а конверсивні зв‘язки - через 

посередництво динамічно-статичної, суб‘єктно-об‘єктної, реципрокальної та 

каузативно-інгресивної моделей. Лексико-семантична інформація, що міститься 

в синкретемах, визначає їх когнітивну або прагматичну спрямованість.  

11. Синкретсемія набуває інших форм реалізації в голографічній 

репрезентації позначуваних явищ, яка розгортається в межах історико-

етимологічних гнізд як семантична єдність однорідних складників або як 
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єдність складників, пов‘язаних підрядними зв‘язками. Просторово-темпоральна 

континуальність синкретсемії виявляється у формуванні інноваційних 

синкретем у дочірніх мовах. Вони функціонують у вигляді етимологічних 

фігур, копулятивних і тавтологічних зворотів, стійких порівнянь і постійних 

епітетів.  

12. Обмеженість лексичного складу в індоєвропейській прамові, яка 

доповнюється синкретсемією етимонів, означає, що вираження цілісного змісту 

вимагає особливих форм.  

Матеріали розділу викладено в публікаціях автора [151, с.193-238, 249-265, 

271-307; 158; 160; 163; 169; 171; 173; 174; 176; 189; 190; 192; 197; 198; 199; 201; 

202; 203; 207; 209; 210; 211; 698; 699; 700; 703; 710].  
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РОЗДІЛ 4 

РОЛЬ ІКОНІЧНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРАІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ЕТИМОНІВ ТА ЇХ РЕФЛЕКСАЦІЇ 

 

 

4. 1 Формально-змістові фігури, утворені варіюванням маргінальних 

складників коренів 

 

 

4. 1. 1 Кореневі ініціалі та реалізація іконічного принципу ‘спільна 

форма : спільний зміст’. Важлива роль іконічності актуалізувалася в 

маніпулюванні структурою коренів індоєвропейської прамови з метою 

імплікації певного змісту. Припускаємо, що це виявляється в продуктивності 

звукозображання та інших, менш прозорих імітацій. Імплікації форми й змісту, 

релевантні для індоєвропейської прамови, буде представлено як формально-

змістові фігури (ФЗФ) – елементи членування, які, за словами У. Еко [420, 

с. 149], мають диференційні значення, але не зв‘язані з певним денотатом. Як 

смислорозрізнювальні одиниці, фігури інтегровані в синтагми й у різних 

комбінаціях з іншими елементами коду складають знаки. Імплікативність 

форми й змісту фігур сприяє стабільності експонентів і закріплених за ними 

конкретних смислових ознак, робить формально-змістові зв‘язки прозорими, 

легко впізнаними та історично стійкими.  

Варіювання кореневої ініціалі в індоєвропейській прамові реалізувалося за 

рахунок маніпуляції акустичними й артикуляційними ознаками звуків (моделі й 

приклади наведені в Додатку Ш. 1. 1) і було непродуктивним (≈ 5% від загалу 

реконструкцій), що пов‘язуємо з домінантністю правобічного розгалуження 

структури етимонів як у межах кореневої морфеми, так і в межах структури 

цілісного слова, а також більшою регламентацією фонетичної синтагматики на 

початку етимонів та її послабленням у напрямку від кореневої морфеми до 

флексії. Структурна стабільність початку праіндоєвропейського слова 
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забезпечувала стійкість та інтеграційність змісту, вираженого консонантною 

ініціаллю, і визначала історичну й географічну трансмісію первинного 

синкретичного значення етимона.  

Привертає увагу той факт, що варіанти ініціалі коренів властиві 

здебільшого звукозображенням, зокрема тим, значення яких синкретично 

поєднують семи ‗дія‘ та ‗звучання‘ – іє. *pū -
1
/ *phu- ―дмухати; 

вибухати‖,  *deup-/*kteup- ―глухий звук, стукіт (від падіння важкого 

предметa)‖ [1021].  

Цілком можливо, що варіанти первісних коренів є результатом 

недосконалості реконструкції чи множинності етимологічних версій унаслідок 

того, що ономатопея не підкорялася правилам історичних змін, і варіанти 

формувалися вже на етапі розвитку дочірніх систем. Проте можливо й те, що 

варіативність ініціалі виявлялася як результат розщеплення первісної 

синкретеми ‗дія, сила + звук, що супроводжує цю дію‘, яке намітилося ще 

впродовж пізньоіндоєвропейського періоду. Ймовірність того, що 

співіснування варіантних форм було початком формально-семантичної 

диверсифікації етимона, підтримується особливостями рефлексації коренів із 

варіантним початком. Продовження в дочірніх системах утворювалися від обох 

альтернантів і стимулювали формування таких формально-змістових фігур. 

За допомогою варіювання додаткової акустичної ознаки ‗± аспірація‘ 

здійснювалася експлікація змістової ознаки ‗±інтенсивність, напруження‘ 

(Додаток Ш. 1. 2). Імітативний ефект уможливлювався тим, що аспірація 

зімкнених зазвичай передбачає більшу силу вибуху й реалізацію ознаки 

‗напруженість‘: іє. *pū -
1
/*phu- ―дмухати; вибухати‖ [1021] (тобто ‗набрякати, 

розриватися й випускати струмінь повітря з (дуже сильним) звуком‘) > іє. *pū - 

‗випускати струмінь повітря; раптово вириватися; збільшуватися, надуватися, 

набрякати‘ - санскр. pupphula ―скупчення газів у шлунку; обдимання, 

здуття‖[1041, c. 634: 2]; іє. *pu-t- - санскр. puppu a ―хвороба: набряк піднебіння 

та ясен‖ [1041, c. 634: 2]; лит. p sti ―дмухати, віяти; надувати (повітря в 

камеру)‖) vs іє. *p(h)u-s- (‗розриватися з силою, з дуже сильним звуком‘, де 
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висвітленими виявляються семи ‗каузація, вплив‘ 

‗інтенсивність‘) - санскр. po ayitnu, po ayi ṇu (кауз.) ―змушувати розриватися, 

цвісти, спричиняти розростання‖ [1041, c. 650: 2], pu kalá ―численний, наявний 

у великій кількості; заможний; повний тощо‖ [1041, c. 639: 1]; іє. *p(h)u-k- > 

лит. puknóti ―хлюпати, ляпотіти, булькати‖ (‗видавати звуки як при ходінні 

болотом‘), pū kšt ―бульк! бух!‖ [1038, c. 642] тощо. 

Корені з початковим дзвінким приголосним (іє. *b(e)u-
1
/ *bh(e)u- ―звук від 

ударів під час биття‖, *b(e)u-
2
/*bh e ū - ―бубнявіти, набрякати; пихкати‖ [1021]) 

утворюють рефлекси за такими ж напрямками, що свідчить про маргінальність 

контрасту‗глухість – дзвінкість‘ (іє. *b(e)u-
1
/ *bh(e)u- vs іє.*pū -

1
/ *phu-) 

порівняно з протиставленням ‗±придиховість‘. Отже, актуалізація додаткової 

акустичної ознаки на початку кореня уможливила висвітлення семантичного 

контрасту ‗дія‘ vs ‗інтенсивна дія, вибух‘, сприяла розподібненню первісної 

синкретеми, диференціації концептів і формуванню вертикальної структури 

категорії.  

Варіативність ініціалі кореня за додатковою артикуляційною ознакою 

‗місце творення‘ також впливає на подальший розвиток рефлексів. Наприклад, 

альтернанти етимона іє. *gel-
2
/*gʷel- ―пожирати; руйнувати‖ [1021] 

актуалізують семантичний контраст ‗ковтати, зрізати‘ – ‗ковтати, 

хапати‘(Додаток Ш. 1. 3). Семантичні рефлекси від іє. *gel-
2
 співвідносяться зі 

значеннями ‗поглинати, заглиблювати(ся), розчиняти, різати; витвір, 

заглиблення‘ (дірл. gelid ―(він) пасеться (тобто торкається, зачіпає); споживає; 

живитьcя травою‖ [1009, c. G:60]; слц. glg ―ковтати; тягти‖ [1021]). Лабіалізація 

ж передбачає таку вимову звуків, що супроводжується заокругленням випнутих 

уперед губ, і тому викликає асоціації з ‗захопленням чогось губами, 

утриманням, інтенсивним споживанням, уривчастою дією‘: (іє. *gʷel- > лат. 

gula, ae ―горло, горлянка; апетит, обжерливість; обжера, ненажера‖ [950, 

с. 401]). Отже, протиставлення формальної ознаки ‗±лабіалізація‘ мотивовано 

семантичним контрастом ‗±уривчастість, інтенсивність‘. 
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Ініціалі з альтернацією початкових приголосних за додатковою 

артикуляційною ознакою ‗± палаталізація‘ (іє. *g i  eu-/  i  eu- ―жувати‖ 

[1021]) кодують ознаку ‗± пом‘якшення, уповільнення‘ (Додаток Ш. 1. 4). 

Семантичні рефлекси кореня із непалаталізованою ініціаллю (іє.  *g i  eu-) 

об‘єднуються ідеєю ‗жувати, стискати, натискати багато раз‘ (дангл. c owan 

―жувати; їсти; жувати жуйку‖ [986]; шв. tugga ―жувати; жувати жуйку; 

(перен.)  пережовувати; довго, з усіх боків обмірковувати, обговорювати‖ 

[975, c. 614]). Семантичні рефлекси палаталізованого альтернанта (іє. *  i  eu-) 

об‘єднуються смислом ‗жувати, розминати‘, що, ймовірно, стимульовано 

враженнями мовців від артикуляції пом‘якшеного приголосного, вимова якого 

вимагає піднесення середньої частини спинки язика до твердого піднебіння 

(балтосл. * i aui   ―жувати‖; лтс.  a nat ―потроху їсти‖ [951, т. 2, с. 207]).  

Водночас обмеження у фонетичній синтагматиці кореня та сполучення 

маргінальних приголосних стримували варіювання початкових приголосних, 

яке спиралося на артикуляційні й акустичні ознаки складників. В окремих 

випадках ці правила порушувалися. Так Обмеження 5 (‗корінь не може 

починатися з глухого зімкненого й закінчуватися дзвінким аспірованим‘) 

нейтралізувалося формуванням початкових кластерів із рухомим s-. Цим 

пояснюється більша продуктивність ініціальних варіантів коренів, утворених на 

основі артикуляційної ознаки ‗спосіб творення: ±фрикативний‘. 

Як було з‘ясовано в попередньому розділі, нейтральність фрикативного s- 

уможливлювала його комбінацію на початку коренів як із перервними 

(зімкненими), так і з неперервними (сонорними) приголосними. При цьому 

кореневі структури з кластером (S)CЗІМКНЕНИЙ- в ініціалі встановлюють більше 

зв‘язків із СК, ніж етимони з початком (S)CСОНОРНИЙ- (Додаток Ш. 1. 5, 

табл. Ш. 1), хоча їх кількість приблизно однакова (Додаток Ш. 1. 5, табл. Ш. 2).  

Корені з початковим (S)C ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ- та (S)CСОНОРНИЙ- є позначеннями 

реалій, властивості яких можна інтерпретувати як термінативні та курсивні, 

наприклад, CК 3 ‗ГНУТИ‘ – ‗НАДАВАТИ ФОРМУ ДУГИ‘ (іє. *(s)kerb(h)-/ 

―повертати, гнути, згинати‖ [1021]) та ‗МАТИ ЗВИВИНИ, ВИГИНИ, ЗАКРУТИ‘ 
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(*(s)ner-
2
 ―повертати; витися, завиватися‖ [1021], інші приклади див. у Додатку 

Ш. 1. 5, табл. Ш. 1).  

Свого часу В. В. Левицьким [235, с. 169] було доведено статистичну 

закономірність, згідно з якою звук s- у кластерах із глухими зімкненими 

кваліфікується здебільшого (але не винятково) як рухомий елемент 

(див. приклади в Таблиці 3.1), а у кластерах із сонорними – як нерухомий 

(іє. * i ū- ―шити‖, *slak- ―бити, ударяти; молоток‖, *smek- ―підборіддя; борода‖, 

*sn - ―текти; пливти; мокрий‖, *sreu- ―текти‖, * u el-
1
 ―ковтати, їсти, пити‖ 

[1021] тощо). Вірогідно, що саме рухомість s- створювала можливості для 

узгодження між формами та значеннями коренів і визначалася 

―звукосимволічними властивостями звукосполучення, складовою частиною 

якого є S ‖ [235, с. 169]. 

Наші статистичні дані (Додаток Ш. 1. 5, табл. Ш. 2) свідчать, що 

сполучення фрикативного з сонорними є швидше факультативним (24%), ніж 

обов‘язковим (20%), оскільки кількісні розбіжності між коренями з рухомим та 

нерухомим s- є незначними. Сполучення фрикативного з глухими зімкненими, 

навпаки, є частіше необхідним (30% vs 26%). 

Факультативність s-mobile визначається фонетичними ознаками, які 

виявляються значущими в сполученнях із сонорними та глухими зімкненими.  

Фрикативний /s/ об‘єднується з розрядом сонорних за артикуляційною 

ознакою ‗+неперервність‘, отже актуальність цієї ознаки задовольняють 

сонорні приголосні, а наявність фрикативного є необов‘язковою. У такому 

випадку кількісне збільшення неперервних приголосних, які сполучаються одна 

з одною, виконує підсилюючу функцію, сприяє більш прозорому вираженю 

семантичної ознаки ‗курсивність‘, має звуконаслідувальний ефект: іє. *(s)leig- 

―бити, рубати; мотика, кайло‖ [1021] > КУРСИВНА ДІЯ – лат. līgnor,  tus, sum,  rī 

―рубати ліс; возити дрова‖ [950, c. 452]; ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ (‗глухий 

звук, що утворюється внаслідок зіткнення рухомої мотики, кайла з якимось 

іншим тілом‘) – дангл. slīcan ―(із шумом) бити, ударяти‖ [986]; ПІДСИЛЕНА 

ЕКСПЛІКАЦІЯ ОЗНАК ‗КУРСИВНІСТЬ; ПРОДОВЖЕННЯ; ТРИВАЛІСТЬ‘ – дірл. slicht, 
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sliocht, sliucht ―слід, залишок, стежка; нащадки, потомство, сім‘я‖ [1009, 

с. S : 271]. 

Нерухоме s- в ініціалі коренів пояснюється актуальністю ознаки 

‗+тривалий шум‘, що утворюється виштовхуванням із легенів повітря, 

набраного під час вдиху. Так давньоісландські рефлекси кореня з нерухомим 

s- іє. *slak- ―бити, ударяти; молоток‖ [1021] об‘єднуються смислами 

‗подовження, поширення, з‘єднання; шум‘: дісл. sl  ―брусок, рейка‖,  lá við 

segli ―викидати/ простягати вітрила‖ (Додаток Ш. 1. 6). Вимова s- сприяла 

утворенню асоціацій з ‗ІНТЕНСИВНИМ ВИШТОВХУВАННЯМ, ВИВЕРЖЕННЯМ, 

УДАРАМИ тощо‘: дісл.  lá hörpu, fiðlu ―ударяти по струнах арфи, скрипки‖,  lá 

hamri ―бити молотком‖ [993, c. 566–567]. 

Факультативність s-mobile на початку кореневих кластерів 

(S)C ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ- зумовлена тим, що фрикативний звук об‘єднується з 

глухими зімкненими за акустичною ознакою ‗переважання шуму‘, і тому 

смисли, які зумовлюють експлікацію цієї ознаки, можуть бути виражені 

простішими структурами, що містять в ініціалі один глухий зімкнений, а не 

консонантний кластер. У такий спосіб досягається економія мовленнєвих 

зусиль і кодуючих засобів.  

Нерухомість s- у сполученнях із глухими зімкненими на початку коренів 

можна пояснити дією наступних чинників (див. [151, с. 319-320]): 

 правилом фонетичної синтагматики маргінальних складників етимонів 

уникати консонантної рамки СГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙVCДЗВІНКИЙ АСПІРОВАНИЙ ЗІМКНЕНИЙ 

за рахунок використання початкового кластеру (S)C ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ- 

(іє. *skendh- , *stegh- [1021]); 

 звукосимволічним потенціалом щілинного s- й актуальністю ознаки 

‗неперевність‘ (іє. *sk u-
6
 ―різати, відмежовувати, дряпати‖ [1021] > ‗ТАКЕ, ЩО 

МАЄ БАГАТО ОТВОРІВ; ЩОСЬ ДОВГЕ, КОШЛАТЕ, ПЕРЕПЛУТАНЕ, ЯКЕ СКЛАДАЄТЬСЯ З 

ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ЧАСТИН‘ – лит. skiaure   ―живорибний ставок; рибник‖ [1038, 

c. 696], sk tas ―клубок, пасмо; лушпайки‖ [1038, c. 704], kiáuras ―дірявий, 

наскрізний, ажурний‖ [1038, c. 336]); 
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 утворенням звуконаслідувальних номінацій (шипіння, свистіння, 

булькання, хекання, хукання тощо) тощо, тобто позначення таких звучань, 

відтворення яких за допомогою фрикативного є більш природним (іє. * u ei-/ 

* u i- ―шипіти, свистіти‖, *sk  u-
3
/*ks  u- ―чхати‖, *(s)ten-

1
 ―стогнати, скрипіти, 

тріскати‖ [1021] тощо). 

Специфікою звуконаслідувань в індоєвропейській прамові є посилення 

варіювання форми від ініціалі кореня до його терміналі. Як це було 

продемонстровано вище, варіантність ініціалі є незначною й реалізується 

переважно за рахунок рухомого s-. Фонетичне варіювання звуконаслідування 

супроводжує й варіювання змісту позначень і детермінує формально-змістове 

розподібнення етимона в дочірніх системах. Так значення s-рефлексів іє. *peis-

2
/ *speis- ―віяти, дмухати; звучання, що утворюється рухом повітря‖ [958, т. 1, 

с. 180; 1021] співвідносяться з ‗шипінням, сопінням‘ – лат. spīr , - vi, - tum, -

 re ―дихати, видихати, вивергати повітря тощо‖, spīritus, -ūs ―дмухання; 

шипіння змій тощо‖ [950, с. 722]. Продовження кореня без s- позначають 

‗звучання (свист чи писк), яке супроводжує роздроблення, розрив‘ – дінд. 

piččh r  ―дудка, флейта‖, лит. pyške  ti ―хльоскання (батага); тріщати (про лід)‖ 

[973, т. 3, с. 271], pyšk éjo šū viai  ―гриміли [бахкали] постріли‖, tv ros pýšk a n o 

šalčio ―огорожі тріщать від холоду ‖ [1038, c. 579]. 

Отже, варіативність звуконаслідувальних коренів, яка досягається 

рухомим s-, вважаємо іконічною мовною об‘єктивацією певних ознак 

позначуваних реалій. S-mobile є засобом кодування ‗тембру звучання‘: шум або 

свист, який утворюється неповним зімкненням органів мовлення при вимові 

щілинного s-, використовується як імітація шуму, що утворюється 

витискуванням повітря. S-mobile також є засобом вираження ‗висоти звучання‘, 

зокрема низькочастотного звука. За даними акустичних досліджень, 

низькочастотні звуки викликають відчуття страху, агресії, роздратування. Цим 

пояснюється формування таких диференційних сем як ‗загрозливий‘, 

‗невдоволений‘ у структурі значень продовжень праіндоєвропейських коренів 

із рухомим s-: іє. *sp(h)ei ―тягнути‖ [1021] > двн. spanan ―спокушати, 
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захоплювати, заманювати, дражнити‖ [1026, с. 117], іє. *(s)k el- ―cтрибати, 

кидатися‖ [1021] > дісл. skelkr ―страх‖ (e-m skýtr skelk ì  ringu ―бути охопленим 

страхом, злякатися‖) [993, c. 543], іє. *(s)teu-
1
 ―штовхати, бити‖ [1021] > 

дісл. styggr ―лякати; ображати; уникати, цуратися‖ [993, c. 601] тощо. Можна 

сказати, що функціональне значення звука певною мірою регулюється його 

фонетичним значенням. 

Зазначене дозволяє підтримати гіпотезу Е. А. Макаєва [250, с. 251] 

стосовно того, що в індоєвропейських мовах s-mobile було одним із найбільш 

значущих рухомих елементів емфатичного характеру.  

Результати дослідження переконують, що, з одного боку, корені з 

консонантними сполученнями SCЗІМКНЕНИЙ- та SCСОНОРНИЙ об‘єднуються 

значеннями, які сукупно становлять семантичну антиномію ‗З‘ЄДНАННЯ-

РОЗ‘ЄДНАННЯ‘ (‗руйнувати, роз‘єднувати‘, ‗з‘єднувати, зв‘язувати‘, ‗гнути‘, 

‗звук‘, ‗відпускати, слабкий‘). З іншого боку, зазначені групи є структурно та 

семантично протиставленими. Корені з початковими кластерами SCЗІМКНЕНИЙ 

об‘єднуються семантичною лінією ‗З‘ЄДНАННЯ, ОПОРА, ПРИПИНЕННЯ‘ 

і співвідносяться зі значеннями ‗рух‘, ‗сяяти, блищати‘, ‗вологий‘, ‗оточувати, 

охороняти‘, ‗спиратися, спокій‘, ‗горіти, теплий (сухий; зіщулюватися)‘, 

‗зусилля, праця‘, ‗гілка, брус‘. Ці етимони протиставлені кореням із 

початковими кластерами SCСОНОРНИЙ, які тяжіють до семантичної лінії 

‗РОЗ‘ЄДНАННЯ, ПОГЛИНАННЯ‘, а структура їх значень містить семи ‗колір‘, 

‗хапати‘, ‗зникати‘, ‗повзти‘ тощо. Пор. формально-змістові фігури, які 

утворюються коренями іє. *(s)keup-, іє. *(s)leup- (Додаток Ш. 1. 7). 

ФЗФ [{SCЗІМКНЕНИЙ-} + {‗з‘єднання, скупчення‘}] - іє. *(s)keup-/*skeub(h)- 

―вузол, скупчення тощо‖ [1021] > дісл. skauf ―сніп‖ [993, с. 540] та ФЗФ 

[{SCСОНОРНИЙ-} + {‗роз‘єднання, розсіювання‘}] - іє. *(s)leup-/*(s)leub(h)- 

―такий, що вільно висить, слабкий‖ [1021] > дісл. lúfa ―довге кошлате сплутане 

волосся (часто як прізвисько)‖, тобто ‗те, що розповзається клаптями‘.  
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Протиставленими виявилися також інші формально-змістові кореляції, 

утворені коренями з ініціальними кластерами, що містять не/рухоме s- 

(дет. див. Додаток Ш. 1. 7): 

 ФЗФ [{SCЗІМКНЕНИЙ-} + {‗припинення, позбавлення, перешкода‘}] vs 

[{SCСОНОРНИЙ-} + {‗випромінювання‘}] – іє. *(s)kel-
3
 ―висушувати‖ [1021], тобто 

‗позбавляти; перешкоджати‘ vs іє. *smel-
1
 ―горіти тривалий час, горіти 

повільно‖ [1021], тобто ‗випромінювати, видавати‘; 

 ФЗФ [{SCЗІМКНЕНИЙ-} + {‗припинення‘}] vs [{SCСОНОРНИЙ-} + 

{‗поглинання‘}] – іє. *steb(h)-  st   h)- ―стовп, колона, пень; підтримувати‖ 

[1021], тобто ‗зупиняти(ся), стояти; тягти вниз‘ vs іє. *srebh-/  sr  h-/*serbh- 

―пити маленькими ковтками; ковтати‖ [1021], тобто ‗cповнювати(ся)‘; 

 ФЗФ [{SCЗІМКНЕНИЙ-} + {‗світлий, ясний, яскравий‘}] vs [{SCСОНОРНИЙ-} + 

{‗темний, непрозорий‘}] – іє. *(s)p(h)el-
2
 ―світити, мерехтіти‖ [1021] vs іє. 

*smel-
2
 ―сірий‖ [1021]; 

 ФЗФ [{SCЗІМКНЕНИЙ-} + {‗стримання‘}] vs [{SCСОНОРНИЙ-} + {‗рух‘}] – 

іє. *(s)tei- ―гострий‖ [1021] vs іє. * u ei- ―шипіти, свистіти‖ [1021].  

Вважаємо, що змістовий  контраст у зазначених фігурах відповідає 

формальному протиставленню інших складників ініціальних кластерів 

приголосних (‗зімкнений‘ vs ‗сонорний‘) і забезпечується впливом фонетичних 

значень на функціональні значення звуків. Але ці формально-семантичні 

протиставлення не протирічать одне одному, а мають єдину основу, спираються 

на принцип дихотомії частин цілого: ‗СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛО‘ – ‗з‘єднання, 

сукупчення‘ + ‗роз‘єднання, розсіювання‘, ‗ЗДІЙСНЕННЯ, ВЗАЄМОДІЯ‘ – 

‗припинення, позбавлення, перешкода‘ + ‗випромінювання‘, ‗КОЛІР‘ – ‗світлий, 

ясний, яскравий‘ + ‗темний, непрозорий‘ тощо. У такий спосіб семантична 

протиставленість є видовою й спирається на родову семантичну цілісність. 

Очікуємо, що семантична співвіднесеність кодується спільною ланкою форми 

одиниць, тобто початковий приголосний (щілинний /s-/) виконує функцію 

інтегративного елемента коду.  
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Отже, семантичний контраст та співвіднесеність в індоєвропейській прамові 

кодувалися контрастом та співвіднесеністю складників формальної структури 

одиниць. Ця теза підтверджується паралелізмом формально-семантичного 

розвитку продовжень різних (хоча й часто омонімічних) коренів. Допускаємо, 

що тотожні за формою етимони виникали в результаті варіювання й 

розщеплення архаїчніших праіндоєвропейських коренів, інші ж розвинули схожі 

форми за аналогією до вже існуючих семантично близьких одиниць: ‗ЩОСЬ 

ТРИВАЛЕ, СТІЙКЕ; ‗ОПОРА, ПІДПІРКА‘ іє. *(s)k  p-
2
 ―працювати гострим 

інструментом‖ [1021] > дгр. σκῆπτρον, (дор.) σκᾰπτον τό ―палиця, ціпок; (перен.) 

опора‖ [949, с. 1481] та іє. *skabh- ―підтримувати, підпирати‖ [1021] > лат. sc pus, 

ī ―стебло; стрижень; держак‖ [950, с. 689] (більше прикладів давньогрецьких та 

латинських ізоглос, утворених від іє. *(s)k  p-
2
   sk    h - [1021] та іє. *skabh- 

[1021], наведено у Додатку Ш. 1. 8).  

Не викликає сумніву те, що спільність змісту стимулювала формальну 

спільність праіндоєвропейських коренів, зокрема ініціального складника їх 

фонетичної структури. Цей висновок підтримується тим, що етимони з s-mobile в 

анлауті виявляють приналежність до певних СК (Додаток Ш. 1. 9) та аналогії в 

семантичному розподібненні в дочірніх системах. Це доволяє припустити 

можливість їх дериваційних зв‘язків із менш складними за структурою коренями 

в індоєвропейській прамові, які мали більші за обсягом синкретичні значення: 

ФЗФ1 [{-s}+ {синкрет ‗поширення та зникнення звуку‘}] - іє. *treig- 

―звучати‖ > тох. A trisk- ―звучати, лунати, відбиватися (про звук)‖ [1021];  

ФЗФ2 [{±s}+ {‗протяжний, але приглушений і уривчастий 

звук‘}] - іє. *(s)treig-
3
 ―шипіти‖ [1021] > дгр.  πίζυ, ηέηπ  α ―цвірінькати, 

щебетати; скрекотати; дзенькати‖ [949, c. 1644]; 

ФЗФ3 [{+s}+ {‗зупинка, щільність, з‘єднання‘}] - іє. *streig-
1
 зупинятися; 

нерухомий, непохитний [1021] > лат. strig , -, -, - re ―зупинятися під час 

оранки; відпочивати, переводить дух‖ [950, с. 730] (більше прикладів наведено 

у Додатку Ш. 1. 10). 
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Схожі формально-змістові фігури утворюються іншими мікрогрупами 

коренів з ознакою ‗±s-‘ (Додаток Ш. 1. 11), де встановлюються сильні та дуже 

сильні зв‘язки між гіперсемами основного (СК 1–23) та додаткового (СК 24–39) 

розрядів лексики індоєвропейської прамови. Сила семантичних зв‘язків 

визначалася за даними В. В. Левицького [235, с. 44–46, 83]. Виявилося, що 

праіндоєвропейські етимони з s-mobile у структурі мають статистично 

значущі величини коефіцієнту кореляції, що свідчить про коректність 

встановлених нами асоціативних наборів гіперсем у мікрогрупах коренів 

із рухомим s- в ініціалі.  

Отже, результати вивчення формально-змістових кореляцій у праіндоєвро-

пейських коренях, які варіюються за рахунок ініціальних складників, підтвер-

дили гіпотезу про інтегруючу роль початкових складників у структурі прото-

одиниць та актуальність іконічного принципу ‗спільна форма : спільний зміст‘.  

Це положення також знайшло підтвердження при порівнянні більших за 

обсягом угруповань праіндоєвропейських етимонів, ніж мікрогрупи з s-mobile. 

(Додаток Ш. 1. 12). Для аналізу було відібрано корені з ініціальними плавними 

r- (65 коренів) та l- (95коренів), оскільки саме ці звуки характеризуються 

надзвичайною тривалістю збереження у різних індоєвропейських 

мовах. Вони також важливі для формування звукових ланцюгів у різних мовах 

світу [346, с. 176–177].  

Виявилося, що фонетичне значення плавних r-, l- (див. Додаток Ш. 1. 12, 

табл. Ш. 3, рис. Ш. 1, Ш. 2), яке мотивоване акустичними та артикуляційними 

ознаками (для реконструйованої мови встановлюються гіпотетично), містить 

інтегральні та диференційні компоненти, на основі яких групи r- та l- коренів 

виявляються одночасно співвідносними та протиставленими. Наприклад, 

‗ВИПРОМІНЮВАННЯ‘ – ‗ГУЧНИЙ, ПЕРЕРИВЧАСТИЙ ЗВУК, РЕВІННЯ‘ (іє.  r   s- 

―звучати; кричати‖, *r -
6
 звуконаслідування, *rei-

3
, *reibh-, *reu-

1
, *reu-b- 

[1021]), але ‗ПРОТЯЖНИЙ АБО ПОВТОРЮВАНИЙ ЗВУК, МОВА‘ (іє.  l -
1
 ―вити, 

гавкати‖, *lek- ―сварити‖,*lengh- ―т.с.‖, *lep-
1 
―говорити‖,  l u-

3
 ―звучати; 

співати‖ [1021]).  
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Корені, інтегровані консонантною ініціаллю (наприклад, R-корені), можна 

розподілити на три підгрупи. Перша підгрупа етимонів є нечисленною і пред-

ставлена імітативами – найменуваннями звучань (див. приклади вище). У цій 

підгрупі одиниць фонетичне й функціональне значення ініціалі збігаються.  

Друга підгрупа коренів охоплює одиниці, у яких фонетичне 

й функціональне значення ініціалі не збігаються, але дуже тісно пов‘язані, і цей 

зв‘язок є прозорим. Етимони цієї підгрупи також належать до імітативів, але 

позначають не звучання, а, наприклад, рухи: ‗ЖВАВИЙ, НЕРІВНОМІРНИЙ, 

ОБЕРТАЛЬНИЙ РУХ‘ (іє. *rebh- ―швидко рухатися; поспішати‖,  *reidh- ―їхати 

(верхи)‖, *red- ―текти‖, *ret(h)- ―бігти, котитися‖ [1021]); ‗ВІБРАЦІЯ, ТРЕМТІННЯ‘ 

(іє. *reik- ―трястися‖, *rei- ―дрижати, тремтіти‖ [1021]) тощо. Мотивованість 

цих одиниць має опосередкований характер, оскільки відчуття від рухів органів 

мовлення транспонуються на інші типи рухів. У такому випадку семантична 

співвіднесеність r-коренів та l-коренів менш прозора. Пор.: 

‗ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ‘ – ‗ЕМОЦІЙНЕ НАПРУЖЕННЯ‘ (іє. *rabh- ―бути в 

гніві, лютувати‖ [1021]) та ‗CВІТЛО, ЖАР‘ (іє. *leto- ―спека, жар‖, іє. *leuk- 

―яскравий; світити‖ [1021]). 

Третя підгрупа представлена коренями, у яких фонетичне й функціональне 

значення ініціалі не збігаються, мотиваційні зв‘язки або зовсім стерті, або 

непрозорі й установлюються лише опосередковано. До цієї групи можна 

віднести назви РОСЛИН – іє. *r p- ―ріпа‖ [1021] (‗відгалуження, має округлу 

форму‘), іє. *reus- ―в‘яз‖ [1021] (‗дерево з округлою кроною‘), іє. *r i-
2
 ―горіх‖ 

[1021] (‗такий, що має округлу форму‘), ТВАРИН – іє. *r  k   o-s- ―ведмідь‖ [1021] 

(‗такий, що розриває‘), ЧАСТИН ТІЛА – іє. *reuto- ―шлунок, нутрощі, кишки 

(тварини)‖ [1021], іє. *r ito- ―лопатка, плече (тварини)‖ [1021] (‗відгалуженя 

або такий, що має звивисту форму‘) тощо. У такому випадку семантична 

співвіднесеність та опозиційність r-коренів та l-коренів є непрозорою: 

‗ТЕМНИЙ‘ – іє. *regʷos- ―сутінки, темрява‖ [1021] (можливо ‗котитися‘ > 

‗покривати‘ > ‗затемнювати‘) та іє. *leu-g-
2
 ―темний; болото‖ [1021] (‗вологий‘ 

> ‗гнилий‘ > ‗непрозорий, темний‘).  
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Аналіз коренів із сонорними r- та l- в ініціалі доводить, що 

в індоєвропейській прамові співвіднесеність різних за формою та семантикою 

одиниць мала градуйований, ядерно-периферійний характер і визначалася 

абсолютним / відносним типом мотивації, прямою / опосередкованою 

кореляцією між фонетичним та функціональним значеннями експонентa змісту 

на початку кореневої структури. Із впевненістю можна стверджувати, що 

коренева ініціаль в індоєвропейській прамові відігравала важливу роль 

у спрямуванні цілісної знакової репрезентації реалій світу. 

 

4. 1. 2 Кореневі терміналі та реалізація іконічного принципу 

‘варіативність форми : варіативність змісту’. Форми коренів/основ в 

індоєвропейській прамові варіювалися за допомогою консонантних 

поширювачів. Ініціальні приголосні та їх сполучення забезпечували 

експлікацію інтегральної семи в значеннях етимонів, а кінцеві приголосні у 

фонетичній структурі коренів кодували диференційні семи.  

Звукосимволічні значення кінцевих приголосних зумовлювалися 

особливостями їх акустичних та артикуляційних ознак. Вивчення кінцевих 

альтернацій приголосних у структурі коренів і встановлення їх відповідності 

семантичним ознакам дозволяє констатувати утворення різних формально-

змістових фігур (Додаток Ш. 1. 13). 

Аспірацією, яка супроводжується тертям повітря, що видихається з 

незімкнутими до кінця голосовими зв‘язками, досягався акустичний ефект 

глухого, одноманітного, негармонійного звучання: ФЗФ [{C1VC2±ПРИДИХОВИЙ} + 

{‗±напруженість‘}] > ФЗФ1 [{C1VC2НЕПРИДИХОВИЙ} + {‗голосний, високий звук‘}] 

– іє. *u   g-
2 
―видавати високий звук; голосити, кричати‖ [1021] > лат.  v gor,  ris 

―виск, писк, крик‖ [950, c. 803] vs ФЗФ2 [{C1VC2ПРИДИХОВИЙ} + {‗гучний низький 

звук; шум, утворюваний посиленним рухом повітря; віддалений або тривалий 

шум‘}] – іє. * s u   gh- ―кричати; пронизливо кричати; свистіти, зітхати, 

говорити зітхаючи‖ [1021] > дгр. ἠσή, ἀ σά ―шум, гул (як гуркочуть морські вали, 

дзвенить у вухах)‖ [949, с. 764].  
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Придиховість є додатковою ознакою зімкнених, яка реалізує їх більшу 

напруженість порівняно з непридиховими зімкненими. Ймовірно, саме тому 

семантичні ізоглоси, що утворюються рефлексами кореня з аспірованим 

кінцевим зімкненим (іє. *(s u   gh-), суміщають значення ‗голосний, 

гучний‘ та ‗шумний‘. 

Актуальність контрасту ‗аспірованість vs неаспірованість‘ у кореневій 

терміналі виявляється не тільки у вербалізації слухових, а й візуальних та 

тактильних образів, зокрема у позначеннях форми, текстури тощо. Більш 

напружені аспіровані прикінцеві приголосні кодують значення ‗завершеність‘, 

‗повнотa‘, ‗інтенсивність‘, а неаспіровані прикінцеві приголосні не викликають 

таких асоціацій: ФЗФ [{C1VC2±ПРИДИХОВИЙ} + {‗± інтенсивність, опуклість, 

повнота‘}] > ФЗФ1 [{C1VC2НЕПРИДИХОВИЙ} + {‗гнучкий; трохи зігнутий, 

дугоподібний‘}] – іє. *bheug-
3
 ―згинати‖ [1021] > *buggo- ―гнучкий‖ > 

дірл. bocach ―болото; заболочена місцевість, драговина‖ [1009, c. B : 129] vs 

ФЗФ2  [{C1VC2ПРИДИХОВИЙ} + {‗округлий, опуклий; який дуже випирає, має 

дуже вигнуту назовні поверхню‘}] – іє. *bheugh- > дангл.  e g ―кільце; 

корона‖, boga ―лук; дуга; райдуга‖ [986]. 

Отже, акустична ознака ‗±придиховість‘ виявилася мотивованою 

семантичною ознакою ‗±посилений ступінь вияву діяльності, якості тощо‘. 

Протиставленням формальної ознаки здійснюється іконічне кодування 

семантичного контрасту. Більш напружений аспірований звук експлікує 

посилений ступінь вияву ознак/и, а менш напружений неаспірований 

зімкнений – нейтральний ступінь. Маніпуляція акустичними властивостями 

кінцевих зімкнених у фонетичній структурі кореня віддзеркалює 

горизонтальний план категорії базового рівня. Так у межах категорії 

‗розкотисті звуки‘ наближеними до її центру є гучні, протяжні звучання й 

шуми. Ці члени категорії позначено дзвінким придиховим зімкненим 

(іє.* s u   gh-). Віддаленими від центру категорії є сильні різкі звуки голосу, 

крики. Ці члени категорії марковано дзвінким непридиховим зімкненим 

(іє. *u   g-
2
). У межах категорії ‗реалії округлої форми‘ наближеними до центру 
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є випуклі, опуклі й округлі об‘єкти, позначені дзвінким придиховим зімкненим 

(іє. *bheugh-). Нецентральні ж члени цієї категорії – реалії, що лише схильні 

або здатні набувати дугоподібної форми, марковані дзвінким неаспірованим 

зімкненим (іє. *bheug-
3
). Отже, додатковою акустичною ознакою зімкнених 

‗аспірація‘ кодується внутрішня структура категорії. 

Контраст термінальних зімкнених у структурі коренів на основі акустичної 

ознаки ‗±голос‘ (C1-CГЛУХИЙ vs C1-CДЗВІНКИЙ) умотивований антонімічністю 

семантичних ознак. Рухи органів мовлення при вимові зімкнених можуть 

викликати різні асоціації: глухого – з ‗припиненням‘, дзвінкого – 

з ‗продовженням, повторенням чогось‘. Вимова глухого зімкненого 

здійснюється без участі голосу, а голосові зв‘язки залишаються розслабленими 

і не вібрують. Творення ж дзвінкого зімкненого вимагає участі шуму й голосу, 

тому голосові зв‘язки напружені й коливаються. Враження мовців від 

артикуляційних рухів спричинили семантичне та структурне варіювання кореня 

іє. *reu-/ *rei- ―рвати, шматувати, різати‖ [1021]. Структурні варіанти 

утворилися адитивним шляхом, тобто додаванням прикінцевих поширювачів 

C1-CГЛУХИЙ vs C1-CДЗВІНКИЙ.  

Структурно-семантичні модифікації кореня дозволяють констатувати 

формування наступної формально-змістової фігури: ФЗФ [{C1-C2 

ГЛУХИЙ/ДЗВІНКИЙ} + {‗(повторюване) припинення, відокремлення‘}] - іє. *rei-
1
 

―рвати, шматувати‖ [1021] > ФЗФ1 [{C1-C2 ГЛУХИЙ} + {‗напруження, зімкнення й 

відмежування‘}] – іє. *reip- [1021] > дангл. r p ―мотузка, стрічка‖, rift ―вуаль, 

мантія, покривало, завіса‖ [986] vs ФЗФ2 [{C1-C2 ДЗВІНКИЙ} + {‗повторюване 

зімкнення й відокремлення ударами, стинання‘}] – іє. *reib- [1021] > 

дангл. rīpan ―жати, косити (врожай); зв‘язувати (снопи)‖ [986]). 

Отже, опозицію акустичних ознак ‗дзвінкість vs глухість‘ використано 

задля актуалізації протилежних семантичних ознак ‗перервність, зупинка, 

зімкнення‘ vs ‗повторюваність і перервність, зупинка, зімкнення‘. Саме так 

здійснюється категоризація реалій на субординатному рівні. 
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Контраст термінальних зімкнених у структурі коренів може виявлятися на 

основі артикуляційної ознаки ‗±перервність‘ (C1-CЗІМКНЕНИЙ vs C1-CФРИКАТИВНИЙ), 

який також, як і контраст ‗дзвінкий vs глухий зімкнений‘, мотивований 

антонімічністю семантичних ознак. Рухи органів мовлення при вимові зімкнених 

можуть викликати асоціації з остаточною або повторюваною зупинкою чогось, 

оскільки їх вимова вимагає повного зімкнення органів мовлення. Вимова 

фрикативного /s/ вимагає неповного зімкнення активного й пасивного органів. 

Унаслідок цього утворюється щілина, через яку проходить повітря. Такі 

особливості артикуляції викликають асоціації з ‗вузьким, довгим отвором‘: 

іє. *rei-
1
 ―рвати, різати‖ [1021] > ФЗФ3 [{C1-C2 ЩІЛИННИЙ } + {‗вузький, довгий; 

розріз‘ +‗проходити, пролягати через щось і розділяти, перетинати 

його‘}] - іє. *reis- [1021] > дісл. rìsta 1) ―різати; робити глибокі розрізи; 

вирубати‖ [993, c. 500], дісл. rista ―різати скибами‖ [993, c. 498]).  

Отже, контраст ‗зімкнений vs щілинний‘, реалізований термінальними 

приголосними праіндоєвропейських етимонів, мотивований семантичним 

протиставленням ‗±перервність‘. Таким чином, варіювання прикінцевих 

приголосних ‗зімкнений‘ vs ‗щілинний‘ (іє. *reip-/b- vs *reis-) іконічно кодує 

‗не/однократність‘ vs ‗тривалість‘ дії чи вияву ознаки й відображає 

горизонтальну структуру категорії ‗припинення, відокремлення‘. 

 

 

4. 2 Кількісні чергування голосних як експлікація змістової ознаки 

‘збільшення/зменшення’ 

 

 

Кількісні чергування в коренях/основах індоєвропейської прамови 

реалізувалися як вокалічні подовження й скорочення. Продуктивність таких 

варіацій на різних етапах еволюції індоєвропейських мов є очевидною, хоча 

чинники та регулярність їх формування залишають простір для дискусій. 

Кількісні чергування пояснюють (див. [338, с. 146–153]) дією фонетичних 
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процесів, позиційними особливостями кореневих голосних, тоновими 

властивостями індоєвропейської прамови на ранніх історичних етапах та їх 

упливом на рухливість акценту. Протягом пізньоіндоєвропейського періоду 

продуктивність кількісного аблаута значно зменшилася, що пояснюється його 

поступовою руйнацією внаслідок історичних змін, що тривали в різних 

діалектних ареалах [483, c. 84; 738, c. 17; 831, c. 75; 882, с. 145–146 ]. Корені з 

формальною ознакою ‗V ‘ в індоєвропейській прамові зовсім нечисленні, 

імовірно, через універсальну непродуктивність cкорочення голосних [441, 

с. 143; 685, c. 447; 804, c. 108]; їх більшу продуктивність у прикінцевій частині 

слова, ніж у корені [479, c. 711; 499, c. 10; 717, c. 176; 851, c. 472]; 

домінантність якісних внутрішньокореневих чергувань; низьку частотність 

менш резистентних до скорочення голосних високого піднесення [940, c. 149] 

та інших чинників [151, с. 353]. 

У багатьох випадках кількісні вокалічні чергування можна вважати 

мотивованими, оскільки подовження голосних часто відбувалося у формах 

одиниць, значення яких містять семи ‗тривалий‘, ‗повторюваний‘ ‗надмірний‘, 

‗крайній‘, ‗вищий‘, ‗інтенсифікований‘, ‗довгий‘ (див. приклади нижче; пор. 

також подовження голосного у вербалізаціях інтенсивного вияву емоцій [108, 

с. 34; 294]). Хоча вокалічні подовження мали регулярний характер унаслідок 

компенсаторних процесів, у багатьох випадках вони були ідеофонічними:  

 ‗ДОВГИЙ, ТРИВАЛИЙ‘ – іє. *del-
5
 ―довгий‖ [1021] > іє. *del gh-/ dl  ghó- > 

санскр. dīrghá ―просторий; довгий, тривалий; (лінгв.) довгий голосний‖ [955, 

с. 271–272]; 

 ‗ДАЛЕКИЙ (У ПРОСТОРІ)‘ іє. *deu-
3
 ―рухатися вперед, проходити, 

минати‖ [1021] > ав. dūra  ―далекий, далеко‖ [1066] > антропоніми Dūra -

srūta- (букв.) ‗Далеко / Широко-Відомий‘, Vī-srūta- ―т.с.‖ [853], дперс. dūraiy 

―далекий, далеко‖, вед. dūr  ―т.с.‖ [1066];  

 ‗МИНУЛИЙ, ДАЛЕКИЙ (У ЧАСІ)‘ – іє. *deu-
3
 ―рухатися вперед, проходити, 

минати‖ [1021] > дгр. δήν ―довго; упродовж тривалого часу; давно, з давніх пір‖ 
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[949, с. 361]; лат. dūdum ―перед тим, недавно, щойно, тільки що; давно‖, (jam d. 

―вже давно‖) [950, с. 269].  

Більш прозорі й тому цілком переконливі випадки ідеофонічного 

подовження голосних знаходимо поза межами основного ареалу поширення 

індоєвропейських мов. У Додатку Ш. 2. 1 представлені приклади з 

неспоріднених мов задля того, щоб продемонструвати можливість кодування 

ознаки ‗збільшення, інтенсифікація‘ засобом вокалічного подовження й довести 

небезпідставність наших припущень щодо мотивованості подовженого 

вокалізму в індоєвропейській прамові.  

Подовження голосного наявні в рефлексах коренів індоєвропейської 

прамови: іє. *trep-
2
 ―повертати, обертати; схиляти голову (від сорому)‖ [1021; 

1078, c. 1621] > дгр. ηπέҔυ ―повертати, обертати; спрямовувати; тікати тощо‖ 

[949, с. 1641] vs  ρωπάω ―повертати; повертатися назад; тікати‖ [949, с. 1653] 

(інші прикладии див. [151, с. 334-336]). Хоча формальна ознака ‗VДОВГИЙ‘ 

виявляється на пізніших етапах історії розвитку окремих дочірніх мов, аналіз 

значень праіндоєвропейських етимонів дозволяє припустити, що вокалічні 

подовження співвідносні зі значеннями ‗повторюваність, багатократність дії‘, 

‗інтенсивність вияву ознаки‘, запрограмованими семантикою первісних 

коренів. Праіндоєвропейські етимони є позначеннями дій, які в залежності від 

ситуації інтерпретуються як одноразовий акт або як низка повторюваних актів 

(‗колоти = розсікати щось на частини‘), дисипаційна дія (‗розкидати = щось 

поширювати‘), інтенсивна дія (‗обертати = докорінно змінювати чий-небудь 

стан, функції, призначення тощо‘). Очевидно, кореляція формальної ознаки 

‗VДОВГИЙ‘ і семантичних ознак ‗ітеративність, інтенсивність‘ є результатом 

розщеплення первісної синкретеми ‗короткість + кратність дії‘, а подовження 

голосної виявляється прозорою іконічною репрезентацією ознаки ‗збільшення 

тривалості та інтенсивності дії‘. Ітеративні та інтенсивні значення, зокрема 

дгр. ηπυҔάυ є очевидними, наприклад, у таких контекстах: [{VДОВГИЙ} + 

{‗+ ітеративність, +інтенсивність‘}]: ―(Ἀηδὼν) ηπυҔῶζα σέει θυνήν‖ 

(перетворена на солов‘я) Ғ ―Аедона співає переливчасту пісню‖ 
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(‗повторення, голосіння‘); Ҕᾶλιν ηπυҔᾶζθαι ―вертатися назад‖ (‗з‘являтися 

знову‘) [цит. за: 949, с. 1653]; ―95 ἀλλὰ πάλιν  ρωπᾶσθαι, ἐҔὴν θάορ ἐν νήεζζι 

θήῃρ …‖ [1120] – ―95  Зразу ж вертайся, коли кораблям уже світло рятунку 

…‖ (16. Патроклія) [1089]. 

Подальший аналіз іконічної апофонії спирається на припущення про 

звукозображальний характер праіндоєвропейських коренів, які мають форми з 

подовженими голосними. Це припущення ґрунтується на визнанні впливової 

ролі ономатопеї у процесах формування баз деривації, а також іконічності 

кореляції формальної ознаки ‗збільшення форми‘ і семантичної ознаки 

‗збільшення відстані, тривалості, інтенсивності‘. Для перевірки іконічного 

характеру чергування у складі кореневої морфеми, окремі праіндоєвропейські 

етимони було проаналізовано з огляду на їх формальну та семантичну 

відповідність реалізації ознаки ‗VДОВГИЙ‘. Для цього були виконані 

кількісні підрахунки таких коренів, з‘ясовані їх різновиди та частотність у 

семантичних класах.  

Результати підрахунків доводять факт подовження голосного у складі 

кореневої морфеми у 15% одиниць від загалу реконструйованих етимонів. 

Проте в коренях наявні альтернації, де кількісний аблаут представлений 

різними формами й комбінаціями (Додаток Ш. 2. 2): подовженням, 

скороченням, редукцією голосного, а також комбінацією з якісним аблаутом, 

метатезою. Аналіз розподілу коренів із кількісними чергуваннями голосних за 

семантичними класами (Додаток Ш. 2. 3) показав, що найбільш продуктивні 

кількісні чергування у формах таких позначень: 

 дії та явища, що тривають у часі (≈ 26%) – іє. *dek -
2
  d k - ―розривати, 

рвати‖, іє. *pel-
1
   pl - ―повний; наповнювати, лити; місто‖ [1021];  

 реалії, які асоціюються з кількісним збільшенням, поширенням у прос-

торі, розповсюдженням (≈ 24%) - іє.   her-    hr - ―світити, мерехтіти‖, 

іє. *bhel-
3
   hl - ―рости; поширювати(ся); надуватися, здійматися‖ [1021];  

 стани, статичні дії (≈ 11%) – CK 19 ‗СПРИЙМАТИ‘ – *keu-
1
  k u- 

―спостерігати; чути; відчувати‖ [1021]); 
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 явища, які виявляються інтенсивно (≈ 10%) –*leto-  l ti-  l to- l to- 

―спека, жар‖ [1021]); ( se h-  z h- (*segh-/*sgh-) ―тримати, володіти; подолати, 

перемогти; перемога‖ [1021; 1078, c. 1613]; 

 емоції, оцінки, ментальні дії, внутрішні імпульси (≈ 4,5%) –  u el-
2
  

 u l  i - ―бажати; вибирати; виявляти волю‖ [1021]. 

За результатами аналізу відповідності семантичних ознак формальній 

ознаці ‗VДОВГИЙ‘ можна констатувати утворення різних формально-змістових 

фігур в індоєвропейській прамові (Додаток Ш. 2. 4). Семантичні ознаки, що 

кодуються довгою голосною, об‘єднуються ідеєю ‗збільшення, поширення‘, яка 

транспонується в різні сфери:  

ЧАСОВУ – ‗ВІДДАЛЕНИЙ У ЧАСІ‘ (іє. *bheu-/ * heu  - ―бути; рости, 

збільшуватися‖ [1021; 1078, c. 1600] > ī-основа  іє. * h e u ī- > санскр. bhavitṛ 

―майбутнє; майбутній; такий, що стає, настане‖ [1041, c. 749: 3]); 

ПРОСТОРОВУ - ‗ВІДДАЛЕНИЙ, ДАЛЕКИЙ‘ (іє. *deu-
3
 ―рухатися вперед, 

просуватися; проходити, минати‖ [1021] > іє. *du   -lo > хет. duw n … duw n ―на 

відстані, далеко, на іншому боці‖ [762, c. 206]); ‗КІНЦЕВИЙ‘ (іє. ak -   hekʷ-) 

―гострий; камінь‖ [1021] > іє. * -основа > дгр. ἀκωκή ―вістря, шпичак; спис‖ 

[949, с. 73]); ‗ОПУКЛІСТЬ; ЩОСЬ ДОВГЕ‘ (іє *nas-―ніс, отвіp ‖ [1021] > іє. *n s > 

санскр. n s  ―ніс; хобот (довгий ніс)‖ [1041, c. 538: 1]; 

ЕСТИМАЦІЙНУ - ‗НАДМІРНІСТЬ; ДОСКОНАЛІСТЬ‘ (іє.  kʷel-
2
 ―далекий у 

просторі та часі‖ [1021; 1078, c. 1600] > іє. *kʷ l- [1078, c. 1600] > дгр. ηελεîoρ 

―закінчений, довершений, повний, абсолютний; бездоганний; всемогутній; 

всесильний‖ [949, с. 1611], ηελικόρ (філософське) ―який є найвищою метою, 

найвищий, безумовний‖ [949, с. 1612–1613]); ‗МЛЯВІСТЬ‘ (іє. *deu-
3
 ―рухатися 

вперед, просуватися; проходити, минати‖ [1021] > іє. *d u i o- > дірл. doé 5 

―повільний, нешвидкий; млявий, неповороткий‖ [1009, c. D : 244]); 

АКЦІОНАЛЬНУ - ‗ДУРАТИВНІСТЬ, КАУЗАЦІЯ‘ (і.є *sed- ―сісти‖ [1021] > 

іє.  s d ―сидіти, сідати‖ [1021] > псл. *s d ti, укр. сидіти; лит. sеde  ti ―сидіти‖ 

[951, т. 5, с. 226–227] (дію представлено як таку, що не має межі); іє.  s d 

―сидіти, сідати‖ [1021] > каузативні дієслова лат. s d , - vi, - tum, - re 
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―змушувати осісти; прибивати до землі; стримувати; заспокоювати‖ [950, 

с. 696]; стсл. садити, укр. садити; лит. sоdínti ―садити‖; гот. satjan ―т.с.‖ 

[951,т. 5, с. 162–163] (дію представлено як таку, що поширюється своїми 

наслідками, обумовлює або породжує інше явище).  

Менш прозора іконічність подовженого голосного у структурі одиниць із 

дірекціональною семою у значенні. Форми зі звичайним голосним уживаються 

у значенні ‗рух, що здійснюється в одномі напрямку, один прийом‘ (іє. *pleu- 

―текти; литися; пливти‖ [1021] > дгр. Ҕλέ(F)υ ―пливти; (легко) триматися на 

поверхні води; здійснювати (морську подорож); подорожувати, пропливати на 

човнах; (перен.) протікати, тривати; качатися, балансувати‖ [949, с. 1327] (дію 

репрезентовано як ‗заплановану або спрямовану‘), дгр. Ҕλοῖον ―судно‖ 

(‗споруда, пристосована для перевезення людей та вантажів по воді‘ - Ҕ. 

άλιεςηικόν ―рибальське судно‖, Ҕ. μακπόν ―військове судно‖, Ҕ. ίҔҔα υ όν 

―cудно для переправи коней‖ [949, с. 1330], гр. Ҕλοφο[ν] ―судно, корабель‖ 

(άλιεςηικό Ҕ. ―траулер, тральщик‖, θοπηη ό Ҕ. ―вантажне судно‖; Ҕεηπελαιοθόπο 

Ҕ. ―танкер‖, ἐҔιβαηικό Ҕ. ―пасажирське, торгівельне судно‖ тощо) [974, с. 634]). 

Форми з вокалічним подовженням нейтралізують ці семи задля підсилення 

значення ‗неспрямований / різноспрямований рух; невизначений час; 

тривалий‘: іє. *pl [u]- > дгр. Ҕλυφάρ ―плавуча; така, що пливе‖ [949, с. 1332] 

‗лежить на воді, здатний триматися на поверхні води‘; гр. Ҕλυηήπαζ 

―плавальний засіб, поплавок‖ [974, с. 634]; дгр. Ҕλυηόρ ―плавний; водоплавний; 

такий, що мігрує, регулярно пересувається (про водоплавних тварин)‖ [949, 

с. 1332],  Ҕλώφμορ ―придатний для плавання, суднобудування; корабельний‖ 

[949, с. 1332]. Детальний аналіз грецьких продовжень кореня іє. *pel- наведений 

у Додатку Ш. 2. 5. 1. 

Ознака ‗поширення в просторі й часі‘ екстраполюється на ‗продовження 

роду; спорідненість‘. Наприклад, балтійські рефлекси етимона іє. *  el-  a  l- 

із подовженим вокалізмом у корені корелюють зі значенням ‗ДЖЕРЕЛО; ТЕ, ЩО 

ПОРОДЖУЄ, ПОШИРЮЄТЬСЯ (ДЕРЕВО)‘ – іє. *  el- [1021] > лит. obelis ―яблуня‖ 

[1038, c. 473]. Переміщення подовженого ступеня вокалізму у склад 
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суфіксальної морфеми й скорочення кореневого голосного відповідає 

семантичній ізоглосі ‗продукт, результат (плід)‘ – іє.  a  l- > лит. o uol s 

―яблуко‖ [1038, c. 473]. 

Рефлекси кореня іє. *  tos ―батько, мати‖ [1021] також розподіляються за 

двома напрямами. Від форми етимона з подовженим вокалізмом утворюються 

кореляти значення ‗ДЖЕРЕЛО; СПОРІДНЕНІСТЬ‘, а від форми повного ступеня 

утворюється семантична ізоглоса ‗СТОСОВНИЙ ДО…‘. Ізоглоса ‗СПОРІДНЕНИЙ, 

ЗВ‘ЯЗОК‘ суміщається з інтенсифікованими значеннями ‗найвищий, святий , 

‗найдорожчий‘ тощо: дангл. éðel ―рідна земля; світ; небо, пекло (як дім людини 

після смерті); місце перебування духів; море (як дім риб та птахів)‖ [986; 1046], 

eðele ―шляхетний, славний, відмінний‖, éðel ―рідна земля‖ (―[éðel]  yþ ofe leóf 

ǽghwylcum men‖ – ―[рідна земля] є найдорожчою для кожної людини‖), éðel-

lond ―рідна земля‖ (― éceþ eádig éðellond‖ – ―шукає [свою] щасливу рідну 

землю‖) [цит. за: 986], éðelþrymm ―слава й гідність країни‖ [1046].  

Відмінності між семантичними ізоглосами, реалізованими продовженнями 

різних форм іє. *  tos, чіткo виявляються при зіставленні вживань рефлексів 

кореня. Цілком імовірним є те, що звукосимволічні значення ініціалей 

у давньоанглійських рефлексах вплинули на функціональні значення: звуки 

переднього ряду /е, æ/ стимулюють асоціації з мотивом ‗спорідненість, зв‘язок‘. 

При цьому інша артикуляційна ознака ‗піднесення‘ впливає на актуалізацію 

цього мотиву. Голосний середнього (нейтрального) піднесення /е/ сприяє 

акцентуації семантичних ознак ‗споріднений з… (близький; рідний, свій)‘, 

а голосний низького піднесення /æ/ робить ці ознаки фоновими й акцентує 

ознаку ‗стосовний до спорідненості з…‘. Зіставний аналіз уживання одиниць 

дангл. eðeling та æðeling ―знатна особа‖ наведений у Додатку Ш. 2. 5. 2. 

Отже, рефлексація коренів іє. *  el- та іє. * tos демонструє актуальність 

формально-змістової фігури [{VДОВГИЙ} + {‗продовження роду; спорідненсть‘}] 

для індоєвропейської прамови, а також подальшу формально-семантичну 

диверсифікацію етимонів у зв‘язку з руйнацією первісної синкретеми 

‗належить родові + ‗пов‘язаний з родом/має відношення до роду‘.  
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Кількісне чергування може комбінуватися з якісною альтернацією, що 

забезпечує можливість комплексного кодування ознак. Так альтернацію 

голосних заднього та переднього рядів поєднано з чергуванням короткого 

й довгого голосних: ФЗФ [{Ve о  } + {‗перехрещення, ущільнення + 

збільшення‘}] > ФЗФ1 [{Vе} + {‗те, що перехрещується, закріплюється вузлами; 

схоплює; ущільнення‘}] – іє. *ned-
1
 ―згортати; приєднувати, з‘єднувати, 

зв‘язувати‖ [1021] > лат. nect , nex u ī, nexum, -ere ―з‘єднувати, зв‘язувати‖ 

[950, c. 507], оск. nessimas ―найближчий‖; умбр. nesimei ―т.с.‖, дірл. nessam 

―т.с.‖; вал. nesaf ―т.с.‖ [657, с. 60]; дісл. net ―сіть‖, net lifrar ―(анат.) сальник, 

чепець‖ [993, c. 454] (жирова складка, захисний орган черевної порожнини) vs 

ФЗФ2 [{Vo} + {‗те, що є вузьким і перехрещується‘}] – дангл. nos(t)le ―тасьма, 

(вузька) стрічка; зав‘язка, з‘єднувальна ланка‖ [986] vs ФЗФ3 [{V  } + {‗те, що 

перехрещується, є значним за розміром, довжиною‘}] – іє.  n dos > лат. n dus, ī 

―вузол; петля; ґуля; пояс, пасок тощо‖ [950, c. 514]; дісл. n t ―велика сітка (для 

ловлі тюленя)‖ [993, c. 458]. 

Необхідно додати, що співвіднесеність формальної ознаки ‗подовження‘ 

й семантичної ознаки ‗збільшення‘ виявляє історичну стійкість. Прозорими 

є приклади такої іконічності у продовженнях звуконаслідувальних етимонів. 

Так у рефлексах кореня іє. *ger-
2
 ―пронизливо кричати (експр.)‖ [1021] 

спостерігається збереження довготи голосного або її субституція експресивною 

гемінацією – іє.  g ri- > дісл. kæra (дісл. æ вимовляється довго – [ɛː]) 

―обвинувачувати; cкаржитися; виступати в суді з заявою, відповідати на 

обвинувачення‖, kæra sik ―скаржитися; шепотіти, бурмотати‖ [993, c. 368], kurr 

―скарга, шепіт, бурмотання; плітки‖, kurra ―скаржитися, бурмотати‖, kurr-hugr 

―поганий настрій‖, а також дат. kurre ―звук, який видають куріпки‖ [993, c. 359], 

дангл. ceorran ―скрипіти‖ [986].  

Інші різновиди формально-змістових фігур, що актуалізуються за 

допомогою подовженого вокалізму, є прагматично орієнтованими. На відміну 

від редуплікації, яка виявляється в повторенні однакових одиниць у певній 

послідовності, подовження голосного звука актуалізується як збільшення в часі. 
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Саме так у мові кодується відчуття людиною часу [див. 218, с. 35–41], його 

тривалість. Слід пам‘ятати про те, що суб‘єктивне відчуття плину часу може не 

збігатися з реальністю: те, що триває довше, ніж очікується чи передбачено 

нормою, сприймається й оцінюється негативно, а позитивні емоції та враження, 

навпаки, створюють відчуття швидкості, скорочення тривалості. Такі 

міркування уможливлюють передбачення зв‘язку формальної ознаки ‗VДОВГИЙ‘ 

зі змістовою ознакою ‗негативний‘, а ознаки ‗V/VКОРОТКИЙ‘ зі змістовою 

ознакою ‗нейтральний/позитивний‘. Розглянемо приклади. 

Структурна ознака ‗подовжений вокалізм‘ підсилює негативну конотацію 

(‗небезпечний‘, ‗неприємний‘, ‗несправедливий‘, ‗зіпсований‘ тощо) у 

значеннях одиниць унаслідок вражень людини від повної відсутності 

активності, динаміки, вищого ступеня інертності, неспроможності, а також 

відчуттям загрози, небезпеки (іє.  nek - ―смерть, мрець‖ [1021] > V  > санскр. 

n śa ―втрачання; руйнування; смерть; повне знищення; втеча, запустіння; 

видалення‖, n   r  ―загроза, небезпека; руйнація; злий демон‖ [1041, c. 538: 1]) 

або коли мовець зіставляє сучасні події й минулі, висловлює незгоду чи 

обурення чиїмось вчинком, поведінкою (іє. *nū-no- ―зараз‖ > дгр. νῦν ―тепер; 

проте, однак, оскільки; та ось, тому‖ (βάπορ θίλον ηέυρ, ν. δ᾽ ἐσθπόν ―ноша 

колись мила, а тепер обридла‖) [цит. за: 949, c. 1142]); унаслідок асоціацій із 

тривалим перебуттям у несприятливих умовах або неприємними наслідками 

впливу (іє. *mori-    m ri- ―море‖ [1021] > дангл. m r ―заболочена місцевість; 

місцевість, що поросла вересом; пустка‖ [986] (про негативні конотації у 

значеннях рефлексів див. також [575; 869, c. 298]). 

Натомість рефлекси від форм коренів зі звичайним чи нульовим ступенем 

вокалізму марковані позитивними чи нейтральними конотаціями (іє.  nek - 

―смерть, мрець‖ [1021] > іє. *n k u- > дірл. éc / éagad ―смерть; природна смерть; 

спокійна, тиха смерть‖ [1009, c. E:8]; іє. *nū   > дгр. νέον, ηὸ νέον ―недавно, 

щойно‖ (καὶ ηὸ Ҕαλαιὸν καὶ ηὸ ν. ―як колись, так і тепер‖) [цит. за: 949, c. 1128]; 

νέο-Ҕηκηορ ―той, що затвердів недавно, тобто свіжий‖; νέο-Ҕλ ηορ ―недавно 

вимитий, свіжовипраний‖; νέο-ζί  λορ ―сяючий новим блиском, яскраво 
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сяючий‖ тощо [949, c. 1128–1129], інші приклади див. [151, с. 347-349]). Хоча 

можливі й протилежні імплікації.  

Отже, прагматичні значення одиниць із кількісною альтернацією голосних 

формуються під впливом нашого відчуття плину часу, яке тісно пов‘язане 

з емоційним станом, настроєм людини й залежить як від внутрішніх імпульсів 

мовців, так і від умов оточуючого середовища. Результати аналізу розвитку цих 

та інших коренів індоєвропейської прамови дозволяють встановити такі 

прагматично-орієнтовані фігури: 

 [{VДОВГИЙ} + {‗ТРИВАЛА ІНАКТИВНІСТЬ + НЕГАТИВНА ОЦІНКА‘}]; 

 [{VДОВГИЙ} + {‗ВІДДАЛЕНИЙ ВІД ІСТИНИ, ПОРЯДКУ + НЕГАТИВНА ОЦІНКА‘}]; 

 [{VДОВГИЙ} + {‗ТРИВАЛЕ ПЕРЕБУВАННЯ У НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ + 

НЕГАТИВНА ОЦІНКА‘}]. 

Вокалічне подовження виявляється адекватним засобом експлікації інших 

різновидів прагматичних значень, коли відповідність формальної та змістової 

ознак [{V } + {‗збільшення‘}] проектується на учасників комунікативного 

процесу. У таких випадках актуалізується формально-змістова фігура 

[{VДОВГИЙ} + {‗дистанціювання складників комунікативної ситуації‘}]. Так від 

форми етимона іє. *se h-/*segh- ―тримати/ся; володіти; перемагати; перемога‖ 

[298, c. 21; 1021; 1078, c. 1613] з повним ступенем е-вокалізму в санскриті 

утворюються рефлекси, які мають дієслівні форми презенса (санскр. sáhat  

―здатний; витримує; переборює‖) й аориста (sak at ―витримав, утримався‖ [298, 

c. 21]) активного стану. Презенс передає дію, яка відбувається в теперішній час 

або певним чином наближена до теперішнього: є повторюваною і звичайною, 

відбудеться в найближчому майбутньому або в минулому співвідноситься з 

історичним (а, отже, відомим) минулим та вживається у розповідях про минуле 

[680, с. 518–521]: ―5.025.06a agnìr dad ti sátpatiṃ  ā ā ha yó yudh   n   hi ‖ [1128, 

c. 177] – ―Аґні дає благоповелителя, // Який у бою (завжди) перемагає зі 

(своїми) мужами…‖ (V.25. До Аґні) [1094]. Аорист уживався на позначення дії, 

що відбулася в недавньому минулому й має результат у теперішньому [370, 

c. 20, 38] або стосовно якої мовець довідався з власного досвіду. Уживання 
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аориста імплікує ідею тривалості або наближення дії. За рахунок цієї групи 

рефлексів розкривається репрезентативний план ситуації: мовець має певний 

досвід і відомості про характер дії/події; його мета полягає у повідомленні 

реципієнту про цю дію/подію. Таким чином комуніканти виявляються 

наближеними один до одного й до події, про яку йдеться.  

Від варіанта кореня з подовженою голосною утворюються форми перфекта 

активного (cанскр. s s  ha ―витримав, переборов‖) і медіального (санскр. s s h  

―утримався‖) станів, а також 2 особи імператива (санскр. s   k va ―тримайся, 

перемагай‖, тобто (букв.) ‗будь непереможним; будь таким, який переміг‘). 

Важливо, що в санскриті форма перфекта здебільшого відтворювала не значення 

завершеної/результативної дії, а вживалася на позначення дії, що відбулася в 

далекому минулому, і свідком якої мовець не міг бути [370, c. 9]. Тому 

подовження голосної в перфекті можна розглядати як засіб іконічного кодування 

прагматичного значення ‗дистанціювання мовця/ів від ситуації, про яку йдеться‘.  

Стосовно імператива слід сказати, що в санскриті форма 2 особи цього 

способу уживалася для вираження наказу, палкого благання, (пом‘якшеної) 

поради чи спонукання, благословення [370, c. 49; 680, c. 527]. Імператив 

висвітлює не стільки репрезентативний, скільки апелятивний план ситуації: 

мовець не має досвіду дії/події, а його мета полягає у зверненні до реципієнта – 

співрозмовника чи вищої сили. У такий спосіб комуніканти виявляються 

віддаленими один від одного і від дії/події, про яку йдеться.  

Виходить, що у формах перфекта та імператива ситуація 

є дистанційованою від реальності, і мовець може висловити лише епістемічну 

гіпотезу щодо ситуації, досвіду якої він не має. У випадку утворення форми 

перфекта актуалізується й прагматична орієнтація на віддалення у давнє 

минуле, а імператив програмує прагматичну орієнтацію на віддалення 

в ірреаліс (дія лише стимулюється).  

Відзначимо, що реалізаця ―апелятивної функції мови‖ (термін К. Бюлера 

див. [427, с. 92-104; 943, с. 24;]) й маркування апелятивного плану ситуації за 

допомогою вокалічного подовження позначилася уже на стадії 
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праіндоєвропейської єдності й виявляє історичну стійкість. Так подовжений 

голосний є частим у структурі вокатива як етимонів, так і їх продовжень, що 

пов‘язано з інтенсифікацією, підвищеною емотивністю висловлювання, 

необхідністю привернути увагу
1
 – іє. * 

2
,    ―вигук, кличн.‖ [1021] > дінд. ā  

―емфатична част.‖; дгр. ἤ ―Ей! Гов!‖ (ἤ, Ξανθίαρ! ―гов, Ксантію!‖ [949, с. 740]; 

лат.  -castor ―клянусь Кастором!‖ [950, с. 272]; іє. *mā
3
 ―мама (експр.)‖ [1021] 

> дінд. mā ―мама‖, māma- (кличн.) ―Дядьку!‖; дгр. μῆηηπ ―мати‖ > (кличн.) 

μῆηεπ [949, с. 1094]; експресивне дитяче слово – дісл. móna (―mona mìn móna
2
, 

kveðr  arnið, við mik göra verst hjóna‖ [993, c. 435; 1113] – ―Не буде моя матуся, 

– каже дитятко, – обходитися зі мною гірше, ніж з усіма в родині‖ [цит. за: 

443, c. 198]).  

Отже, у ракурсі оцінності й модальності подовження голосного можна 

вважати іконічним кодуванням віддаленості ситуації по відношенню до 

дійсності. Разом із цим слід визнати абстрактність імітованих формою значень 

і непрозорий характер іконічності.  

Враховуючи мотивованість вокалічних подовжень в індоєвропейській 

прамові, припускаємо обґрунтованість коротких голосних, актуалізоване в 

таких формально-змістових фігурах (Додаток Ш. 2. 6): 

ФЗФ [{VКОРОТКИЙ} + {‗ОБМЕЖЕНИЙ У ПРОСТОРІ‘}] - іє.*si ū- ―шити, 

зв‘язувати‖ [1021] > іє. *si u- > ‗дуже тонкий‘ > дгр.  μήν ―плівка, оболонка; 

шкірочка‖ (ὁ Ҕεπὶ ηὴν καπδίαν ὑ. ―перикард‖ [949, с. 1064] (‗тонкий, але щільний 

мішок, в якому знаходиться серце‘); 

                                                           
1
У мовленні вокатив часто комбінується з іншою категорією нерепрезентативного плану мови, зокрема 

з імперативом. Примітно, що в кличних формах в індоєвропейській прамові та дочірніх системах акцент 

зміщується на перший склад, незалежно від типу наголосу в номінативі [747, c. 90]. У давньоіндійській мові, де 

клична форма посеред речення залишається неакцентованою, вокатив на початку речення також отримує 

акцент на перший склад - дінд. dév  jī vata ―Боги! Живіть!‖ [826, с. 293]. Але цей наголос слід вважати не 

складовим, а ―контрастним фразовим‖, тобто посиленим, ―афектованим‖ (терміни – О. В. Падучевої [310, 

с. 112]. До того ж дієслово, яке стоїть за вокативом, також стає акцентованим, хоча й займає другу позицію у 

реченні. Отже, подовження голосного гармонує з посиленою експресивністю і висвітленням прагматичного 

значення 
2
Експресивна одиниця дісл. móna ―мама‖ трапляється в поетичному описі Тора, яким дуже влучно 

послуговується невідомий автор ХІІ ст. у розділі Raddarstafir Голосні своєї книги Fyrsta 

Málfræðiritgerðin/Перший трактат з граматики [1113] з метою демонстрації вимови голосних, утворення 

омонімії та мовної гри на її основі. 
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ФЗФ [{VКОРОТКИЙ} + {‗СТАТИКА (МІСЦЕ, СТАН)‘}] – іє.*ū d- ―угору; від, із 

(віддаленість від якого-небудь місця)‖ [1021] > іє. *uds > герм. * uz ―з, від; 

спочатку‖ [958, т. 1, с. 577] > гот. us ―поза; за‖ [1032, c. 380] – us-grudja ―якому 

бракує хоробрості‖ [1032, c. 380], us-haista ―нужденний‖ [1032, c. 382]; дангл. or 

―раніший, попередній, первісний, від якого щось походить‖ [986];  

ФЗФ [{VКОРОТКИЙ} + {‗результат, кінець, завершальна частина‘}] - іє. *u ei-
3
 

―дотягуватися; тягтися до…; переслідувати, жадати; бути сильним; життєва 

сила‖ [1021; 1078, c. 1622] > іє.*u ĭro- > герм. *wer-ald- ―термін життя, вік 

людини‖ [1078, c. 1625]; свн. wergelt ―покарання, грошове стягнення за 

вбивство людини‖ [958, т. 1, с. 592]. 

У цих та інших прикладах переконуємося, що ідеофонія подовження 

й скорочення голосних реалізує образну й діаграматичну іконічність, яка 

спирається на синестезичні відповідності між тривалістю звуків 

(артикуляторних рухів) та сприйняття тривалості, протяжності позначуваних 

реалій або прагматичною дистанційованістю складників комунікативної 

ситуації. 

 

 

4. 3 Іконічна метатеза та актуалізація принципу інверсивності 

 

 

Структурні модифікації етимонів, пов‘язані з позиційними перестановками 

(транспозицією) складників коренів/основ індоєвропейської прамови, 

представлені такими різновидами: 

 контактними метатезами, які містять взаємні перестановки сусідніх звуків 

(123 > 213) – іє. *u l kʷ-os/*luk
w
o- ―вовк‖ [1021; 1078, c. 1625]; 

 дистантними метатезами, які утворюються між розділеними звуками 

(1234 > 4231) – іє. *moru ī - / *u ormo- ―мураха‖ [1021]; 

 метатезами в комбінації із подовженням голосного – іє. *(s)ter-
1
/*(s)t  - 

―тугий, нерухомий, твердий‖ [1021]. 
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Хоча рефлекси метатезованих етимонів виявляються в різних дочірніх 

мовах, важко встановити регулярність цих перестановок унаслідок різних 

чинників, що на них вплинули – мовні контакти й запозичення, психологічні 

фактори, особливості внутрішньосистемного розвитку дочірніх мов
 
тощо. 

Позиційні перестановки в праіндоєвропейських коренях поступаються 

чергуванням і редуплікації, але й вони чітко демонструють відповідність 

формальних транспозицій семантичній інверсивності. 

Перша група коренів з іконічними метатезами є імітаціями інверсії рухів, 

дій. Ці випадки іконічності найбільш прозорі, адже людина відтворює в мові ті 

властивості об‘єктів та явищ, які вона осягає емпірично.  

Другу групу метатез можна схарактеризувати як непрозоро іконічні знаки. 

Вони виявляються своєрідною вербалізацією мотиву ‗поперемінного 

перетворення, переходу з одного стану в інший‘. Такі позначення утворюються 

в результаті раціонального, емоційного осягнення реалій під впливом 

релігійних, культурних настанов. Здебільшого такі метатези пов‘язані 

з забобонами на вживання тих чи тих мовних форм і з‘являються у назвах 

табуйованих тварин, рослин, позначень темряви, смерті та інших явищ, які, за 

віруваннями мовців, суміщають у собі протилежні ознаки і можуть мати як 

прийнятний (позитивний, нейтральний, звичайний), так і неприйнятний 

(негативний, потворний, шкідливий) для представників лінгвокультури вияви. 

Слова, на думку Т. В. Топорової [383, с. 62], слугують певним способом 

―семантичного кодування‖ структури архаїчної моделі світу й уявлень про 

нього. Часто найменування флори, фауни, природних явищ відображають не 

просто біоценоз певного періоду, а сприйняття природи через міфологію, 

поетику, героїчну поезію: іє. * hðem-,  hðom- ―земля‖ [1021] > ‗низ‘ стсл., др. 

зємлѩ, р. земля [973, т. 2, с. 93], але внаслідок табу сформовано назву – стсл. 

змиѩ (тобто ‗такий, що повзає по землі‘), др. змии, р. змея, змия [973, т. 2, 

с. 100]; іє. *perkʷ- ―життя, світ; дуб‖, але через табу – іє.*kʷerp-, *krep-
1
/  kr p- 

―тіло‖ [1021]; іє. *u l p- vs *lup- ―хижа тварина, лисиця‖ [1021; 1078, c. 1625]. 
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Вияви метатези зафіксовано в назвах різних реалій, пов‘язаних з ідеєю 

родючості й аграрним культом праіндоєвропейців: іє. *u   su- ―хороший‖ [1021] 

> лат. *veselia > f līcit s, - tis ―щастя, вдача; Богиня Фортуна‖, f līx, -īcis 

―родючий, багатий, рясний; сприятливий, добрий знак; те, що приносить успіх, 

удачу‖ > Felix ―ім‘я‖, (букв.) ‗Щасливчик‘ [950, с. 321].  

Ці та інші приклади свідчать про розщеплення архаїчних синкретів, які 

суміщали ознаки ‗світський‘+‗сакральний‘, ‗природний‘+‗соціальний‘, 

‗істота‘+‗неістота‘, ‗хороший, cприятливий‘+‗недобрий, злочинний‘ тощо. 

Найпродуктивнішою базою для метатез є корені першої групи, тобто 

етимони зі значеннями ―перекручувати, закручувати, з‘єднувати тощо‖ – 

іє. *terə-
1 
/ *terp-―терти; повертати > *t  -/*trep-‖ [1021; 1078, c. 1620]; *u er-

1 
/  u erp- ―зв‘язувати, приєднувати, прикріплювати‖ > *u   to-   u rep- [1021; 

1078, c. 1623–1624] та інші численні похідні [1021]. 

Для перевірки гіпотези про семантичну мотивованість позиційних 

перестановок у праіндоєвропейських коренях було здійснено порівняльний 

аналіз розвитку рефлексів від різних етимонів: 

 синонімічних коренів (іє. *agro- ―вершина, верхній тощо‖ [1021] vs 

іє. *(s u er-
2 
―вершина, верхній тощо‖ [1021; 1078, c. 1623], а також іє.  tolkʷ- 

―говорити, розмовляти‖ [1021; 1078, c. 1621]) vs іє. *u er-
6
 (*su er-) ―говорити, 

розмовляти‖ [1021]; 

 омонімічних (або полісемічних) коренів, що зберегли вихідну 

фонетичну структуру, але зазнали семантичного розподібнення (див. похідні 

від іє. *u er- [1021]). Було з‘ясовано, що продовження синонімічних етимонів 

можуть еволюціонувати у різних або паралельних площинах.  

Так рефлекси кореня іє. *agro- ―вершина, верхній тощо‖ [1021] 

здебільшого співвідносяться зі значеннями ‗верх‘, ‗перший‘, ‗початок (у 

просторі та часі)‘, ‗високий, найвищий (гора, скеля, король)‘ і об‘єднуються 

ідеєю ‗вершини як початку, вихідного пункту, джерела‘ (ав. aɣra- ―перший; 

найвищий; початок; найвища позначка‖ [739, c. 314]). Семантичних зв‘язків з 
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ідеями ‗зміна ракурсу, напрям руху, обертання‘ виявлено не було. У результаті 

формального розподібнення етимона іє. *agro- метатези не утворилися.  

Рефлекси кореня іє. *u er-
2 

 вершина, верхній тощо‖ [1021; 1078, c. 1623] 

також об‘єднуються ідеєю ‗вершини‘, але здебільшого співвідносяться з 

поняттями ‗поширення‘, ‗набряк‘, ‗пухлина‘, ‗шмат‘, ‗наріст‘, ‗потовщення‘, а 

також ‗верх‘, ‗високий‘, ‗вищий за…‘ тощо. Урахування протилежних, але 

взаємодоповнюючих учасників ситуації (‗те, над чим‘ + ‗хто/що-небудь 

піднімається або міститься, перебуває‘) запрограмовано семантикою етимона й 

актуалізується у позиційних змінах структурних складників рефлексів: СVC 

‗виникати, з‘являтися, виростати з чогось‘ – герм. *wer-(z-/n-) ―нарив, наріст‖ > 

шв. var ―гній‖ (‗те, що виходить нагору, назовні‘ [958, т. 1, с. 586; 975, c. 650] vs 

CCV ‗виникати, з‘являтися, виростати над чимось‘– герм. *wrisja- ―такий, що 

випирає‖ > шв. résa ―піднімати(ся)‖, ~ ett tält ―ставити намет‖, på klìppan réser 

sig ett slot ―на скалі здіймається палац‖, rése ―велетень‖, тобто ‗такий, що 

виділяється зростом і силою серед інших‘ [958, т. 1, с. 586; 975, c. 459–460]. 

Форми етимонів іє. *tolkʷ- ―говорити, розмовляти‖ та іє. *u er-
6 
―т.с.‖, які 

варіюються унаслідок дії метатези (іє. *tlokʷ- [1078, c. 1621], іє. u   - [1078, 

c. 1624]), мотивовані семантичними ознаками ‗з‘єднувати в одне ціле 

звиванням, суканням‘ > ‗говорити неправду або щось безглузде‘, ‗говорити 

красномовно, барвисто‘, ‗висвітлювати певним чином, розуміючи щось так чи 

так‘: іє. *tolkʷ-/*tlokʷ- > псл. *tlъkъ (*tъlkъ); укр. толк, толкувати; дірл. ad-

tluch- ―дякувати‖, to-tluch- ―просити‖; лит. t lkas ―перекладач‖ [973, т. 4, c. 71–

72; 1021]; іє. *u er-
6
/*u ere-  u r - > р. врать, врака ― балаканина, розмови; плітки; 

чутки; вигадки‖ [1021] (але див. іншу версію [973, т. 1, c. 361, 507]).  

Аналіз похідних від іє. *su er > *u er-
1
 ―зв‘язувати, приєднувати, 

прикріплювати‖, іє. *u er-
3
 ―хробак‖, ―повертати, згинати,  u er-

4
 ―знаходити, 

натрапляти; брати‖ [1021],  u er-
5
 ―закривати, охороняти, покривати, зберігати‖ 

[1021; 1078, c. 1624], іє. u er-
8
 ―спостерігати, звертати увагу‖ [1021; 1078, 

c. 1624] показав, що варіанти кореня іє. *su er- є продуктивною основою 

деривацій, варіативність форми яких здійснюється різними засобами, зокрема, 
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і за рахунок метатез. Це в подальшому впливає на рефлексацію коренів 

у дочірніх системах. Значення продовжень, що утворюються від етимонів 

з метатезами, об‘єднані мотивом ‗звивистість; непрямий або зворотній рух, 

взаємодія‘ (див. дет. [697, c. 317–318; 705]). 

Отже, гіпотеза про семантичну мотивованість метатез в індоєвропейській 

прамові підтверджується. Очевидно, що семантичний чинник діяв не тільки як 

каталізатор значення інверсивності, але також і обмежував формування 

метатез. Позиційні перестановки виявилися можливими у тих коренях, 

значення яких містили семи ‗колоподібний рух, повернення до попереднього 

стану або у вихідне положення‘. У коренях, значення яких імплікують ознаки 

‗зміна, нестабільний стан, неможливість поверенення у вихідне положення або 

до попереднього стану, незворотність‘, перестановки не відбулися.  

З огляду на відповідність семантичних ознак позиційним перестановкам 

у структурах коренів можна констатувати утворення різних формально-

змістових фігур (дет. див. Додаток Ш. 3):  

ФЗФ [{метатеза} + {‗рух то в один, то в інший бік; взад і 

вперед‘}] - іє. *ter-/*teru-/*true-/*treup- ―терти; повертати‖, тобто ‗здійснювати 

повторні рухи взад і вперед‘ [1021; 1078, c. 1620];  

ФЗФ [{метатеза} + {‗звивиста форма, звивистий рух‘}] - іє. *moru ī - / 

*u ormo- ―мураха‖ [1021], тобто ‗такий, що пересувається не прямо, а звивисто, 

петляє‘ > вірм. *mor-m- ―прядильний демон‖, mor-m, mor(i) ―павук‖; р. (діал.) 

мóра ―містична істота, що плете пряжу вночі під місяцем‖; кики-мора ―домовик 

(жіночої статі), який плете вночі‖ [747, с. 118]; 

ФЗФ [{метатеза} + {‗твердий + еластичний, гнучкий, тонкий 

(незламний)‘}] - іє. *(s)ter-
1
 ―тугий, нерухомий, твердий‖ [1021] > дгр. ζηεπεόρ 

―твердий, жорсткий; міцний; масивний, кремезний, дебелий; (перен.) суворий‖; 

іє. *stre- > дгр. ζηπεβλόρ ―скривлений, кривий; зігнутий; верткий, спритний‖ 

[949, с. 1512]; 

ФЗФ [{метатеза} + {‗протилежний (за розташуванням), симетричний 

до…‘}] - іє.  u er-
3
 >  u reik- ‗перетин, схрещування‘ > дангл. wrīgian 
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―повертати, згинати, іти‖ [1021]; іє.  u rembh- > дгр. ῤóμβοζ ―магічне колесо, 

ромб‖ (‗паралелограм із рівними сторонами й непрямими кутами‘) [949, с. 1456; 

1078, c. 1624]; 

ФЗФ [{метатеза} + {‗протилежні ракурси орієнтації 

об‘єкта‘}] - іє. *hel ʷa > *he ʷ-el >    ik - ī k - ―спис, дротик; наконечник‖ [1021] > 

‗поздовжня орієнтація, довжина (найбільший із трьох розмірів об‘єкта)‘ 

лит. ílgas ―довгий; тривалий‖ [1038, c. 225]; хет. da-lu-ga-e-eš (dalugaes) 

―довгий‖ [1021]; ‗поперечна орієнтація, товщина (найменший із трьох розмірів 

об‘єкта)‘ псл. jьgъla,; укр. голка (гла, єгла, игла ігла) ―тонкий, загострений 

стрижень‖; дгр. αἰσμή ―вістря‖ [951,т. 1, с. 549; 973, т. 2, с. 115]; 

ФЗФ [{метатеза} + {‗різні види одного роду‘}] іє. *u l kʷ-os ―вовк‖ >іє. *u l p-, 

lup- ―різновид хижака (лисиця, вовк)‖ [1021] > лат. vulp s (арх. volp s), is 

―лисиця‖ [950, с. 832, 835], lupus, ī ―вовк‖ [950, с. 461]; 

ФЗФ [{метатеза} + {‗протилежний/суперечливий за властивостями, 

природою‘ > ‗± світський‘; ‗не/гідний‘}] - іє. *u l kʷ-os ―вовк‖ [1021; 1078, 

c. 1625] vs табуйована форма іє. *luk
w
o- /*lupo- [1078, c. 1625].  

Формально-змістові фігури, що метатезою кодують протилежні ознаки 

реалій та явищ, уможливлюються уживанням нейтральної назви (іє. *u l kʷ-os 

―вовк‖) та табу (іє. *luk
w
o- /*lupo-). Саме так метатези іконічно кодують 

протилежні осмисленя повсякденною (наївною) та релігійною свідомістю 

одного й того ж явища: ВОВК – хижа тварина (іє. *wilhwaz > герм. wulfaz ―вовк‖ 

[958, т. 1, с. 613]) і божество (лат. Lupercus, ī ―Луперкус, Пан, божество отар, 

яке викликало страх‖ [950, с. 461]). Обидві реалії викликають у мовців стан 

неспокою, хвилювання: відчуття побожності та страху. Інверсований порядок 

складників назви віддзеркалює антиномічність концепту ВОВК та експлікує 

протилежні ознаки ‗світський / сакральний‘, ‗пошана, побожність / огида, 

страх‘ (герм. Harja-wulbaz ―війська-вовк – війська-чоловік‖ [383, с. 129]; 

cанскр. Vṛka [1041, c. 1008:1] ―син царя Бхаруки; син махараджи Прітху‖; vṛka, 

Vṛka ―сонце; член Сонячної династії‖ [1041, c. 1008:1], санскр. vṛ ka ―вовк; 

грабіжник‖ [1041, c. 1008: 1];). Формуванням інвективів (лат. lupa, ае ―вовчиця; 
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блудниця, розпусниця‖, lup tria, ае (лайл.) ―розпусник, спокусник‖ [950, 

с. 461]) досягається посилення мотиву земного життя, яке протиставляється 

сакральному локусу Всесвіту, але не відмежовується від нього (лат. lupula, ае 

―маленька вовчиця; (лайл.) чаклунка, відьма‖ [950, с. 461]). 

Інший приклад іконічної метатези та мовних табу утворюється внаслідок 

розвитку рефлексів кореня іє. *ergh- у давньоісландській мові. Попри той факт, 

що метатези утворилися у дочірній мові, вони продовжують етимон, у значенні 

якого є складники ‗поперемінний рух, дрижання‘: іє. *ergh- ―трясти(ся), тремтіти; 

злочинний, хтивий, огидний‖ [1021]) > найменування табуйованої частини тіла 

(іє.  or hi-  r  hi- (анат.) ―яєчко‖ [1021] > дісл. argr (лайл.) ―(перен.) 

кастрований; неспроможний, позбавлений волі, мужності; боягуз, жіноподібний 

чоловік, слабка людина‖ [993, c. 24] та дісл. ragr ―негідний чоловіка; боязкий, 

малодушний; жіноподібний, зніжений‖ [993, c. 481]. Давньоісландські одиниці 

з метатезою є позначеннями несхвальної поведінки, яка протирічить 

соціальним стандартам і очікуванням. 

Аналіз вищенаведених та інших прикладів доводить, що позиційні 

перестановки у праіндоєвропейських коренях та їх рефлексах слугували 

іконічними засобами вербалізації антитетичних ознак або протилежних 

аспектів, в яких ці явища розглядалися (‗щось, що виявляється одночасно як 

світське та сакральне‘, ‗щось, що викликає змішане відчуття страху та 

побожності‘, ‗щось, що викликає зневагу й захоплення‘). 

 

 

4. 4 Умотивована редуплікація в індоєвропейській прамові 

 

4. 4. 1 Загальна характеристика редуплікованих етимонів.  У мовах 

індоєвропейської сім‘ї, за винятком африканс, редуплікації досліджені 

недостатньо, що пояснюється непродуктивністю їх формування порівняно 

з генетично неспорідненими й типологічно відмінними аустронезійськими, 
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папуаськими, австралійськими, америндськими, а також контактними мовами, 

де редуплікація виражає цілий спектр лексичних і граматичних значень. 

Огляд існуючих досліджень показав, що редуплікація поширена в мовних 

системах із певними типологічними домінантами. У плані морфологічної 

типології редуплікуючі мови здебільшого аглютинативні, а серед існуючих 

засобів словотворення вони віддають перевагу суфіксації та словоскладанню. 

З огляду на синтаксичну структуру в цих мовах домінує порядок слів SOV. 

Дієслівна словозміна розвинена більше, ніж іменникова, а прикметники 

становлять кількісно обмежений клас одиниць. Дієслову властиві версійність, 

різноманітні аспектуальні, модальні значення. Лексичні системи мов 

з продуктивною редуплікацією вирізняються значною кількістю дескриптивних 

(звукозображальних) номінацій.  

Поширеність редуплікації в контактних мовах свідчить про її значущість 

для певних стадій розвитку мовних систем. Очевидно, редуплікація може бути 

не тільки ознакою синхронічної й діахронічної типології мови, а й узоджується 

з певним стилем світосприйняття, що домінує в лінгвокультурі. Виходячи 

з цього, припускаємо значущість фономорфологічних повторів для 

індоєвропейської прамови, типологічні домінанти якої узгоджуються із 

зазначеними вище.  

За результатами вибірки, редупліковані корені в індоєвропейській прамові 

виявилися нечисленними (≈ 3% від загалу реконструкцій). Проте цей показник 

є неточним і дещо заниженим, оскільки він не враховує подвоєнь в основах 

презента (іє. *d - ―давати‖ > *di-d - [1021; 1078, c. 1591] > сакскр. da-d -ti, дгр. 

δί-δυ-ζι, др. дас-ть, лит. duos-ti [338, c. 263]) та аориста (іє. *bheudh- 

―прокидатися‖ [1021] > санскр. á u ūdhat [338, c. 275]). Вважаємо, що 

редуплікація в індоєвропейській прамові знаходилася на стадії початкового 

розвитку, в той час як механізм альтернацій був уже сформованим (про 

первинність альтернацій див. [501; 556]).  

З огляду на особливості формування подвоєнь в індоєвропейській прамові 

та співвідношення між первісним етимоном і його континуантами в дочірніх 
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мовах, вирізняються три дериваційні типи редуплікацій (Додаток Ш. 4. 1, 

рис. Ш. 3): продовження редуплікованої базової форми кореня (іє.  pīp p - 

―пищати‖ [1021] > дінд. pìppak  ―різновид птахів‖; дгр. ҔĩҔορ ―зелений дятел‖ 

[949, с. 1318]); рефлекси подвоєного етимона, який утворився від простої 

базової форми кореня (іє. *bher-
2
 ―яскраво коричневий ‖ > іє. *bhibhru-/ 

*bhebhru- ―тварина коричневого кольору ‖ [1021; 1078, c. 1587] > укр. бібр; 

лат. fi rīnus ―бобер; із хутра бобра‖ [973, т. 1, с. 180–181]); редупліковані 

рефлекси від коренів без подвоєнь (іє. *b(e)u-
2 
―набрякати, видуватися‖ [1021] > 

дгр. βοςβών ―пах; напухлі пахові залози‖ [949, с. 302]). Особивості одиниць, 

утворених за останньою моделлю в цій роботі не розглядаються.  

Найпрозорішими, на наш погляд, є мотиваційні зв‘язки, що 

встановлюються між рефлексами та редуплікованими етимонами, від яких вони 

походять. Здебільшого такі одиниці представлені звукоімітаціями (Додаток , що 

походять від уже існуючої редуплікації (Додаток Ш. 4. 1, рис. Ш. 4). Мотивема 

[33, с. 297] зберігає редупліковану форму мотиватора, хоча може її й утратити 

внаслідок індивідуального розвитку мов та різних фонетичних змін, що його 

супроводжують. У випадку структурної демотивації до складу рефлексів 

залучаються близькі за артикуляцією звуки (наприклад, гуттуральні /k –g /), 

завдяки чому зберігається звуконаслідувальний характер одиниць: іє. *ko ko > 

р. кокот, але п. kogut [1021]. Етимони, які залучаються до цієї моделі, 

характеризуються абсолютною (природною) мотивацією, оскільки є імітаціями 

звучань. Рефлекси цих основ співвідносяться з мовною дійсністю (вже наявною 

в лексичній системі звукоімітацією), тому мотивовані опосередковано. З огляду 

на засоби мотивації, етимон характеризується фонетичною (‗голос птахів‘), а 

рефлекси – морфологічно-семантичною мотивацією, які у формальному аспекті 

зберігають подвоєну структуру первісної одиниці, а в змістовному аспекті – 

будуються на метонімії (‗кудкудакати > курка‘) або метафорі (‗кудкудакати > 

реготати, сміятися; базікати‘). У будь-якому випадку спостерігаємо прозору 

образну (ономатопея) та діаграматичну (повтор основи як імітація 

повторювання звуків) іконічність.  
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Менш прозорими виявляються мотиваційні зв‘язки, що спричиняють 

більш абстрактну за характером іконічність. Наприклад: іє. *ghel- ―кричати, 

кликати (видавати гучне звучання)‖[1021] > іє. *ghi-ghl- ‗видавати повторюване 

гучне звучання‘ > дгр. κίχλη ―дрізд; губань (риба)‖ [949, с. 949]. К. Воткінс 

[1078, c. 1594] вважає, що асоціації між птахом (джерело семантичного 

переносу) та рибою (ціль переносу) встановлюються на основі салієнтної 

ознаки ‗яскравий колір‘. У такому випадку повтор втрачає звуконаслідувальний 

характер (‗редуплікація‘+‗ повторюване звучання‘), але зберігає 

звукозображальну природу (‗редуплікація‘ + ‗крапчасте, яскраве забарвлення‘). 

Можна сказати, що грецька ізоглоса ґрунтується на комплексі мотиваційних 

ознак і зберігає редуплікацію, яка забезпечує іконічне кодування синкретично 

поєднаних ознак, оскільки ‗повторюваність‘ (звучання), ‗дистрибутивність‘ 

(крапчастість) та ‗інтенсивність‘ є частотними значеннями, що імітуються 

формальним подвоєнням у різних мовах. Отже, втрата одиницею фонетичної 

вмотивовнаності не позбавляє редуплікацію експресивності. 

В індоєвропейській прамові знаходимо різні структурні типи редуплікації 

(Додаток Ш. 4. 1, табл. Ш. 5): які вирізняються за обсягом повторюваного 

матеріалу (іє. *balbal- ―трясти(ся); танцювати‖, *der-der-   dr dor-/*dor-d-  dr -d-

―розколювати‖ [1021]); способом творення (іє. *murmur- ―говорити тихо; 

бурмотіти‖, *kar- ―твердий‖ > *karkar- [1021]); складністю (іє. t ta 

―тато‖,    tos, ătta ―батько, мати‖ [1021]); розташуванням повторюваної 

частини (іє. *ker- ―тип звучання (пронизливий крик)‖ > *kerk-, *pet- ―падати; 

кидатися; летіти‖ > *pi-pt- [1021]).  

Утворення повної та часткової редуплікації не виявляє регулярних 

моделей: кількість та послідовність звуків, що повторюються, значно 

варіюється. Проте стійкими є такі тенденції.  

По-перше, завжди подвоюється початковий приголосний первісної основи. 

Навіть у зламаних редуплікаціях зберігається C1 (іє. *der-der- ―розколювати‖ > 

*dor-d-/*dr -d- [1021, c. 217]). Через особливості індивідуального розвитку дочірніх 

мов це правило може порушуватися, що призводить до знищення редуплікації: 
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*gel ə -
3
 ―холодний‖ > *gla-g- > дсканд. klaki ―замерзла поверхня землi, груддя‖, 

але лат. *glagi s > glaci s  ī ―лід‖ [950, c. 349] (модифікація за аналогією до 

лат. aci s,  ī ―гострий ‖ [950, c. 21]) [1021, c. 366]. 

По-друге, суфіксальна редуплікація переважає над префіксальною. Це 

пояснюється значущістю консонантної ініціалі для декодуваня інформації, 

особливостями пам‘яті [758, c. 206] та іншими чинниками. Редуплікація 

префіксального типу Ғ функціонально обмежена й застосовується лише для 

утворення форм презента, аориста, перфекта. Повтори з метатезою наявні в 

термінах спорідненості. 

Корені з подвоєнням є різними за значеннями, але переважно позначають 

звучання (40% – тут і далі від загалу проаналізованих редуплікацій), 

коливальний рух (18%), спорідненість (14%) та градуальні ознаки:  

 ‗звучання, що видають птахи та інші об‘єкти‘ (32%) – іє. *gha gha 

―ґелґотання (гусей)‖ [1021];  

 ‗мовлення‘ (8%) – іє. *der-der- ―муркотіти, базікати‖ [1021];  

 ‗коливання‘ (10%) – іє. *rei-r  i - ―тремтіти, дрижати‖ [1021]; 

 ‗круговий рух; вигін, кривизна‘ (6%) – іє. *(s)ker- ―повертати, згинати‖ > 

іє. *kiḫkro-/ *kir-k-/ *(s)krek- [1021]; 

 ‗емоційний стан, що супроводжується тремтінням‘ (2%) – 

іє. *mormo(ro)- ―страх, жах‖ [1021, c. 749];  

 ‗спорідненість‘ (14%) – іє. *appa ―батько‖,  t ta ―тато‖ [1021];  

 ‗якість, яка має міру вияву – твердість, щільність, яскравість‘ (8%) – 

іє. *kar- > іє. *karkar- ―твердий‖ [1021];  

 ‗множинність, єднання‘ (4%) – іє. *du   u - ―зв‘язувати по два; два‖ > 

іє.  du i-du is-no-, іє. *ger- ―збирати, складати‖ > іє. (*greḫg) *gre-g- [1021];  

 ‗дії‘ (16% – відкрита група потенційних дієслівних основ) – іє. *d - 

―давати‖ > *di- d - [1078, с. 1591], санскр. (презент) da-dh -ti [338, c. 263], 

іє. *sed- ―сидіти, сідати‖ > *si-zd- [1078, с.  1613], санскр. (перфект) sás da ‗я сів 

і сиджу‘ [338, с. 283]; іє.  p  i -
2
 ―пити‖ > *pi-p -/*pi-  - (аорист) [1021]).  

Розглянемо особливості вияву редуплікацій у встановлених нами групах. 



306 

4. 4. 2 Звуконаслідувальна редуплікація. Кількісна репрезентативність 

звуконаслідувальних повторів (32%), серед яких 25% належить імітаціям криків 

птахів, свідчить про когнітивну цінність іконічного знака, його природність, 

прозорість, легкість сприйняття, а, отже, і можливість для вербальної 

репрезентації ритмічного, повторюваного акустичного сигналу.  

Моделі звуконаслідувальних редуплікацій в індоєвропейській прамові 

варіюються (Додаток Ш. 4. 1, табл. Ш. 6), що дозволяє точніше передавати тип 

позначуваної вокалізації: cпів, квоктання птахів чи мовлення кодується 

розгорнутими синтагмами здебільшого повних редуплікацій (іє. *der-der- 

―шепотіти, буркотіти‖ [1021], іє. *ku(r)kur- ―звук, утворюваний куркою або 

півнем‖ [1021]), а поодинокі крики – меншою кількістю повторюваного 

матеріалу (іє. *tet(e)r- ―крякати‖ [1021]).  

Для звуконаслідувальної редуплікації важливим є повтор приголосного 

звука, оскільки саме консонантна структура передає тип звучання, а голосні 

відіграють допоміжну роль і вказують на його висоту [39, с. 15]. Фонетична 

структура звуконаслідування залежить від фізичного та фізіологічного 

аспектів звуків. Вибір фонем у складі повтору визначається наявними в мові 

фонемотипами, а наслідування утворюється за рахунок акустичної та 

артикуляційної близькості між звуками мови та звуками,  що позначаються 

(Додаток Ш. 4. 2). Наприклад, комбінуються такі звуки в різній 

послідовності: 

ФЗФ [{C ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ + VВЕРХНЬОГО ПІДНЕСЕННЯ }+ {„швидкий, жвавий 

звук  (щебетання, кування, писк)‟}] - іє.  pīp p - ―пищати, скрипіти‖ [1021] > 

дгр. ҔiҔҔìζυ ―пищати (про птахів)‖ [949, c. 1318]; а також іє. *ti-ti-/ *(ti)til-, 

*tutu, *kuku тощо; 

ФЗФ [{C ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ + V СЕРЕДНЬОГО/ НИЗЬКОГО ПІДНЕСЕННЯ} + {„сильний 

глухий переривчастий звук (квоктання, ґелґотіння)‟}] - іє. * epop/ opop ―крик 

птаха‖ [1021] > лат. upupa, ае [950, с. 798]; а також іє. *gha gha/ *ghe ghe/ *ghi 

ghi, *ko ko/ *kak(k) тощо; 
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ФЗФ [{V ВИСОКОГО ПІДНЕСЕННЯ + С СОНАНТ ПЛАВНИЙ, С СОНАНТ ПЛАВНИЙ + V НИЗЬКОГО 

ПІДНЕСЕННЯ} + {„високий протяжний, жалібний або різкий переривчастий звук 

(виття, гавкання собаки, лисиці тощо)‟}] - іє. *ul- > *ulul- ―вити, завивати‖ 

[1021] > лат. ululo,  vī,  tum,  re ―вити, завивати, лементувати‖ [950, с. 795]; а 

також іє. *lal(l)a- тощо; 

ФЗФ [{С ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ + V СЕРЕДНЬОГО ПІДНЕСЕННЯ + С СОНАНТ ДРИЖАЧИЙ}+ 

{„уривчастий горловий крик, утворюваний під час фізичного напруження (крик 

качок, жаб)‟}] - іє. *kerk-/ *krek-/ *krok- [1021] > лит. kur k ti ―квакати; кричати 

від болю‖ [1035, с. 95]; а також іє. *tet(e)r- тощо; 

ФЗФ [{С ДЗВІНКИЙ ЗІМКНЕНИЙ +С СОНАНТ ПЛАВНИЙ / ДРИЖАЧИЙ}+ {„тихий, 

невиразний, нерозбірливий звук  (мимрення, буркотіння)‟}] -  іє. *baba-/ *bal-

bal-/ *bar-bar – ―нерозбірливо говорити‖ [1021] > дінд. barbaraḫ  ―буркотіти, 

заїкатися‖ [955, с. 461]; а також іє. *der-der- тощо; 

ФЗФ [{С СОНАНТ НОСОВИЙ + VСЕРЕДНЬОГО/ ВИСОКОГО ПІДНЕСЕННЯ + С СОНАНТ 

ДРИЖАЧИЙ} + {„МОНОТОННИЙ НЕРОЗБІРЛИВИЙ ЗВУК У НІС (МИМРЕННЯ, 

ГУГНІННЯ)‟}] - іє. *mormor- / murmur- ―буркотіти, базікати‖ [1021] > 

дгр. μοπμύπυ ―клекотати, шумувати, пінитися (про річку)‖ [949, c. 1110]. 

Значимість звукосимволізму приголосних та редуплікації для структури 

ономатопів можна продемонструвати на прикладі асиметрії формально-

семантичного розподібнення кореня іє.  l -
1
 ―гавкати; вити‖ [1021] (Додаток 

Ш. 4. 2, рис. Ш. 5). Рефлекси простої форми праіндоєвропейського кореня 

протиставлені за фонетичними ознаками ‗дрижачий‘ vs‘ плавний‘ та 

семантичними – ‗уривчастий‘ vs ‗протяжний‘: санскр. r  i ―гавкати‖ [1041, 

c. 888: 1] vs дісл. lóm(u)r ―крик, виття; плач, ридання‖ [993, с. 399]. Рефлекси ж 

редуплікованого етимона зберігають форму повтору й диференційовані за 

семантичними ознаками ‗неритмічний‘ vs ‗ритмічний‘: санскр. lalallа ―лепет‖ 

[1041, c. 897: 3] vs лат. lall , -, -, - re ―колисати, приспівувати, люляти ‖, lallus ī 

―колисання‖ [950, с. 438]. 

Отже, редуплікація стримує формальне розподібнення дериватів, 

є ефективним вербальним засобом іконічної репрезентації способу існування 
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матерії, який виявляється в безпосередній єдності перервності й неперервності 

в просторі й часі.  

Унаслідок історичних змін структура й значення звуконаслідувань 

варіюються. Наприклад, на розвиток рефлексів іє. *gha gha в німецькій мові 

вплинули зміни /gh > g/, /g > k/), що призвело до: варіювання форми ономатопів 

(двн. gagiz n [1008, c. 214] vs двн. gackezzen [463, c. 65]); семантичної 

диференціації звуконаслідувань – свн. gagzen ―кудкудакати‖ vs свн. g gen, 

g gern ―ґелґотати‖ [1008, c. 214]; регіональної варіативності імітативів – 

н. (діал.) gaggezen, швейц.н. gaggelen, gagelen ―ґелґотати (як гуси)‖ [1077, 

c. 526]. З одного боку, редупліковані звукоімітації, як і будь-які одиниці 

еволюціонуючої системи, підпадають під уплив історичних змін. З іншого боку, 

позалінгвальна мотивованість забезпечує резистентність цих позначень до 

втрати експресивності, а модифікація форми імітативів, яка досягається 

субституцією повторюваного матеріалу звичайно схожими за властивостями 

складниками, стимулює варіювання змісту й перешкоджає структурній 

демотивації позначень. Експресвиність звукоімітацій зберігається субституцією 

складників фонетичної синтагми гоморганними звуками (іє. *gha gha > 

двн. gagiz n, gackizz n), за допомогою гемінації (іє. *gha gha > 

н. (діал.) gaggezen, швейц.н. gaggelen; іє.*kuku ―крик зозулі‖ > р. куковать, 

(діал.) кукковать) [970]), яка є особливо продуктивним засобом виразності в 

діалектах Ғ системах неіндиферентних до прозорості внутрішньої форми та 

емоційного навантаження номінацій. Отже, повтор гоморганних приголосних, 

гемінація та редуплікація є засобами прозорого іконічного кодування ознаки 

‗повторюваність, інтенсивність‘.  

Аналіз значень редуплікованих звукоімітацій та їх подальшого розвитку 

у дочірніх системах дозволив з‘ясувати спільні тенденції у формуванні 

семантичних ізоглос. Регулярними виявилися такі моделі:  

 ‗ЗВУЧАННЯ1 > ЗВУЧАННЯ2‘ – іє. *ko ko ―кудкудакати‖ [1021] > 

лат. cachinno  vi,  tum,  re ―гучно сміятися, сміятися на весь рот; рокотати (про 

хвилі)‖ [950, с. 109]; 
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 ‗ЗВУЧАННЯ > ДЖЕРЕЛО ЗВУЧАННЯ‘ – іє. *kuku ―крик зозулі, кування‖ 

[1021] > санскр. kóka ―(звуконаслідування) зозуля; гусак; вовк; жаба; невеликий 

ящур‖ [1041, c. 312: 1]; дгр. κóκκςξ ―зозуля‖ (‗видає гучне звучання‘) > 

κοκκςρηήρ ―крикун ‖ [949, с. 962]; 

 ‗ЗВУЧАННЯ > ДЖЕРЕЛО ЗВУЧАННЯ1/ НОСІЙ ОЗНАКИ1 > НОСІЙ ОЗНАКИ2‘ –

*kuku ―крик зозулі, кування‖ [1021] > лат.  cucūlus, ī ―зозуля‖ (‗кує‘; ‗час 

кування) > (образливе) ―нікчема, бовдур; ледачий селянин‖ (‗зволікає з 

польовими работами до кування, тобто до весняного рівнодення‘) [950, с. 212]; 

стфр. cucu ―зозуля‖ (‗кує‘; ‗залишає яйця в гніздах інших птахів‘) > 

стфр. coucoul ―перелюбник‖ (перебуває в позашлюбному зв‘язку) [1058, c. 92, 

109]; стфр. cucu ―зозуля‖ (‗кує‘; ‗залишає яйця в гніздах інших птахів‘) > 

англ. cuckoo зозуля‖ ( ‗залишає яйця в гніздах інших птахів‘) > англ. cuckoo in 

the nest ―небажаний гість‖ [1058, c. 92, 109]. 

Найпрозорішою є образна іконічність позначень, що утворилися за 

моделлю ‗ЗВУЧАННЯ1 > ЗВУЧАННЯ2‘, де редуплікація зберігає імітативну 

функцію й виражає повторюваність, тривалість або інтенсивність звучань. 

У метафорах звуконаслідувальний ефект згасає, а різноманіття 

й непередбачуваність метафоричних образів визначається позалінгвальними 

чинниками (культурними настановами; процесами етнічного контактування 

тощо) та лінгвальними факторами (полімотивацією, асиміляцією запозичень).  

 

4. 4. 3 Кінетична редуплікація. Наступну групу редуплікованих 

імітативів становлять найменування рухів (іє. *rei-r  i - ―тремтіти‖) або 

емоційного чи фізичного напруження, що супроводжується тремтінням 

(іє. *mormo(ro)- ―страх, жах‖).  

Особливості цих рухів (багаторазовість, траєкторія, швидкість, ритм) 

синкретично представлені у значеннях найменувань комбінацією сем 

‗повторюваний    +   ‗коливальний   /   круговий‘   +   ‗швидкий / повільний‘   + 

‗а/ритмічний‘. Комплексне відтворення зазначених ознак у формальному аспекті 

мовних знаків досягається застосуванням різних іконічних засобів.  
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Найменування містять зімкнені (іє. *kir-k-/ *(s)krek- ―повертати, 

згинати‖ [1021]), сонорні (іє. *mormo(ro)- ―страх, жах‖, іє. *rei-r  i)- 

―тремтіти‖, *u ai-u er- ―білка‖ [1021]), комбінації зімкнених та сонорних 

(*balbal- ―хитатися; танцювати‖ [1021]). Повторювані консонантні фонеми 

утворюються за допомогою найбільш рухливих органів мовлення (губ та 

язика). Вимова губних супроводжується зімкненням і розімкненням губ, при 

утворенні дрижачого /r/ кінчик язика напружений і вібрує, а при 

вимові бокового / l / повітряний струмінь створює незначне тертя 

й проходить по боках язика. Враження від мовленнєвих жестів 

транспонуються на дрижання, коливання та плавність рухів різних об‘єктів, 

що позначаються.  

Наприклад, фонетична структура етимона іє. *bal-bal [1021] та його 

рефлексів відтворює рухи танців (зімкнення й розімкнення губ при вимові /b/ – 

згинання й розгинання колін, зупинка, поворот; вимова cонорних /l, r/ – 

тривалий рух, вигін, переривання, вібрація; редуплікація або гемінація – 

повторення рухів): санскр. barbara ―різновид танцю‖; ―черв‘як‖ (тобто ‗такий, 

що вигинається‘); ―кучері, кучеряве волосся‖; ―брязкіт зброї‖ (‗від 

схрещування‘) [1041, c. 722: 1]. 

Фонетичні синтагми у структурі первісних етимонів, які утворені 

несиметричним подвоєнням (pal-p-, kir-k-; u ai-u er-), якісним (u ai-u er-   u i-u er-  

 u ā-u er) та кількісним (*rei-r( i)-) чергуванням голосних імітують аритмічність 

рухів, на відміну від позначень ритмічних рухів, що кодуються повторами зі 

збереженням вокалічного ядра кореня (*balbal-). Повні редуплікації 

використовуються для вираження безперервності, плавності, зворотності руху 

(*mormo(ro)- ―страх, жах‖), а часткові – імітують ознаки ‗різкість‘ та 

‗уривчастість‘ ( p l- ―торкатися, відчувати; трясти‖ > *pal-p-). 

Репрезентація повторюваних рухів в індоєвропейській прамові має 

іконічний характер. При цьому іконічні знаки характеризуються образно-

діаграматичною комплексністю, завдяки чому здійснюється поліаспектна 

репрезентація  позамовного явища та уможливлюється багатство ізоглосного 
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розгалуження етимонів у залежності від потреб і когнітивних преференцій 

носіїв дочірніх мов. Наприклад: 

‗ПОВТОРЮВАНИЙ РУХ1 : ТРЕМТІННЯ (РІД)‘ > ‗ПОВТОРЮВАНИЙ РУХ2: (вид, 

вказівка на мету чи стимул дії тощо)‘ – іє. *pel-
1.
/ p l- ―наливати, заповнювати; 

торкатися, відчувати; трясти‖ > *pal-p- [1021; 1078, c. 1611] > дгр. ҔαιҔάλλυ 

―трясти, просіювати борошно‖ [1034]; дісл. f la ―лякати; 

лякатися‖ [993, c. 184]; 

‗ПОВТОРЮВАНИЙ РУХ: ЗГИНАННЯ‘ > ‗СУБ‘ЄКТ/ОБ‘ЄКТ ЗГИНАННЯ‘ – 

‗такий, що здійснює кругові рухи‘ (іє. *kir-k-/ *(s)krek- ―повертати, згинати‖ 

[1021] > дгр. κίπκορ І ―яструб (такий, що кружляє)‖ [949, с. 947]); ‗такий, що має 

форму кола‘ (іє. *kir-k-/ *(s)krek- ―повертати, згинати‖ [1021] > дгр. κίπκορ ІІ 

―цирк‖ [949, с. 947]); ‗пристрій, складовою якого є колесо‘ або ‗такий, що 

згинається, обертається‘ (іє.  kʷel- ―повертати; колесо; шия‖ > іє. *kʷekʷlo-/ 

 kʷokʷlo- [1021] > дангл. ―hweowol, hweogul ―колесо‖ [986]; лит. k klas ―шия‖ 

[1038, c. 318–319]); 

‗ЗГИНАННЯ‘ > ‗РЕЗУЛЬТАТ ЗГИНАННЯ‘ - ‗місце зміни напряму; сильний 

згин, вигин > ‗виступ, вершина‘ (*keu-
2
 ―згинати‖ [1021] > *ka-ku-d- > лат. 

cacūmen, inis ―конічний верх, вершина, пік; вищий ступінь‖ [950, с. 109]); ‗різке 

випинання‘ >‗значна кількість‘ (іє.  kʷel- ―повертати; колесо; шия‖ > 

іє. *kʷekʷlo-  kʷokʷlo- [1021] > санскр. cakrá ‗колесо; круглий об‘єкт, диск; 

військо; маса, скупчення; регіон, область, скупчення поселень тощо‖ [1041, 

с. 380: 3]). 

 

4. 4. 4 Редупліковані назви спорідненості.  Подвоєні назви спорідненості 

в індоєвропейській прамові утворювалися на базі дитячих слів (іє. tata-, t  ta- 

(експр.) ―батько‖ [1021, c. 1056]). Разом із редуплікаціями реконструйовано й 

прості корені на позначення батьківства (іє.*am-
2
 ―мати‖ [1021]). Окремі з них 

утворилися під впливом трипільського субстрату (іє. *p t  r  ―батько‖ [375, 

с. 94–95; 1021]), інші походять від експресивів (іє.*ā tos, atta < *ḫatta ―мати; 

батько‖ [1021], іє.*au o-s < *ḫuḫḫaš ―дід‖ [1021]).  
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Як показав аналіз назв спорідненості в індоєвропейській прамові, 

редуплікації наявні лише в структурі найменувань кровної спорідненості, 

зокрема позначень батьків, предків. Інші реконструйовані корені не містять 

подвоєнь: позначення кровного зв‘язку (іє.   hr  ter- ―брат‖ [1021]), свояцтва 

(іє.  su ekrū - ―свекруха, свекор‖ [1021]). На відміну від первісних назв 

батьківства, утворених на базі дитячих слів, ці найменування в 

індоєвропейській прамові є вторинними й утворилися шляхом словотвірної або 

семантичної деривації: іє. sū nú-s  sui ú-s ―син‖ [1021] < ‗народжений матір‘ю‘ 

< іє. *seu-
2
/*sū - ―народжувати дитину‖ [1021]; іє.  dhug h  ter- ―дочка‖ [1021] 

< ‗худенька дівчинка, дівчина‘ [389, c. 50, 57–58] (див. Додаток Ш. 4. 3. 1).  

Окремі нередупліковані позначення спорідненості в індоєвропейській 

прамові Ғ іконічні репрезентації ‗зв‘язку, продовженя‘, ‗єдності, цілісності‘ 

через звукосимволізм /s/, а також кодування однією формою ментально 

наближених явищ (іє.  snusós ―невістка‖ [1021] < іє. *sneu- ―в‘язати‖ [389, 

c. 132]; іє.  su ekrū - ―свекруха, свекор‖ [1021] < іє. ‗член групи‘ [389, с. 120–

122]). 

Припускаємо, що експресивна гемінація та редуплікація (іє. *akk  ―(дитяче 

мовлення) мати‖,    tos, atta ―(дитяче мовлення) мати; батько‖,  *appa ―батько‖,  

*pap(p)a ―(дитяче мовлення) батько; їжа‖ [1021]) імітують дитячий лепет
1
 та 

слугують маркерами зменшено-пестливих форм, які вживаються у спілкуванні 

між дітьми й батьками.  

Фонетична структура цих одиниць містить широкий голосний /а/, сонорні 

/m, n/, губний та дентальний зімкнені /p, t/
2
. Обмеженість фонетичної структури 

етимонів можна пояснити особливостями процесу формування фонологічної 

системи у дітей. На думку Р. О. Якобсона [427, с. 107], вокалізм починається 

                                                           
1
Cемантична сполучуваність ‗МОВЛЕННЯ, ЛЕПЕТ, ЛЕПЕТАННЯ‘ + ‗ПРЕДОК‘ + ‗ДИТИНА (такий, що 

лепече)‘ виявляється у діахронії: іє. *baba-/ *bal-bal- ―базікання, лепетання, нерозбірливе мовлення‖ [1021] > 

‗МОВЛЕННЯ‘ - cанскр. balbal  ―заїкатися; затинатися, говорити невиразно‖ [1041, c. 724: 1]; ‗ПРЕДОК‘ – 

санскр. ball la ―чоловік; цар; батько Шанкари (Бога Шиви)‖ [1041, c. 724: 2], а також іт. babbo ―батько, тато‖; 

алб. baba ―т.с.‖ [1021]; лит.  óba ―стара жінка‖; укр. баба ―т.с.‖ [973, т. 1, с. 99]; ‗МАЛЕНЬКА 

ДИТИНА‘ - вал. baban, алб.  e ë, англ. baby, шв. babbe [1021], а також санскр. b la ―молодий; дитячий; 

простий‖ [1041, c. 728: 3], b laj tīya ―т.с.‖ [1041, c. 729: 1]. 
2
Про зв‘язок ―простіших двоїстих утворень‖, протиставлення голосних за ознаками ‗низький/високий‘ та 

‗передній/задній‘ і категорії опозиційності, яка виражається у бінарності праіндоєвропейського кореня 

див. [375, c. 123-124]. 
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саме з широкого голосного, а консонантизм – з протиставлення ротових та 

носових приголосних з наступним протиставленням губних та дентальних, що 

відповідає вокалічному та консонантному мінімуму в живих мовах світу. Ця 

ідея солідаризується з мовною емпірикою та експериментальними даними. У 

більшості мов світу слова зі значенням ―мати‖ містять звуки /m, n/, зі значенням 

―батько‖ – /p, t/. Вважається також, що дитяче мовлення починається з лепету, 

повтору саме цих приголосних, оскільки їх вимова подібна до смоктання.  

В індоєвропейській прамові фонетично-семантична кореляція [{‗губний‘ / 

‗дентальний‘} + {‗спорідненість‘ + ‗волога‘}] підтверджується В. В. Левицьким 

[235, c. 207–213] методом статистичного аналізу розподілу частот губних та 

дентальних.  

Очевидно, що в значеннях праіндоєвропейських назв спорідненості 

представлено ситуацію ‗смоктання‘, складники якої (‗джерело їжі‘, ‗годування‘, 

‗їжа‘) синкретично поєднуються. Між дією (смоктати), продуктом (молоко) та 

джерелом живлення (мати, груди), а також іншими можливими складниками 

ситуації (батько) встановлюється асоціативний зв‘язок унаслідок частотної 

просторово-темпоральної ―суміжності‖ цих складників, тобто в межах типового 

екстралінгвального контексту.  

Цілком імовірно, що подвоєння на зразок іє. *tata утворилися як імітація 

раннього дитячого мовлення (див. приклади семантичного розвитку значень 

‗мовлення‘ + ‗дитина‘ + ‗мати чи батько‘ від звуконаслідування іє. *baba / *bal-

bal вище). 

Звуконаслідувальна мотивація зникає в метонімічних переносах. Але 

вона поступається більш абстрактному різновиду іконічнх зв‘язків, 

а редуплікація віддзеркалює ‗поширення, цілісність, відтворення, 

породження, наслідування й послідовність‘. У філософії та психології 

встановлення зв‘язків і послідовностей розуміють як фундаментальний 

принцип пізнання та структурації світу. Фахівці в галузі когнітивної 

психології вважають, що діти інтуїтивно інтерпретують явища й речі, які 

трапляються сумісно (―сooccurrence‖) у просторі чи часі як континуум, не 
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зважаючи на те, що в дійсності контактуючі реалії не обов‘язково утворюють 

єдності й часто суміщаються оказіонально
1
 (―accidental cohesiveness‖) [478, 

c. 96–97]). Між тим відомо, що на ранніх етапах розвитку діти схильні 

затемнювати (―blur‖ [478, c. 36]) семантичне розмежування між об‘єктом, 

якістю/властивістю та дією, тому одне й те ж слово уживається на 

позначення різних аспектів ситуації, які актуалізуються одночасно. Таким 

чином, ранні вербалізації (pa-, ma- тощо) є холістичними позначеннями 

ситуації смоктання, які метонімічно екстраполюються на інші складники 

події – їжу, джерело живлення. Цим пояснюємо розподібнення первісного 

кореня й формування семантичних ізоглос ‗батько, мати‘, ‗груди‘, ‗їжа‘ та 

іконічну функцію редуплікації, яка полягає в експлікації зв‘язку 

‗джерело/постачальник їжі – їжа‘: іє.*pap(p)a ―батько‖ [1021] > лат. p pa, 

papa, ae ―їжа‖; батько‖, p p rium, ī ―дитяча каша‖ [950, с. 551], papp , - , -, 

 re ―їсти‖ [950, с. 552]; н. pappe ―каша (для дітей); м‘якоть‖, pappen ―їсти‖ 

[1026, с. 260]; іє. *am(m)a ―мати‖ [1021] > двн. amma ―молочна мати, 

годувальниця‖ [958, т. 1, с. 69]; іє. *an, nana [1021] > алб. nënë, nаnë ―мати; 

молочна мати, годувальниця‖ [956, с. 276; 958, т. 1, с. 69]; н. Nenne ―(дитяче 

слово) молоко‖ [1076, с. 417]; іє.  dh  i - ―смоктати‖ [1021] > іє.  dh -
1
   dh -

dh   - ―баба і дід‖ [1021] > іллір. deda ―молочна мати‖ [1021]; іє.  m  , m  m  

[1021] > лат. mamilla, ае ―сосок‖, mamma, ае ―груди; мати, мама‖ (mammam 

dare ―годувати грудьми дитину‖) [950, с. 468]; іє.  tata-,  t  ta- ―батько‖ 

[1021] > дангл. titt ―сосок‖, двн. tutta ―т.с.‖, н. Zitze ―т.с.‖ [958, т. 1, с. 170]. 

Слід підкреслити, що суміжність сем ‗предок‘, ‗нащадок‘, ‗їжа‘ 

є актуальною для різних індоєвропейських мов і відтворюється у формі мовних 

одиниць. На прикладі санскритських ізоглос продемонструємо формальну 

інтеграцію значень, яка досягається шляхом:  

                                                           
1
Діти можуть ототожнювати різні типи єдностей та утворювати континууми на зразок ‗тіло Ғ рука 

(невідчужена частина) Ғ якийсь предмет у руці (відчужена частина)‘. В архаїчних та сучасних мовах 

інтерпретація реалій як таких, що складають континууми, актуалізується у вигляді семантичної категорії 

‗невідчуженої приналежності‘. Це може бути вербалізовано різними засобами, зокрема за рахунок 

обов‘язкового вживання присвійного займенника (або прономінальноого префікса) з позначеннями батьків, 

наприклад, гонді *tape ―батько‖ > maip  ―мій батько‖, mī- p  ―твій батько‖, tappe ―(її, його) батько‖ [1061]. 
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 семантичної деривації – санскр. dh trī ―молочна мати; мати; земля‖ 

[1041, с. 514: 1];  

 словотвірної деривації від спільної основи – санскр. deha ―тіло; 

людина‖ [1041, c. 496: 3] > deha-k ra ―батько‖ (букв. ‗такий, що створює 

тіло‘) [1041, c. 496: 3], deha-ja ―син‖ (букв. ‗тіло, що народилося‘) [1041, 

c. 496: 3]; санскр. duh ―цідити, давати, добувати молоко‖ > duhitr ―дочка‖ 

(букв. ‗той, хто висмоктує молоко своєї матері‘) [1041, c. 489: 1, 2]; 

 утворення композитів двандва – санскр. duhit m tṛ ―дочка й мати‖ [1041, c. 

489: 2], m t duhitṛ ―мати й дочка‖, m t pitṛ ―мати й батько‖, m t putra ―мати й 

син‖ [1041, c. 807: 3], t tajanayitrī ―мати й батько‖ [1041, c. 441: 3] 

(пор. сполучення дісл. (мн.) skilmáli þeirra mága ―тесть/свекор і зять‖ [993, c. 415]). 

Результати аналізу переконують, що редуплікація у назвах спорідненості 

мотивована семантичними ознаками ‗народження‘, ‗продовження роду‘ й тому 

може розглядатися як приклад діаграматичної іконічності в мові, де повне чи 

часткове подвоєння форми імітує зв‘язок між ‗джерелом‘ і ‗тим, що з нього 

походить, народжується‘.  

Повний та частковий повтори використовуються не тільки як засіб 

експлікації ідеї ‗народження, поширення, продовження роду‘, а й для 

вербалізації інших близьких (хоч і не тотожних) смислів. Рефлекси 

подвоєних коренів, які в індоєвропейській прамові позначають ―батьківство‖, 

у дочірніх системах розходяться за двома семантичними лініями. Перша 

лінія – ‗кровна спорідненість, фізична особа, годувальник‘ (за визначенням 

Е. Бенвеніста, ―природний батько; той, хто виховує дитину‖ [27, с. 147–151]). 

Друга лінія – це класифікаційна лексика, яка охоплює терміни соціальних 

відносин, зокрема позначення осіб, зв‘язаних з ким-небудь вірою 

(‗релігійний сан‘, ‗звертання осіб нижчого статусу до осіб вищого 

релігійного рангу‘), довір'ям і відданістю (‗друг‘), взаємною любов‘ю 

(‗милий, дорогий‘).  

Ще одна група семантичних рефлексів є найменуваннями з максимально 

актуалізованим прагматичним компонентом. До них належать позначення дій 
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та явищ, актуальних для спілкування батьків і дітей, а також найменування 

з інгерентною позитивною чи негативною оцінністю. 

Розвиток значень праіндоєвропейських редуплікованих позначень 

спорідненості в дочірніх мовах систематизовано й представлено у Додатку 

Ш. 4. 3. 2. Семантичні особливості рефлексів свідчать про те, що відношення 

‗частина – ціле‘ (‗джерело й те, що походить з цього джерела‘), іконічно 

закодоване редуплікацією у структурі первісних коренів, зберігається у 

структурі значень рефлексів і транспонується в різні пізнавальні сфери, хоча 

інновації в дочірніх мовах часто зазнають деіконізаціїї внаслідок втрати 

редуплікованої форми вираження ознаки ‗спорвдненість; зв'язок‘: 

ФЗФ [{‗редуплікація‘} + {‗кровна спорідненість: батьківство‘}] - іє.    tos, 

atta (*ḫatta) ―(дитяче мовлення) мати; батько‖ [1021] > гот. atta ―батько [958, т. 1, 

с. 81]; іє. *tata ―(дитяче мовлення) тато‖ [1021] > санскр. tatá ―батько, тато; 

cиночок (ласкаве звертання батька до сина)‖ [1041, c. 432: 2]; 

ФЗФ [{‗редуплікація‘} + {‗спорідненість, походження, послідовність, 

наслідування‘}] - іє.*dh -dh   - ―дід і баба‖ [1021] > дгр. θεῖορ ―дядько; дядько з 

боку матері‖ [949, с. 774], дгр. θεία, ηηθίρ ―тітка‖ [949, с. 1623], дгр. ηήθη, ηηθή 

―баба, бабуся‖ [949, с. 1623]; 

ФЗФ (сфера побуту) [{‗редуплікація‘} + {‗живлення‘/‗годувальниця, 

годувальник‘/‗частина тіла (груди, сосок)‘ /‗їжа‘}] - іє.  m 
3
 / *m  m     mamm  

―мати‖ [1021] > дгр. (іон., атт.) μαῖα ―мамка, молочна мати‖ [949, с. 1045], лат. 

mamma, ae ―жіночі груди; сосок; дойки; мати (дитяче слово)‖ [950, с. 468]; іє. 

*pap(p)a ―тато; їжа‖ [1021] > укр. папа, папка ―хліб‖ [951, т. 4, c. 281]; 

ФЗФ (сфера міфології) [{‗редуплікація‘} + {‗бог; міфічний 

герой‘}] - іє.  m 
3
 /*m  m   mamm  ―мати‖ [1021] > дгр. (дор.) μᾶ `μῆηεπ! (μᾶ  ᾶ 

―О, Мати-земля!‖) [949, с. 1044], дгр. (еол.) Δαμμάηεπι ―Велика мати, Деметра‖ 

[1048]; 

ФЗФ (сфера релігії) [{‗редуплікація‘} + {‗релігійна особа‘}] - іє. *nana, nena 

―мати‖ [1021] > лат. nonnus, ī ―чернець ‖, nonna, ае ―черниця‖ [950, c. 515]; 
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ФЗФ (соціальна сфера) [{‗редуплікація‘} + {‗шляхетний рід; 

наслідування‘}] - іє.    tos, atta ―мати; батько‖ [1021] > двн. adel ―шляхетний 

рід‖; гот. haim- þli ―походження, наслідування; садиба‖ [958,т. 1, с. 80–81]; 

ФЗФ (соціальна сфера) [{‗редуплікація‘} + {‗друг; милий, дорогий, 

любий‘}] - іє. *am m a, amī  ―мати‖ [1021] > алб. mik ―друг, приятель; любитель, 

шанувальник‖ [956, c. 260] тощо. 

Ми переконані, що подвоєння в назвах на позначення батьківства імітують 

повтори в дитячому мовленні, а також є іконічним засобом кодування семи 

‗поширення з одного джерела, продовження роду‘. 

 

4. 4. 5 Редупліковані дієслова в праіндоєвропейській та готській мовах. 

Аналіз граматичної системи дієслова в індоєвропейській прамові є складним 

завданням, оскільки ця система зазнала суттєвих модифікацій в історії дочірніх 

мов. Проте на основі залишкових явищ було реконструйовано особливості 

окремих категорій, зокрема перфекта [див. 313; 338, с. 258–259, 280–284], 

проаналізовано співвідношення архаїчних та інноваційних явищ [432; 433; 672]. 

Порівняно більше уваги приділялося діахронічному аналізу граматикалізації та 

семантичної поведінки дієслівної редуплікації в індоєвропейських мовах [789]. 

Нині з‘являються дослідження, орієнтовані на вивчення іконічності процесів 

граматикалізації, мотивованості зв‘язку редуплікації та категоріального 

значення дієслова [431, c. 547–548; 582; 583; 719]. При цьому рефлекси такого 

продуктивного засобу творення перфекта в праіндоєвропейській мові як 

редуплікація залишають простір для аналізу.  

Сильні дієслова VII класу в готській мові не вивчалися в аспекті 

іконічності. Попри їх непродуктивність, вони є привабливими для дослідження, 

оскільки успадкували формальну ознаку подвоєння від праіндоєвропейських 

перфектних основ. Прогнозуємо, що збереження редуплікації у сильних 

дієсловах VII класу зумовлене не тільки необхідністю диференціації вокалізму, 

що збігся у формах презента й претерита [671, c. 206–207], а й іконічністю 

праіндоєвропейських етимонів та їх рефлексів у готській мові.  
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З метою виявлення наявності/відсутності мотивованого зв‘язку 

формального подвоєння зі значеннями одиниць, було здійснено інвентаризацію 

редуплікованих основ готських дієслів (45 одиниць), проаналізовано їх 

етимологію й методом контекстологічного аналізу вивчено особливості 

актуалізованих редуплікованими формами значень. 

Категорія перфекта, одна з найбільш архаїчних у системі 

праіндоєвропейського дієслова, не співвідносилася з категоріями часу, способу, 

стану й не мала медіальних форм.  

Основи перфекта були нетематичними, містили вокалічні кореневі 

чергування й редуплікації, маркувалися певними флексіями. Не можна сказати, 

що редуплікація була маркером перфекта, оскільки подвоєння були наявні 

і в основах презента (у дієсловах з кореневою основою аориста), а також 

у формах аориста (у дієсловах із кореневою основою презента) [див. 338, с. 263, 

274–275, 281].  

У семантичному відношенні праіндоєвропейський перфект не виражав 

минулого часу, а швидше об‘єднував у лексико-граматичний клас предикати 

з інактивним значенням, яке в дочірніх системах розвинулося в ‗дія, яка 

здійснилася в минулому й залишилася актуальною в теперішньому‘ 

(див. детальний огляд різних теорій і позицію І. А. Перельмутера щодо 

первісної функції перфекта та особливостей групи аномальних, ізольованих 

перфектів (perfecta tantum) у давньогрецькій та давньоіндійській мовах [313, 

с. 5–20, 23–27, 30]). 

Морфологічна редуплікація у структурі праіндоєвропейських дієслів по-

різному продовжується в дочірніх системах. У східному ареалі 

індоєвропейських мов вона виявилася продуктивною й сполучала архаїчні та 

інноваційні ознаки. У західному ареалі, зокрема у германських мовах, 

збереглися лише поодинокі рефлекси подвоєнь (претерито-презентні дієслова 

та VII клас сильних дієслів). За нашими підрахунками із 577 (100%) 

проаналізованих дієслів у готській мові слабкі становлять 54%, сильні без 
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подвоєнь – 33%, сильні редуплікуючі – 8%, неправильні – 3%, претерито-

презентні – 2%. 

Дж. Язанофф [672, c. 241–243] вважає, що процес дередуплікації претерита 

в більшості сильних дієслів у германських мовах розпочався ще до періоду 

розпаду прагерманської спільності й може бути пояснений необхідністю 

оптимізації комунікації – збільшенням частотності уживання дієслів та 

редукцією багатоскладних форм, які суміщали корені й преверби. Проте дієслова 

з однаковим вокалізмом у презенті та претериті зберегли редуплікацію. Окремі 

дієслова зазнали редуплікації в готській мові за аналогією.  

Аналіз готських редуплікованих дієслів та їх індоєвропейських етимонів 

показав, що більшість первісних одиниць були імітативами. До цієї групи 

можна віднести такі одиниці: 

 поліакціональні інтенсиви (‗різати + звучати‘, ‗лементувати, репетувати, 

кричати + оплакувати, тужити, журитися‘, ‗світити, блищати, спалахувати + 

бути яскравим + наповнюватися, набрякати, переповнятися‘ тощо) – іє. *gher-
1
 

―обробляти гострим інструментом‖ [1021] > ―звук‖ > герм. *gr t- gr t- 

―лементувати, репетувати; вітати; змусити заговорити‖ > гот. gr tan ―плакати, 

лементувати‖ [958, т. 1, с. 228–229]; іє. *bhel-
1
 ―світити, спалахувати; білий‖ 

[1021] > герм. * loþ ―кров‖ > гот.  l tan ―шанувати, благоговіти‖ [958, т. 1, 

с. 112–113]; 

 корені зі значенням ‗зв‘язувати, з‘єднувати, наближати‘ – іє.  p  k -  p   - 

―скріпляти, зв‘язувати, поєднувати; зміцнювати‖ [1021] > герм. *fang- ―хапати, 

ловити‖ > гот. f han ―ловити, хапати‖, ga-f han ―спіймати, схопити‖ [958, т. 1, 

с. 166]; іє.  pl -k-
1
  pl -g- ―широкий і плаский‖ [1021] > герм. *flak

1
 fl k ―бити‖ 

> гот. flokan ―плакати, сумувати‖ (тобто ‗бити себе у груди‘) [958, т. 1, с. 184]; 

 найменування уривчастої, повторюваної дії – іє. *pel-
3
/*pl- ―складатися; 

набувати, надавати форми‖ [1021] > герм.  fal - ―складати; зморшка, складка‖ 

> fal an гот. ―складати‖ [958, т. 1, с. 164]; 

 позначення фізичного стану тощо – іє. *l  i -
3
/*sle(i-) ―розслабитися; 

слабшати; слабкий‖ [1021] > герм. *l t-
1
 ―бути розслабленим, немічним; 
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відпускати, дозволяти‖ > гот. l tan ―залишати‖ (також гот. lats ―повільний, 

в‘ялий, млявий‖) [958, т. 1, с. 355].  

Безсумнівно, значення етимонів імплікують семи ‗інтенсивність‘ та 

‗повторюваність, тривалість дії‘, тобто ті семантичні ознаки, які в багатьох 

мовах іконічно кодуються редуплікацією. Оскільки значення перфекта 

в індоєвропейській прамові було лексичним (аспектуальним), а не граматичним 

(часовим), то ознаки ‗інтенсивності, повторюваності й тривалості‘ 

узгоджувалися з ознакою ‗інактивна дія‘ (тобто ‗дія, яка виконується діячем 

для самого себе або поширюється в межах джерела/діяча‘) і кодувалися за 

допомогою повтору.  

Аспектуальне значення праіндоєвропейських редуплікованих перфектів 

у готській мові було втрачено, а більш абстрактне граматичне значення 

претерита не узгоджувалося з формальною ознакою повтору. Унаслідок такого 

деіконізуючого ефекту прозорість внутрішньої форми одиниць зменшувалася. 

Резистентність одиниць до повної втрати природної мотивованості та 

експресивності вбачаємо в застосуванні інших засобів кодування первісних 

семантичних ознак, які, очевидно, залишалися актуальними для мовців. 

Контексти, у яких уживаються редупліковані дієслова, містять додаткові засоби 

вираження значень ‗інтенсивності‘, ‗повторюваності‘, ‗тривалості‘, 

‗доцентрової версійності‘ дії.  

Експлікація інтенсивності дії досягається такими шляхами: 

 використанням квалітатива в контактній позиції по відношенню до 

редуплікованого дієслова (―jah usgaggands ut gaigrot baitraba‖ [1115] – ―І, 

вийшовши звідти, він гірко заплакав…‖ (Від Матвія 26: 75) [1087], де 

гот. gaigrot < gr tan ―плакати, голосити‖, baitraba < baits ―гіркий; гірко, 

сильно‖); 

 еквонімічною конденсацією синонімічних дієслів із посиленим 

значенням (―gaigrotun þan allai jah faiflokun þo‖ [1115] – ―А всі плакали та 

голосили за нею…‖ (Від Луки 8: 52) [1087], де гот. gaigrotun < gr tan ―плакати, 

голосити‖, faiflokun < flokan ―журитися, плакати, голосити‖).  
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На нашу думку, уживання редуплікованого дієслова у сполученнях 

з інтенсифікаторами зменшувало деіконізуючий ефект, оскільки, як 

справедливо відзначає А. П. Загнітко, ―кожне слово ―віддзеркалює‖ … 

контексти, в яких воно жило своїм соціально напруженим життям, усі … форми 

―насичені‖ інтенціями‖ [108, c. 34]. 

Інша група редуплікованих дієслів представлена одиницями 

з перформативним значенням (‗втішати, заспокоювати‘, ‗кликати; називати‘ 

тощо), а також зі значенням ‗впливу‘ (‗доторкнутися (до…)‘, ‗сіяти (що…)‘ 

тощо). Вони наявні в тих контекстах, де послаблюється транзитивність дієслів і 

підтримується мотивованість редуплікованої форми семантичними ознаками 

‗поширення з одного джерела‘, ‗примноження однієї й тієї ж сутності‘. 

Наприклад, редупліковане дієслово saian ―сіяти‖ інкорпоровано до складу 

етимологічної фігури – ―… urrann saiands du saian fraiwa seinamma‖ [1115] – 

―Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє‖ (Від Луки 8: 5) [1087]. Дію (saian 

―сіяти‖) та суб‘єкт дії (saiands ―сіяч‖) виражено однокореневими словами, а 

позначення об‘єкта дії (fraiwa < fraiw ―зерно‖) залучається до посесивної 

конструкції з присвійним займенником (seinamma < seins ―свій‖). Цим 

уможливлюється підсилення значення рефлексивності та одночасне 

послаблення значення перехідності дії, вираженої редуплікованим дієсловом. 

Редуплікація кодує дію суб‘єкта, яка, так би мовити, здійснюється суб‘єктом на 

свою користь, замикається на ньому.  

Отже, формуванню й збереженню редуплікації сприяла специфіка 

лексичних значень праіндоєвропейських етимонів та їх рефлексів у готській 

мові, оскільки повтор (а) є іконічною актуалізацією квантитативного принципу 

‗більше форми – більше значення‘ і (б) мотивований семантичною ознакою 

‗примноження одного й того ж явища‘. 

Аналіз функціональних особливостей готських редуплікованих дієслів 

дозволив виявити частотність уживання їх різних форм залежно від категорій 

особи, числа та способу.  
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У більшості випадків (79,7%, тут і далі від загалу проаналізованих 

контекстів – 74) редупліковані дієслова вживаються в непрямому мовленні 

у формі третьої особи: ―hausidedun þan Fareisaieis þo managein  irodjandein  i 

ina þata. Inuhsandidedun and ahtans þai Fareisaieis jah þai auhumistans gudjans, 

ei gafaifaheina ina‖ [1115] – ―Фарисеї прочули такі поголоси про Нього в 

народі. Тоді первосвященики та фарисеї послали свою службу, щоб схопити 

[букв. схопили] Його‖ (Від Івана 7: 32) [1087].  

Форми першої (17,6%) та другої (2,7%) особи більш частотні в прямому 

мовленні: ―…wisseis þatei ik manna hardus im, nimands þatei ni lagida jah 

sneiþands þatei ni saiso‖ [1115] – ―Ти знав, що я жорстока людина, беру, чого не 

поклав, і жну, чого не посіяв‖ (Від Луки 19 : 22) [1087].  

Зазначене узгоджується з особливостями вживання перфектних форм 

у давньоіндійській мові (форми третьої особи в непрямому мовленні) та 

в давньогрецькій мові (у Гомера – форми першої та другої особи в прямому 

мовленні) при повідомленні про події, які відомі мовцям із власного досвіду 

[313, с. 56–57]. Іконічність редуплікації виявляється в її співвіднесеності з 

двома часовими вимірами – минулим (досвідом мовця) та теперішнім (часом 

повідомлення про подію). Таким способом забезпечується відповідність форми 

повтору значенню ‗тривалість дії‘, оскільки дія чи подія, про яку повідомляють, 

відбулася в минулому, але залишається актуальною в теперішньому. 

Розглянемо приклад: ―þo qaþ jah afar þata qiþiþ du im: Lazarus, frijonds 

unsar, gasaizlep; akei gaggam, ei uswakjau ina‖ [1115] – ―Оце Він сказав, а по 

тому говорить до них: Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити Його‖ (Від 

Івана 11 : 11) [1087]. У наведеному уривку оповідач звертається до минулої 

події, свідком якої він був, і повідомляє про те, як Ісус говорив до своїх учнів 

про необхідність повернутися в Юдею до хворого Лазаря. Експлікація 

семантичної ознаки ‗тривалий стан; дія, яка продовжується своїм результатом‘, 

що вмотивовує редуплікацію (gasaizlep), досягається комплексним 

використанням різних засобів.  
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По-перше, оповідач використовує дві часові форми одного дієслова – 

―þo qaþ jah afar þata qiþiþ du im‖ – ―… сказав і … говорить …‖, де qaþ (актив, 

індикатив, претерит, 3 ос., одн.) та qiþiþ (актив, індикатив, презент, 3 ос., 

одн.) утворені від qiþan ―говорити‖. Це створює враження тривалості 

й послідовності описуваної дії, а також актуальності минулої події 

в теперішньому.  

По-друге, автор оповіді користується невласне прямою мовою, за рахунок 

чого встановлюється ―багатоголосість‖ висловлювання [6, c. 138]. Мовлення 

першоджерела (Ісуса) синтаксично стає конструктивним елементом прямої 

мови автора (оповідача). Такий варіант використання ―чужого слова‖ [392, 

c. 153] забезпечує зв‘язок між оповідачем та першоджерелом висловлювання, а 

відтак і між дією, актуальною в теперішньому, і тією, що відбулася в минулому. 

До вищезазначеного слід додати, що редупліковані дієслова здебільшого 

мають форму однини (79,7%). Переважання цієї форми свідчить про значущість 

осібності, одиничності суб‘єкта дії. Випадків використання форм 

двоїни не виявлено.  

Уживання претерита редуплікованих дієслів наявні не тільки в індикативі, 

а й в оптативі, хоча характеризуються низькою частотністю (13,5%). Проте такі 

приклади заслуговують на увагу з огляду на їх іконічність.  

Як відомо, оптатив (як і дезиратив) співвідноситься з агентивно-

орієнтованою модальністю й виражає повільну, поступову дію. Результат 

такої дії досягається лише за умов докладання значних зусиль чи палкого 

бажання діяча (і мовця). Цілком імовірно, що формальна ознака ‗подвоєння‘ 

відповідає комбінації семантичних ознак ‗прогресивність, тривалість + 

результативність, завершенність дії + інтенсивність‘. Невипадково, що 

натрапляємо на форму оптатива від редуплікованого дієслова at-tekan 

―торкатися‖, контекстуальним значенням якого стає ‗зціляти (від недуги, 

біса, прокази, гарячки тощо)‘: ―þanuh at erun du imma  arna, ei attaitoki im: iþ 

þai siponjos is sokun þaim  airandam du‖ [1115] – ―До Нього ж приносили й 

немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли‖ (Від 
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Луки 18:15) [1087]. У давнину вважалося, що даром зцілення наділений той, 

хто сам є чистим і праведним (пор. р. целый, целить, целитель [193, с. 58, 

60]). Зцілення ж спрямоване на позбавлення від чогось такого, що не є 

зовнішнім по відношенню до об‘єкта впливу. Саме тому редуплікація 

виявляється полікодуючим засобом. Вона мотивована складним 

переплетенням сенсів, які об‘єднуються спільним значенням ‗примноження 

сутності‘, і співвідноситься з іконічним принципом квантитативності. 

Результати аналізу підтвердили гіпотезу про іконічність редуплікованих 

дієслів у готській мові. Попри деіконізуючий ефект, що супроводжував 

формально-семантичну диверсифікацію праіндоєвропейських етимонів 

у дочірніх мовах, збереженню редуплікації в готському претериті 

сприяло залучення сильних дієслів VII класу у відношення 

внутрішньосистемної мотивованості й формування на цій основі непрозорої 

діаграматичної іконічності.  

Питання можливості (й необхідності) збереження формальної ознаки 

‗повтор‘, разом із функціональними змінами одиниць, переходом від вираження 

лексичного значення до вираження граматичного значення (минулого часу), 

вимагає більш глибокого аналізу з залученням даних типологічно відмінних, 

неспоріднених мов. 

Отже, вивчення редуплікованих коренів в індоєвропейській прамові та 

встановлення їх відповідності семантичним ознакам дозволяє констатувати 

утворення різних формально-змістових фігур (Додаток Ш. 4. 4). Іконічність 

редуплікації виявляється в тому, що подвоєнням одного й того самого 

матеріалу кодується низка значень, об‘єднаних мотивом ‗збільшення однієї й 

тієї ж сутності; походження з одного джерела‘: ‗інтенсивне виявлення ознаки 

(звучання; колір, текстура)‘, повторюваність, тривалість (звучання, 

поперемінний, круговий, вихровий рух; згинання‘), ‗двоїна, множинність‘. 

Менш прозорою є діаграматична іконічність кодування ознаки ‗спорідненість‘.  
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4. 5 Іконічність праіндоєвропейських коренів із симетричною та 

асиметричною структурою  

 

 

В індоєвропейській прамові особливості семантики коренів впливали не 

тільки на якісний склад етимонів, але також спрямовували кількість та 

розташування складників. Інтегративність та контрастність змісту досягалася 

також аранжуванням фонетичної структури етимонів. Симетричні та 

асиметричні структури, що вибудовувалися навколо вокалічного ядра, мали 

різну продуктивність (Додаток Х, табл. Х. 1) і визначалися семантичним 

чинником.  

Корені з симетричним розташуванням приголосних навколо вокалічного 

ядра (CVC) домінують у семантичних класах, що співвідносяться 

з синкретичним мотивом ‗з‘єднання-роз‘єднання‘ (Додаток Ш. 5, табл. Ш. 7).  

Асиметричні моделі коренів (CCVC та CVCC) протиставлені за формою 

та змістом. Корені з лівобічним розширенням від вокалічного ядра (CCVC) 

виявилися більш численними у СК 5 ‗Звук‘. Значення етимонів із такою 

структурою імплікують компоненти ‗зовнішня орієнтація; відцентрове 

спрямування; назовні‘. Корені з правобічним розширенням типової 

структури (СVCC) є численними у СК 2 ‗З‘єднувати, зв‘язувати‘ та СК 3 

‗Гнути‘ й асоціюються з поняттями ‗внутрішня орієнтація; доцентрове 

спрямування; усередину‘. Наприклад, позначення іє. *bhrūg- ―фрукт‖, яке 

ймовірно утворилося від ‗знімати верх, шкіру‘ [1021] > лат. frūx, -gis ―фрукт; 

виріб; повчати‖ [950, с. 339], тобто ‗те, що віддають‘, fruor, fruitus sum,-i 

―насолоджуватися, втішатися, frūmentarius, ī ―продавець хліба‖ [950, с. 338], 

тобто ‗той, хто дає, віддає‘ vs *іє. ghend- ―хапати‖ [1021] > дгр. σανδάνυ 

―містити; охоплювати‖ [949, с. 1764]; лат. prehend , -ī, -sum, -ere ―хапати; 

заволодівати; чітко сприймати; отримувати (тобто пускати коріння)‖ [950, 

с. 615]. Таким чином, протиставленість форми узгоджується зі змістовою 

опозиційністю.  
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Тим часом асиметричні моделі коренів (CCVC та CVCC) є частотними 

в лексиці, яку охоплюють СК 1 ‗Руйнувати, роз‘єднувати‘ та СK 4 ‗Рух‘. 

Вважаємо, що парність асиметричних структур є важливим засобом кодування 

центрального для індоєвропейської культури топіку ‗кривизни‘. Типова модель 

{-CVC-}, інтегрована до структур асиметричних етимонів, мотивована 

значеннями ‗роз‘єднання, відокремлення (праворуч чи ліворуч)‘ (СК 1), 

а зовнішнє консонантне розширення структури [C{CVC}] чи [{CVC}C] – 

значенням ‗рух‘ (СК 4).  

А/симетричність типової структури кореня (CVC) визначалася якісним 

складом маргінальних складників. Залежно від їх фонетичних ознак 

утворювалися гомогенні й гетерогенні консонантні рамки. 

Гомогенні консонантні рамки C1VC1 представлені конгруентними та 

неконгруентними конфігураціями зімкнених.  

Корені з конгруентною конфігурацією навколо вокалічного ядра 

й нульовою артикуляторною дистанцією маргінальних складників є переважно 

позначеннями повторюваних звучань та рухів – іє. *k k- ―квакати; хрипіти‖ 

[1021], іє. *ghegh- ―гнути, згинати‖ [1021] (див. Додаток Ф. 2). Серед них наявні 

й позначення округлих реалій або схожих на них об‘єктів: іє. *gag-/*g g- ―щось 

кругле‖ [1021] > шв. kaka ―хліб, коровай; балабуха; торт; стільник‖ [975, с. 277], 

шв. koka ―брила землi‖ [975, с. 295]; лит. gúog  ―капустина; голова; череп; 

маківка‖ [1038, с. 210]. Те, що ‗симетрія, конгруентність, правильна форма‘ 

були важливими мотивуючими ознаками формування конгруентних рамок з 

нульовою артикуляторною дистанцією, підтверджується значеннями стійких 

зворотів, які розвинулися в дочірніх системах. Саме у фразеології 

віддзеркалюються наївні уявлення мовців про подібність та об‘єднання 

аналогічного, однотипного в ціле – шв. káka söke máka ―свій свояка виглядає 

здалека‖ (букв. ‗перепічка шукає/знаходить пару‘), káka på káka ―масло 

масляне‖ (букв. ‗перепічка на перепічку‘ [975, с. 277]. 

Гомогенні й гетерогенні консонантні рамки C1VC2, що утворюються 

неконгруентними конфігураціями маргінальних зімкнених із не/максимальною 
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артикуляторною дистанцією, є протиставленими формально й за змістом. 

У такий спосіб інверсивність змісту умотивовує інверсивність складників. 

Пор. значення, виражені коренями з гомогенними й гетерогенними рамками 

зімкнених (Додаток Ш. 5, табл. Ш. 8). 

Значення, які співвідносяться з гомо- та гетерогенними консонантними 

рамками залежно від артикуляторної дистанції між маргінальними складниками 

кореневих структур, є різними й майже непередбачуваними.  

Відчуття праідноєвропейців від артикуляторних жестів, зокрема 

екстравертного або, навпаки, інтровертного спрямування рухів органів 

мовлення й контрасту між місцем артикуляції початку та кінця коренів, 

і пояснює формування консонантних рамок. Можливо, свою роль відігравала 

й артикуляторна дистанція (велярний – дентальний – лабіальний) між 

початковою та кінцевою ланками коренів. 

Отже, а/симетричним аранжуванням маргінальних складників 

утворювалися різні формально-змістові фігури:  

 [{CVC}+ {‗з‘єднання + роз‘єднання‘}]; 

 [{CCVCC}+ {‗розширення, поширення‘}]; 

 [{CCVC}+ {‗відцентровий рух‘}]; 

 [{CVCC }+ {‗доцентровий рух‘}]; 

 [{нульова дистанція C1 – C1}+ {‗округлий, симетричний, 

конгруентний‘}]; 

 [{екстравертний порядок C1 – C2}+ {‗відцентровий, нестримний рух‘ + ‗верх‘}]; 

 [{інтровертний порядок C1 – C2}+ {‗доцентровий, обмежений рух‘ + ‗низ‘}]. 
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4. 6 Імплікація форми й змісту в аспекті історичних змін 

 

Висновки про актуальність мотивованої формально-змістової відповідності 

для ранніх етапів еволюції індоєвропейських мов можна підтвердити, 

аналізуючи історичні зміни, зокрема ті, які охоплюють значні мовні ареали й 

пов‘язані з утворенням фонетичних ізоглос. Розподіл індоєвропейських мов на 

групи кентум і сатем (Додаток Щ. 1, рис. Щ. 1) вважаємо релевантним для 

верифікації даних про іконічність в лексиці архаїчного періоду й 

підтвердження/спростування гіпотези мотивованості фонетичного контрасту 

семантичним внаслідок когнітивної зміни вікон уваги у виборі салієнтних ознак 

позначуваних реалій чи явищ.  

Беручи до уваги географічну нерівномірність переходу палатовелярних у 

сибілянти, методом хвильового моделюваня було встановлено зони активності 

сатемізації. Пропонуємо розрізняти три зони сатемізації (Додаток Щ. 1, 

рис. Щ. 2):  

 ЦЕНТРАЛЬНУ зону, де ступінь мовної нестабільності найвищий – 

вірменська, індоіранська групи, у мовах яких активно формувалися ізоглоси 

сатем;  

 ПЕРИФЕРІЙНУ зону, мови якої виявили значний ступінь консервативності 

й зберігали архаїчні характеристики, що відбилися в ізоглосах кентум – 

кельтська, германська, італійська групи;  

 ПЕРЕХІДНУ між центром та периферією зону з помірним ступенем 

нестабільності – грецька, балто-слов‘янські, албанська мови, в яких 

продуктивні ізоглоси кентум і сатем.  

Оскільки сатемізація палатовелярних не залежала від позиції приголосних 

у корені й торкнулася складників на початку, у середині та в кінці морфеми, 

наявність/відсутність мотивованих формально-змістових зв‘язків у кентум та 

сатем ізоглосах встановлювалася з урахуванням максимально інформативних 

складників, тобто початкових приголосних.  



329 

За результатами семантичної категоризації етимонів, від яких походять 

рефлекси кентум і сатем, були встановлені кореляції k -коренів з 22 класами 

(із 39) і приналежність біля 50% одиниць (45 з 94) до основних класів, які 

можуть бути інтегровані в гіперклас ‗випромінювання, поширення‘ (найбільш 

репрезентативні СК представлені в Додатку Щ. 2, табл. Щ. 1). 

Порівняння отриманих нами даних із результатами дослідження 

фоносемантизму в індоєвропейській прамові та інших мовах [див. 235, с. 101–

102, 111, 117] показало, що (а) значення k -коренів узгоджуються з комплексом 

фонетичних та функціональних значень тектальних
1
 у різних мовах (табл. 4. 1); 

(б) тектальні k -, k-, k
w
- в індоєвропейській прамові виявляють відмінності щодо 

кількості та якості зв‘язків із СК (табл. 4. 2).  

Таблиця 4. 1 

Фонетичні й функціональні значення тектальних /к, g/ у різних мовах 

Фонетичні значення Функціональні значення 

Твердість; щільність; 

агресивність; глибокі та 

повні об‘єкти; звучання; 

ковтання; презирливо-

зневажливе значення. 

З‘єднувати, згинати
2
; звук; блищати; колір; 

тиснути; шкодити, завдавати шкоди; 

оточувати; тягти; бажати; важкий; 

великий; порожній; якого не вистачає; 

зусилля; робота; падати; гілка. 
 

Таблиця 4. 2 

Кореляція тектальних /k -, k-, k
w
-/ із семантичними класами в 

індоєвропейській прамові 

Звук Кількість семантичних 

класів 

Найміцніші фонетико-семантичні 

зв‘язки 

k  - 22 із 39 Гіперсема ‗роз‘єднувати‘ 

k- 32 із 39 Гіперсеми ‗роз‘єднувати + 

з‘єднувати‘ 

k
w
- 7 із 39 Гіперсема ‗з‘єднувати‘ 

 

                                                           
1
 Тектальні (глухі та дзвінкі) представлені палатальними (м‘якими) - /kˆ, gˆ/, що утворюються підняттям 

спинки язика до твердого піднебіння; велярними (твердими) - /k, g/, вимова яких досягається підняттям спинки 

язика до м‘якого піднебіння; лабіовелярними – /k
w
, g

w
/, творення яких вимагає взаємодії задньої частини 

піднебіння та спинки язика й супроводжуються заокругленням випнутих уперед губ. 
2
 Курсивом виділено значення, релевантні для одиниць із початковим /k -/. 
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Виявилося, що частота початкових тектальних в індоєвропейській прамові 

залежить від їх артикуляційних характеристик і зменшується в міру того, як 

зростає кількість кінем
1
, тобто зміщуються та ускладнюються артикуляційні дії: 

велярний /k /  – (частота – найвища; вимова – піднесення задньої частини язика 

до м‘якого піднебіння) → палатальний /kˆ/ – (частота – середня; вимова – 

додаткове піднесення середньої частини спинки язика до твердого піднебіння, 

пом‘якшення) → лабіовелярний /k
w

/  – (частота – найменша; вимова – 

взаємодія задньої частини піднебіння та спинки язика + активна участь губ, 

забарвлення).  

На основі даних, отриманих про діалектні області ‗кентум - сатем‘ та СК, 

методом історично-реконструктивного картування було співвіднесено три 

ареали концентрації фонологічного контрасту з ареалами поширення 

семантичних ізоглос. 

Вищенаведене дозволяє зробити висновки про те, що фонетичні ізоглоси 

кентум і сатем корелюють із семантичними напрямками ‗з‘єднання‘, 

‗роз‘єднання‘. При цьому в мовах сатем висвітлено ознаки, пов‘язані 

з ‗роз‘єднанням, відмежовуванням, просуванням уперед‘. Ми переконані, що 

цей факт зумовлений фонетичним значенням сибілянтів, яким у дочірніх мовах 

відповідає іє. /*k  -/. Фонетичні розбіжності між сибілянтами та велярними 

супроводжують семантичне розподібнення рефлексів, за рахунок чого 

й відбувається гармонізація форми та змісту мовних одиниць.  

Розглянемо формально-змістові фігури, що утворилися за рахунок ізоглос 

кентум і сатем. Враховуючи те, що формально-семантичне розподібнення 

продовжень у різних зонах відбувалося неоднаково й залежало від ступеня 

мовної нестабільності, наведемо приклади рефлексів праіндоєвропейських 

етимонів у мовах центральної, периферійної та перехідної зон. 

Насамперед звернімося до природно мотивованих звуконаслідувальних 

одиниць. Вони вербалізують результати саморефлексії мовців: продовження 

в дочірніх мовах є позначеннями певних звукових сигналів та органів, що 

                                                           
1
 Кінема – артикуляційна ознака; дія, яку виконує орган мовлення у процесі утворення звука. 
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беруть участь у їх творенні. Оскільки звукоімітації резистентні до історичних 

змін, то модифікація їх форми у мовах сатем, імовірно, спричинена 

модифікацією змісту. Отже, семантична диференціація рефлексів імплікує 

диференціацію ініціалі у фонетичній структурі позачень. Як мови кентум, так 

і мови сатем зберігають асоціативний зв‘язок ‗місце,  спосіб артикуляції‘ – 

‗діяльність, результат діяльності органів мовлення‘:  

ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВА ФІГУРА 

[{СЗАДНЬОЯЗИКОВИЙ ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ + {‗пихкання, шум, уривчастість‘}] vs 

[{СПЕРЕДНЬОЯЗИКОВИЙ, СВИСТЯЧИЙ / ШИПЛЯЧИЙ} + {‗свистіння, шипіння‘}] 

іє. *k u es- ―видихати, зітхати‖ [1021] > 

КЕНТУМ – лат. quer la, ae ―жалібний крик, зойк; хвороба, недуг‖ [950, 

c. 644]; дангл. hw san ―кашляти, кахикати; важко дихати‖, hw stan ―кашель‖ 

[1046]; дісл. hv sa, ―шипіти, шурхотіти‖ (h. sem höggormr ―шипіти, як змія‖, þá 

nam jötunn h. ―гальмувати‖ (‗звук, що утворюється при гальмуванні‘), hvæssing 

―шипіння, шурхотіння‖ [993, c. 303];  

САТЕМ – санскр. çvas ―дихати, зітхати; свистіти‖, çvasátha ―шипіння; 

пирхання, хропіння (тварин)‖, çvasaná ―1) той, що дмухає; 2) той, що шипить; 

3) той, що хропе, пирхає; 4) вітер; 5) Бог вітру; 6) дихання, зітхання; 

7) шипіння‖, çvasita ―дихання‖, çv sin ―1) той, що задихається; 

2) ―(лінгв.) придиховий‖ [КCРC 1996, c. 661]; 

ПЕРЕХІДНА ЗОНА (формальна ознака – сатем, семантична ознака – кентум + 

сатем) – лит. šv-añkšti ―задихатися‖ [1038, c.811], švir  kšti ―порснути‖ (тобто 

‗уривчасто випускати, пирхати, свистіти‘, švil  pauti ―свистіти‖ (kiš n se v  jai 

švil  pauja ―вітер свистить у кишенях‖), švil  pes s ―свист‖, švil  p n  ―свисток‖, 

švil  p ti ―1) свистіти (губами); 2) шипіти‖ [1038, c. 813]. 

ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВА ФІГУРА 

[{СЗАДНЬОЯЗИКОВИЙ ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ + {‗твердий, цупкий, щільний‘}] vs 

[{СПЕРЕДНЬОЯЗИКОВИЙ, СВИСТЯЧИЙ / ШИПЛЯЧИЙ} + {‗такий, що звисає,  

знаходиться спереду‘}] 

іє. *k er(s)-
1 
―щетина, жорстке волосся‖ [1021] > 
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КЕНТУМ – дірл. carrach ―струп, парші, короста (цупка шкірка, яка вкриває 

поверхню)‖, carrach ―цупкий‖, carraige ―хвороба шкіри‖ [1009, c. C : 78]; 

дісл. herstask ―розмовляти, говорити різко‖, hersti-liga ―грубо, різко‖ [993, c. 256]; 

лат. caesari s,  ī ―1) пишні кучері; довге волосся 2) довга, густа борода‖, 

caesari tus, a, um ―1) кучерявий; 2) з довгим волоссям; 3) з густим листям‖, 

caesīcius ―валяний; зі стриженим ворсом; щільний‖ [950, с. 112]; 

САТЕМ – санскр. kapucchala, kaputsala ―пучок (пір‘я); чуб, що звисає як 

хвіст; передня частина черпака, якою знімають піну, накип (використовується 

у ритуалах офіри)‖ [1041, c. 251: 2]; 

ПЕРЕХІДНА ЗОНА (формальна ознака – сатем, семантична ознака – 

кентум + сатем) – лит. šer s ―щетинка (коротке цупке волося)‖, šeri s statýti 

―щетинитися (здійматися догори, настовбурчуватися (про шерсть, волосся)‖ 

[1038, с. 796], šértis ―линяти (про тварин, птахів); облазити, облізти 

(позбуватися, скидати, оновлювати волосся, шерсть, пір‘я)‖ [1038, с. 797], 

šiurkšt s, šiurg d s ―1) грубий, цупкий, черствий; 2) жорсткий, шерхлий 

(нерівний, колючий; такий, що подразнює шкіру при дотику)‖ [1038, с. 802]. 

ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВА ФІГУРА 

[{СЗАДНЬОЯЗИКОВИЙ ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ + {‗розгалуження, щось зв‘язане  

з одного кінця докупи‘}] vs [{СПЕРЕДНЬОЯЗИКОВИЙ, СВИСТЯЧИЙ / ШИПЛЯЧИЙ} +  

{‗загострена або щільно складена кінцева частина відгалуження‘}] 

іє. *k u endh-ro- ―різновид рослини‖ [1021] > 

КЕНТУМ – ірл. cuinneog ―Angelica silvestris: дягель (дягиль, дягіль), або 

дудник, або анґеліка‖; дісл. hu nn ―т.с.‖; лат. com r tum ―Juncus maximus: 

водяний очерет, або ситник‖; ізоглоси кентум охоплюють позначення 

зонтичних рослин, у яких суцвіття мають вигляд китиці, зонтика тощо, тобто 

зв‘язані з одного кінця докупи; 

САТЕМ – рефлексів не виявлено; 

ПЕРЕХІДНА ЗОНА (формальна й семантична ознаки – сатем) – лит. šveñdrai 

―Typha latifolia: рогіз широколистий‖; ця рослина має щільно складене 

циліндричне суцвіття. 
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ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВА ФІГУРА 

[{СЗАДНЬОЯЗИКОВИЙ ГЛУХИЙ ЗІМКНЕНИЙ + {‗темний; такий, що втратив колір;  

слабкий, неяскравий‘}] vs [{СПЕРЕДНЬОЯЗИКОВИЙ, СВИСТЯЧИЙ / ШИПЛЯЧИЙ} +  

{‗світлий, яскравий; інтенсивний, темний‘}] 

іє. *k as- ―сірий‖ [1021] > 

КЕНТУМ – лат. c nus, a, um ―сірий, попелястий; сивий; білий від піни‖ [950, 

с. 118]; дангл. hasu ―сірий, попелястий; жовто-коричневий, темно-жовтий‖ 

[986]; 

САТЕМ – санскр. śaś ṅkita, śaś ṅka,  śaśadhara ―місяць‖ (‗плямистий, 

яскравий‘; букв. ‗такий, що має зайців‘, тобто ‗сірі плями‘), śaś ṅka h s 

―яскравий, як місяць‖ [1041, c. 1060: 1]; 

ПЕРЕХІДНА ЗОНА (формальна й семантична ознаки – кентум + сатем) – 

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

щілинний/), дгр. ξανθόρ ―1) золотисто-жовтий, вогняного кольору; 2) світло-

волосий; рудий; 3) світло-русий, білявий, рудуватий; 4) гнідий, буланий‖ [949, 

с. 1144–1145], ξοςθόρ ―темно-жовтий, темно-коричневий, золотисто-бурий; 

2) дзвінкий, пронизливий‖ [949, с. 1147].  

Ця фігура – яскрава демонстрація того, як в історії індоєвропейських мов 

утворювалися формально-змістові відповідності. Розвиток рефлексів іє. *k as- 

―сірий‖ свідчить про те, що формування ізоглос кентум і сатем є наслідком 

зміни салієнтності, переключення між фоном і фігурою. У результаті 

фокусування первісний синкрет ―сірий‖ розгалужується на перемінні 

‗позбавлений кольору‘ (фокус на фоні ‗насичений, яскравий‘) та ‗насичений, 

яскравий‘ (фокус на фоні ‗позбавлений кольору‘). Важлива з точки зору мовців, 

а тому виділена інформація, отримує належну вербалізацію Ғ  

передньоязиковий приголосний у мовах сатем і задньоязиковий приголосний у 

мовах кентум. Передня артикуляція стимулює асоціації з чимось видимим, а 

тому й яскравим, насиченим (сатем). Задньоязикова артикуляція викликає 

відчуття чогось невидимого, неяскравого (кентум). Що стосується проміжної 

зони, то носії мов цього ареалу постійно оперують або ознаками, або цілим, 
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залежно від ―вибору … конкретної точки зору на ситуацію, яка описується, … 

[від того] на чому саме сконцентровано увагу‖ [957, с. 16–17]. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження розвитку 

фонологічного контрасту кентум – сатем, слід зазначити таке: 

 центральна зона сатемізації орієнтована на формування інновацій; 

фонетичні ізоглоси є переважно гомогенними й формуються за напрямком 

сатем, а в семантиці рефлексів простежується спрямованість на інтенсифікацію, 

гіперболізацію й висвітлення таких ознак, як ‗рухомість; віддаленість; 

зовнішній; від‘ємність‘; 

 периферійна зона сатемізації орієнтована на збереження архаїчних 

ознак; фонетичні ізоглоси Ғ переважно гомогенні й формуються за напрямком 

кентум, а в семантиці рефлексів простежується спрямованість на висвітлення 

таких ознак як ‗нерухомість, близькість, зв‘язаність; внутрішній; 

невід‘ємність‘; 

  у перехідній зоні кентум/сатем формуються як гомогенні, так 

і гетерогенні ізоглоси, які сполучають формальні й семантичні ознаки, 

актуальні для периферійної та центральної зон сатемізації; 

 розподібнення первісного синкрету й спеціалізація смислів спричинили 

до утворення концептуальних перемінних, які, в залежності від концентрації 

уваги мовців, виявляються то фоновими, то центральними; салієнтні ознаки не 

збігалися у свідомості носіїв мов кентум і сатем і тому отримали відповідне 

маркування у мові; 

 маркери контрасту кентум – сатем мотивовані усвідомленням мовцями 

необхідності виділення смислових перемінних ‗з‘єднання‘/роз‘єднання‘, 

‗перервність/тривалість‘, ‗початок/кінець‘ тощо й відчуттям мовців від 

артикуляційних рухів, що здійснюються під час вимовляння найбільш 

інформативної частини структури позначень.  

Усе зазначене дозволяє вважати маркери кентум і сатем складовими 

природного коду й підтвердити важливість іконічності в процесах мовної 

еволюції. 
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4. 7 Значення іконічності в організації мовної картини світу 

 

 

У цьому підрозділі дисертації з‘ясовується смислоорганізуюча роль 

іконічних знаків у вербалізації етнічної картини світу. Для аналізу відібрано 

лексику із ініціальними звукосполученнями gn-, kn-, hn- у давньоісландській 

мові. Як неодноразово зазначалося вище, відбір ініціальних консонантних 

кластерів пояснюється їх максимальною інформативною завантаженістю згідно 

з принципом квантового розподілення інформації в одиницях мови. Іншим 

важливим критерієм, що передбачив вибір давньоісландських звукосполучень, 

була їх архаїчність, оскільки ці звукокомплекси продовжують 

праіндоєвропейську систему. Зазначені ініціалі етимологічно пов‘язані 

з такими етимонами:  

 дісл. h(n)- є продовженням іє. *k- (іє. *ken-
2
 ―терти, шкребти‖ [1021] > 

дісл. hneppa ―урізати, зменшувати, скорочувати‖), який виявився другим за 

продуктивністю початковим приголосним в індоєвропейській прамові (після 

фрикативного *s-), має найбільшу кількість кореляцій із СК, і належить до 

розряду мовних універсалій (оскільки є мови без фрикативних, але немає мов 

без зімкнених); 

 дісл. k(n)- є продовженням іє. *g- (іє. *gen- ―здавлювати, стискати, 

душити‖ [1021] > дісл. knoða ―місити, замішувати‖), який контрастує з іє. *k- за 

акустичною ознакою ‗дзвінкість‘, але об‘єднується з ним за артикуляційною 

ознакою (‗+тектальний‘); 

 дісл. g(n)- є продовженням іє. *gh- (іє. *ghen- ―давати тріщину, 

відкриватися; шкребти‖ [1021] > дісл. gn tra ―стукати, дзенькати‖), який 

контрастує з іє. *g- за додатковою акустичною ознакою ‗придиховість‘. 

За даними, отриманими В. В. Левицьким [235, с. 79, 106, 119] про 

семантичний потенціал початкових приголосних і середні величини семантико-

формальних кореляцій у групах приголосних, було встановлено те, з якими 
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значеннями та СК співвідносяться індоєвропейські етимони /gh-, g-, k-/ і які з 

цих значень є спільними та специфічними для складників первісних коренів: 

 спільні – СК 5 ‗Звук‘ (іє. /gh-, g-, k-/); 

 відмінні – СК 1 ‗Руйнувати, роз‘єднувати‘, СК 18 ‗Хапати‘ (іє. /gh-, g-/) 

vs CK 11 ‗Душити, стискати‘, CK 22 ‗Горіти, теплий‘ (іє. /g-, k-/) vs CK 3 

‗Гнути‘, CK 6 ‗Сяяти, блищати‘ (іє. /gh-, k-/); 

 специфічні – СК 20 ‗Спиратися, спокій‘, СК 21 ‗Бажати, жадати‘   

(іє. /gh-/); СЛ 10 ‗Смак‘, СК 12 ‗Набубнявіти, пухкий‘, СК 29 ‗Рости‘ (іє. /g-/); 

СК 2 ‗З‘єднувати, зв‘язувати‘, СК 7 ‗Колір‘, СК 14 ‗Оточувати, охороняти‘, 

СК 16 ‗Тягти‘, СК 24 ‗Важкий, великий‘, CK 30 ‗Падати‘ (іє. /k-/).  

Ці результати засвідчили, що в індоєвропейській прамові формальна 

опозиція глухий /k-/ vs дзвінкi /g-, gh-/ відповідає семантичній опозиції 

‗з‘єднання, низ, темний‘ vs ‗роз‘єднання, сила, верх, випромінювання‘. Із них 

/gh-/ за фонетичними ознаками й набором семантичних кореляцій займає 

центральне положення. Очікуємо, що ці формальні й змістові зв‘язки Ғ 

невипадкові й збережені в давньоісландській дочірній системі. 

До зіставлення залучалися звукосполучення /gn-/, /kn-/, /hn-/, що 

(а) розрізняються за акустичною, але збігаються за артикуляційною ознакою; 

(б) збігаються за акустичною, але відрізняються за артикуляційною ознакою.  

Так до складу консонантного сполучення gn- входить задньоязиковий 

елемент g-, який в давньоісландській мові виявлявся різними відтінками однієї 

фонеми в залежності від позиції в слові, він міг виступати як зімкнений 

в ініціальній позиції, після носового та при подвоєнні, або як щілинний тільки 

в інших позиціях. На початковій ділянці структури /gn-/ домінують ознаки 

‗дзвінкість‘ та ‗зімкненість‘. Тому перевагу було надано порівнянню 

звукосполучень із такими контрастними ознаками: 

 акустичною – дзвінкий /gn-/ vs глухий /kn-/, /hn-/; 

 артикуляційною ‗місце творення‘ – задньоязиковий /gn-/, /kn-/ vs 

фарингальний /hn-/; 
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 артикуляційною ‗спосіб творення‘ – зімкнений /gn-/, /kn-/ vs щілинний 

/hn-/ (Додаток Ю. 1). 

Аби з‘ясувати, з яким комплексом значень співвідносяться анлаутні 

консонантні сполучення gn-, kn-, hn- у давньоісландській мові, методом 

суцільної вибірки зі словника [993] було визначено групу лексем, що містить 

62 gn-одиниці [993, с. 206–207], 68 kn-лексем [993, с. 345–347]) та 132 hn- 

лексеми [993, с. 275–277]). Подальше викладення матеріалу в тексті 

дослідження супроводжується тільки окремими прикладами (див. Додаток Ю). 

Насамперед було проведено семантичну категоризацію відібраних лексем 

із залученням методу компонентного аналізу. Отримані дані про функціональні 

значення початкових звукосполучень (тобто значення, з якими вони пов‘язані 

у мові) було систематизовано з метою об‘єднання семантично схожих одиниць 

у більші семантичні блоки – семантичні підкласи та класи. Слід визнати, що ця 

процедура значно знижує рівень формалізації, тому в розподілі одиниць за 

семантичними класами ми намагалися, наскільки це було можливо, 

враховувати досвід етимологічних досліджень [235, с. 16–69] та результати 

спостережень за семантичною поведінкою одиниць у діахронії (семантичні 

закони [958, т. 2, с. 336–345]).  

Зіставлення СК, з якими корелюють консонантні звукосполучення, 

уможливило встановлення міжгрупових фонетико-семантичних зв‘язків 

і виявлення ролі давньоісландських gn-, kn-, hn- у створенні імітативних 

кодуючих засобів.  

Систематизація лексичних значень gn-одиниць показала, що 

звукосполучення gn- корелює з таким набором функціональних значень 

(Додаток Ю. 2): ‗уривчастий, повторюваний, приглушений або гучний звук‘, 

‗рости‘, ‗уривчастий, повторюваний рух‘ – дісл. gnadda ―рокотати‖, gnerr 

―вузол, опуклість‖ [993, c. 206], gnolla ―тремтіти, дрижати‖, gnúa, ―терти, 

розтирати, натирати‖ [993, c. 207] тощо. 

Фонетична структура цих одиниць організована так, аби зберегти 

звукозображальний характер та прозорість їхньої внутрішньої форми, а також 
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підсилити експресивність давньоісландського слова за рахунок кількісного 

співвідношення складників у наголошеному складі. З огляду на це, можна 

констатувати утворення формально-змістових фігур (Додаток Ю. 3) на основі 

об‘єднання у структурі найменувань початкового /gn-/ ({СДЗВІНКИЙ ЗІМКНЕНИЙ 

ЗАДНЬОЯЗИКОВИЙ CНОСОВИЙ}) із подовженими зімкненими (/dd/, /tt/), сонорними (/rr/, 

/ll/) та щілинним (/ss/), а також фoнестемами (/st/, /tr/, /gr/, /pr/, /ðr/) навколо 

вокалічного ядра ({VКОРОТКИЙ/ ДОВГИЙ }) з метою експлікації таких семантичних 

ознак як ‗нестримний, різкий, розкотистий звук‘, ‗тривале стримування; 

плутанина‘, ‗тремтіння‘, ‗поширення, збільшення‘, ‗різкість, уривчастість‘: 

дісл. gnadda ―рокотати‖, gnastan ―клацання (зубів)‖ [993, c. 206], gnolla ―тремтіти, 

дрижати‖, gnægr ―багатолюдний‖ [993, c. 207] тощо. 

Отже, збільшення експресивності gn-лексем, інтенсифікація їх значення 

досягається за рахунок використання моделей, що містять подовження 

й фонестеми. Експлікація значення ‗інтенсивність‘ збільшенням тривалості 

звучань пояснюється намаганням мовців створювати знаки з прозорою 

внутрішньою формою, де ‗збільшення‘ у формі відповідає ‗збільшенню‘ 

у значенні, а фонетико-семантичні зв‘язки базуються на враженнях мовців від 

власної артикуляції.  

На увагу заслуговують gn-номінації, що трапляються в давньоісландській 

поезії (дет. див. [151, c. 412-413]): дісл. gnap (поет.) ―високе місце; море, що 

здіймається‖, (поет.) gnap-salr ―зала, кімната‖, Gná ―Ґна; часто (поет.) жінка‖ 

[993, c. 206], gný-fari (поет.) ―вітер (букв. ‗шалений, бурхливий мореплавець‘)‖ 

[993, c. 207]; gnarr ―море‖ (букв. ‗той, хто гарчить, реве‘) [993, c. 206] тощо. 

Окремі з цих одиниць збереглися донині та уникнули історичних змін форми в 

ініціальній частині слова: дісл. Gnóð  Gnoð ―корабель, міфічний корабель, 

подібний до грецького Арго‖ [993, c. 207] > ісл. gnoð (поет.) ―корабель‖ [944]; 

дісл. gnapa ―виступати, видаватися; нахилятися вперед, опускатися‖ [993, 

c. 206] > ісл. gnapa (поет.) ―здійматися; відкриватися, з‘являтися; 

3) нависати‖ [944] тощо. 
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Одиниця дісл. gnýr ―брязкіт, шум вітру, хвиль, зброї тощо‖  трапляється 

в поетичних творах у складі метафоричних композитів та зворотів, значення 

яких співвідноситься з ‗оглушливий, приголомшливий шум‘: (поет.) gnýr ok ótti 

―брязкіт війни‖ (досл. ‗тривога й переляк‘ [цит. за: 993, c. 207, 455].  

Богиня Ґна (Gná) у скальдичному епосі є персоніфікацією свіжого вітру. 

Вона надзвичайно швидко пересувається, літає над морем та землею: ―Af Gná  

nafni er svá kallat, at þat gnæfa , er hátt ferr‖ [1132] – ―Іменем Ґна зветься те, що 

здіймається‖. Контекст переконує, що ім‘я богині Ґна асоціюється зі 

‗швидкістю‘, ‗легкістю‘, ‗маневреністю‘ та ‗висотою‘. Семантична лінія 

‗швидкість – висота‘ – ‗богиня Ґна‘ є доволі прозорою й підтримується 

приналежністю одиниць до одного фоносемантичного поля, в якому 

поєднуються фонетичні та семантичні ознаки: [{СДЗВІНКИЙ ЗІМКНЕНИЙ 

ЗАДНЬОЯЗИКОВИЙ CНОСОВИЙ (gn-)} + {‗швидкий‘ + ‗бурхливий‘ + ‗здійматися‘}]. 

Gn-номінації уживаються в давньоісландському епосі не тільки як 

прийом художньої виразності, а й як принцип фіксації  того чи того образу. 

Епос віддає перевагу інакомовності, суть якої, на думку В. Я. Проппа, полягає 

не в перенесенні певних ознак з об‘єкта на об‘єкт [332, с. 519] (джерело → 

ціль), а в підміні одного образа іншим (слуховий ↔ зоровий, тактильний тощо). 

Цілком вірогідно, саме тому в частині ―Молодшої Едди‖ під назвою ―Мова 

поезії‖ ( káldskaparmál) наводяться ключі до розуміння того чи того епічного 

найменування героїв, речей, явищ та їх нейтральні повсякденні, загальновідомі 

кореляти.  

Наприклад, загальновживана назва vindr ―вітер, повітря‖ [993, c. 708] 

протиставляється поетичній vönsundr ―вітер (в Едді)‖ [993, c. 722]: ―266. Vindr 

heitir með mönnum,    en vön uð  með goðum,    kalla gneggjuð ginnregin,    æpi 

jötna , // en alfar gnýfa a,    heitir ì helju hlömmuð ‖ [1132] – ―Люди Вітром 

звуть, // а боги — Летючим…‖ [1132]. Смисл епічного найменування vönsundr 

‗велетень, що швидко з шумом рухається‘ (jötnar < дісл. Jötunn, ісл. jutel 

―велетень‖ [993, c. 328]) розкривається через уживання експресивних номінацій 

(jötnar, gneggjuð, gnýfara , hlömmuðr), завдяки чому утворюється цілісний 
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звуко-зоровий образ. Фонетична структура звуконаслідувальних дериватів 

умотивована звуками, що видають живі об‘єкти, або звуками, які 

супроводжують рухи повітря чи води – gneggjuð < дісл. gnegg (ісл. hnegg) ―той, 

хто ірже‖, дісл. gneggja (ісл. hneggja) ―іржати‖ [993, c. 206]; дісл. gný-farі 

―(поет.) вітер в Едді‖ [993, c. 207], але букв. ‗той, хто з шумом рухається; 

рухається та видає різкий звук‘ < gnýja ―звучати, шуміти (про повітря та море); 

видавати різкий звук на зразок того, коли потік води змиває гальку‖ [993, 

c. 207]; дісл. hlömmuðr ―(поет.) вітер в Едді‖ [993, c. 275], але букв. ‗той, хто 

завдає важкого удару; той, хто з шумом рухається‘ < hlöm ―важкий удар; 

глухий звук від удару‖, також hlömmun ―такий, що завдає важкого удару; такий, 

що з шумом рухається‖ [993, c. 275].  

Слід зазначити, що іконічність похідних дещо менша, ніж у базових 

лексемах (gnegg (іміт.) ―іржання‖ > gneggja ―іржати‖ [993, c. 206]), оскільки 

їх первинна природна мотивованість поступається вторинній 

(внутрішньосистемній) мотивованості. Проте ці одиниці не виключаються із 

розряду мотивованих та усвідомлюються мовцями як такі. По-перше, їх 

іконічний характер підтримується гемінацією, завдяки чому досягається 

імітація сили та тривалості вітру (gneggjuð, hlömmuðr). По-друге, іконічна 

(первинна) мотивованість не витісняється, а доповнюється словотвірною 

мотивацією – значенням словотвірної моделі, за якою утворені 

найменування. Скажімо, назви вітру в Едді містять суфікс –uðr, за 

допомогою якого утворюються конкретні іменники чоловічого роду від 

дієслів або дієприкметників. Отже, цей суфікс маркує ‗виконавця дії, який є 

особою чоловічого роду‘ – vönsuð  (ім., чол. р.), hlömmuð  (ім., чол. р.), пор. з 

hlöð  (ім., чол. р.) ―переможець; підкорювач, завойовник‖ [993, c. 275] або 

Hnikað  (ім., чол. р.) ―Одін‖ [993, c. 276] (букв. ‗Підбурювач‘) тощо. 

Експресивність імітацій підсилюється звукосимволізмом – інкорпорацією 

до фонетичної структури звуків або сполучень, що мають стійкі асоціації 

з певними ознаками. Так, /n/, /l/, /m/ (vindr, hlömmuðr) вимовляються плавно 

й рівно, оскільки ―повітряний струм не натрапляє на справжні консонантні 
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перешкоди‖ [271, с. 159]. Наявність цих звуків, особливо /n/, у найменуваннях 

викликає асоціації з ‗безперешкодним рухом повітря‘ (vindr, vönsuð, gneggjuð, 

jötnar, gnýfara).  

Кореляція фоносемантичного та лексичного значення цих одиниць 

у давньоісландській мові узгоджується з результатами досліджень, виконаних 

на матеріалі інших мов. Наприклад, у семітських мовах звукокомплекси з /n/ 

також означають ‗дихати, дмухати‘ [60, с. 164–168] (див. також систематизацію 

фонетичного та функціонального значень для /n/ [235, с. 117].  

Хоча не можна заперечувати й відмінності в фоносимволічних асоціаціях 

у носіїв різних мов, їх специфічний характер. Досліджуючи об‘єктивні 

символічні значення початкових сполучень приголосних у сучасній німецькій 

мові, О. Найдеш [295; 296] встановлює суттєвий зв‘язок фонестеми gn- зі 

шкалою ‗оцінки‘ (‗приємний‘), у той час як на шкалах ‗сили‘ та ‗активності‘ gn- 

не представлена статистично вагомими показниками, що частково пояснюється, 

як вважає авторка, незначною кількістю gn-слів.  

У російській мові гн- корелює з негативною конотацією (р. гниль, гной, гнус, 

гнусавить тощо). Виходячи з принципу первинності звукозображання, 

―генетичної конгруентності форми та значення‖ [279, с. 85], двофонемне 

сполучення gn- слід вважати ―синестемічним‖ (відчуття + емоція), тобто мовним 

проявом ―асоціативного переносу, опосередкованого загальним емоційним 

елементом‖ [50, с. 85]. 

Завершуючи розгляд епічних найменувань, слід додати, що події, герої 

та їх вчинки, предмети і явища, що описуються в ісландському епосі, 

є надзвичайно важливими й досконалими. Тому вони мають бути 

представлені максимально чітко й точно. При такому ставленні до того, що 

зображується, найменування образів отримують особливу функцію. Їх 

призначення – якнайточніше зафіксувати ознаку, властиву об‘єкту. Це 

досягається різними шляхами. 
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По-перше, ознака закріплюється за рахунок паралелізму між signans  та 

signatum, іконічного зв‘язку між ознаками денотатів та їх кодуванням, що 

відтворюється у звукозображальній формі знака.  

По-друге, закріплення ознаки за об‘єктом досягається вживанням 

звукозображальної назви в системному контексті, який передбачає спричинену 

значенням сполучуваність одиниці (див. приклади вище): ‗той, що швидко літає 

(вітер) – летить + високо + повітря + здіймається‘ (Gná), ‗той, що шумить 

(вітер) – буяє + рокоче‘ (gný-fari) тощо.  

Епічні найменування також покликані зберегти образи в первинному 

вигляді, що уможливлюється поєднанням в епічних пам‘ятках двох типів 

текстів (суто мовного й культурного), які передаються з покоління в покоління 

й забезпечують мовно-культурну безперервність та спадкоємність. 

Отже, формальна ознака {С1 ДЗВІНКИЙ ЗІМКНЕНИЙ ЗАДНЬОЯЗИКОВИЙC2 НОСОВИЙ} 

у давньоісландській мові співвідноситься з набором функціональних значень, 

які утворюються на основі дифузного фонетичного значення звукосполучення 

gn-, що залежить від акустичних та артикуляційних диференційних ознак його 

складових. При вимовлянні /gn/ наявні шум та голос, але шум переважає над 

голосом, і різке розкриття та зімкнення двох артикуляторів перешкоджає руху 

повітря, яке з силою долає цю перешкоду й вибухає. Це сприяє формуванню 

асоціацій із чимось ‗інтенсивним, шумним, рухливим, бурхливим, таким, що 

мчить угору‘.  

Для формування gn-лексем найпродуктивнішими виявилися одиниці 

звуконаслідувального характеру та такі, що апелюють до зорового сприйняття 

(позначення великої кількості, переміщення тощо). Виходячи з цього, можна 

сказати, що утворюється акустично-візуальний образ чогось такого, що 

‗шумить, швидко рухається, здіймається‘. Це – образ ВІТРУ, ВДИХУ, заснований 

на спостереженнях за явищем природи та відчуттях роботи органів тіла: під час 

вдиху дихальні м‘язи скорочуються, ребра піднімаються вгору, а купол 

діафрагми випнутий у бік грудної порожнини. 
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Сполучення hn- корелює з іншим набором функціональних значень 

(Додаток Ю. 4): ‗падати, валити, низ, зменшення, зниження‘, ‗зв‘язувати, 

з‘єднувати, сплітати‘, ‗відділяти, розділяти, роз‘єднувати‘, ‗уривчастий, 

повторний, інтенсивний рух‘, ‗звук‘, ‗гнути, викривляти‘, ‗набрякати, пухнути, 

стирчати‘, ‗слабкий, ніжний‘, ‗задня частина‘ – дісл. hnakki ―потилиця‖, hnauk 

―метушня, галас‖, hneigja ―згинати вниз, нахиляти‖, hnekki-stikill ―глухий удар 

по голові; ґуля‖ [993, c. 275], hnita ―стискати або гартувати, з‘єднувати за 

допомогою молотка‖ [993, c. 276], hnjóskr ―м‘який, ніжний‖, hnjótr ―опуклість, 

виступ‖, hnokkinn ―зігнутий, викривлений‖, hnúfa ―відрубати, відсікти‖ [993, 

c. 276] тощо. 

Звукосполучення hn- наявне у найменуваннях, що трапляються в міфах та 

епічних творах: дісл. Hnikarr, Hnikaðr ―Одін (букв. ‗Підбурювач‘)‖, Hneitir 

―назва меча Св. Олафа‖ (букв. ‗Різьбяр, Забійник, Різак‘)‖, а також Hniflungar 

―Ніфлунги, Нібелунги‖. Стосовно дісл. Hniflungar існують різні етимологічні 

версії: ‗темноволосі‘, ‗демони темряви‘, ‗люди підземного царства, що 

оберігають скарби‘ [958, т. 1, с. 405]. Одиниця походить від іє. *enebh-
2
/ *nebh-  

―мокрий, сирий; вода; хмари; туман‖ [1021] і має рефлекси у різних дочірніх 

мовах, що співвідносяться з такими семантичними лініями:  

 ‗вода‘ – лат. Neptūnus ―Нептун, бог струмків та річок, морів‖, 

скіфська  Naparis, дінд. ám has- ―дощова вода‖, ambu ―вода‖, дгр. ὄμβπορ 

―дощ‖, перс. nem ―волога, вогкість‖ [1021];  

 ‗туман, хмара‘ – дгр. νέθορ, -οςρ ―хмара, туман‖, лат. nebula ―легкий 

туман; густий туман; хмара‖, двн. nebul ―туман‖ [1021];  

 ‗небо‘ – ірл. neamh, дінд. ―туман, пелена туману; хмари; повітряний 

простір; небо‖, ав. nabah- ―повітряний простір; небеса‖ [1021]. 

Формальна й семантична подібність праіндоєвропейського етимона *enebh-
2
/ 

*nebh- та інших реконструйованих протокоренів (  i   u ―лити‖, тюркська 

одиниця *ju(b)-, протомонгольська  одиниця  *jeɣö-le-, евенкійська мова   ia e-, 

кор.  nū - [1021]) вказує на їх генетичну спорідненість і значну діахронічну 

глибину, яка, можливо, сягає періоду ностратичної спільності, на приналежність 
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цих кореневих морфем до основного фонду (найменування елементарних дій, 

процесів, явищ – ‗лити(ся)‘, ‗вода‘), а також синкретичність вихідного значення, 

що пізніше зазнало диференціації та розвитку в дочірніх мовах. Наприклад, у 

германських мовах виявлено семантичні продовження етимонів, що розвинулися 

в різних напрямах: 

 ‗морок, ніч, темний‘ – дс. neƀal ―туман, темрява‖, дангл. nifol, дісл. nj l, 

nj lа ―темрява, ніч‖, дфриз. nevil ―туман, темрява‖, двн. nibulnissi ―туман, 

морок‖ від герм.  neƀla-,  niƀula- ―темрява, туман‖ [958, т. 1, с. 405]; 

 ‗низ‘ – дангл. nifol ―темний, похмурий‖, а також дангл. neowol 

―уривчастий, стрімкий; бурхливий, нестримний; який має нахил або лежить 

ниць, розпростертий; темний, погано освітлений, нечіткий; низький; який має 

велику глибину, бездонний‖ [986; 1046] (пор. деривати – дангл. neowollic ―який 

має велику глибину‖, neowolnes ―глибина, безодня, прірва, глибоке місце‖; 

також ―1) про глибоке місце в землі; 2) про низину, низьку область‖) [986; 

1046]; дісл. Nifl-heimr ―підземне царство‖, Nifl-hel ―пекло‖, nifl-farinn ―такий, що 

рухається вниз‖, nifl-vegr ―стрімкий шлях униз‖ від дісл. nifl- < герм.  niƀila- < 

герм.  neƀla ―морок, туман‖ [958, т. 1, , с. 405]. 

Через міфологічні назви встановлюються кореляції звукосполучення /hn-/ 

з семантичною лінією ‗низ – морок, темрява, туман – підземне царство‘ 

(дісл. Hniflungar ―Ніфлунги, Нібелунги‖ – Nifl-heimr ―Ніфльхейм, підземне 

царство‖), а також зі значеннями ‗жіночий, пасивний‘, оскільки 

у давньоісландській космогонії пов‘язаний з темрявою й вологою Ніфльхейм 

уособлює жіноче творіння, є вторинним за походженням і пасивним. 

Ніфльхейм протиставлений Муспелльсхейму (дісл. Mu-spells-heimr букв. ‗світ 

знищення часу‘) – первинній активній сутності, що втілює чоловіче 

і пов‘язаний зі світлом та вогнем [284, с. 57–59].  

Таким чином hn- і gn-найменування опосередковано залучаються до 

системи протиставлень ‗нижній світ – верхній світ‘, ‗туман / темрява – світлo‘, 

‗вода – вогонь / повітря‘ ‗стабільність – нестабільність‘, які перетинаються 

й об‘єднуються в міфі про створення світу. Яскраве протиставлення туману 
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(або темряви [384, с. 58–59]) повітрю знаходимо в одній із давньоісландських 

загадок: ―Hverr er sá inn mikli,   <…>glygg hann óast, <…> ok yrkir á  ól til saka?‖ 

<…> ― at er myrkvi…‖ [1119] – ―Хто цей великий, <…> вітру він боїться, <…> і 

до сонця ворожий?‖ <…> ―Це туман…‖ [1095] (―темрява‖ [384, с. 58-59]. 

Отже, формальна ознака {С1 ГЛУХИЙ ЩІЛИННИЙ ФАРИНГАЛЬНИЙ C2 НОСОВИЙ} 

в давньоісландській мові співвідноситься з таким набором функціональних 

значень, який формується на основі фонетичного значення звукосполучення  

hn-, вмотивованого акустичними та артикуляційними ознаками його 

складників. При вимові /hn/ спочатку наявний лише шум, неповним зімкненням 

активного та пасивного органів утворюється щілина, через яку повітря 

проходить, треться, утворює шум і відбувається видих. Це стимулює асоціації 

з ‗тиском, тісним простором, слабкістю, зменшенням, приглушеним 

звучанням‘. Якщо в мікрогрупі gn-лексем позначення ‗виття, ревіння, брязкіт, 

шелест‘ тощо є численними, то кількість звуконаслідувальних номінацій з hn- 

незначна й суттєво поступається назвам, що апелюють до зорового (рух – 

зниження; форма – опуклість, округлість; колір – темний) або тактильного 

(м‘який, вологий) модусів сприйняття. Тому звукосполучення hn- є актуалізато-

ром візуально-акустичного образу – ‗чогось такого, що видихає, опускається, 

огортає, стискає, затуманює, приглушує звук‘. Образ ВИДИХУ, МОРОКУ ство-

рюється на основі відчуття й знання про те, що при видихуванні значно збіль-

шується вміст водяної пари та розслабляються дихальні м‘язи, ребра опус-

каються донизу, а органи черевної порожнини випинають діафрагму догори. 

Кількість kn-лексем майже вдвічі перевищує одиниці з початковими gn- та 

kn- і корелює з набором функціональних значень, спільних із функціональними 

значеннями gn- та kn-лексем (Додаток Ю. 5): ‗рости‘, ‗набубнявіти, пухнути, 

стирчати‘, ‗падати, валити; низ‘, ‗сильний‘, ‗недостатність‘,‗рух (уривчастий)‘, 

‗звук (глухий), удар‘, ‗хапання‘, ‗з‘єднання‘, ‗тиснути, душити‘ – knappr 

―убогий, мізерний, недостатній‖, knár ―сильний, бадьорий, енергійний‖, knatt-

gildra, knatt-tré ―пастка для м‘яча у грі‖, knauss ―горбик, невелике підвищення‖ 

[993, c. 345], kné-sig ―падіння на коліна‖, knoka ―ударяти, бити, стукати; 
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завдавати важкого удару‖, knúskan ―стук, стукіт, биття‖ [993, c. 346], knýja 

―ударяти, стискати, тиснути‖, knytj ―сплітати разом; зв‘язувати в пучки‖ [993, 

c. 347]. До цієї групи належать і власні назви. Нариклад, одна з них уживається 

в історичній хрониці Knýtlinga saga ―Сага про нащадків Кнута‖. 

Отже, набір функціональних значень та асоційованих смислів, 

співвідносних зі звукосполученням kn-, частково перетинається з комплексом 

семантичних корелятів звукосполучень gn- та hn-, що зумовлено фонетичними 

значеннями складових kn-. При вимові /kn-/ спочатку наявний лише шум, тоді 

різке розкриття та зімкнення двох артикуляторів перешкоджає руху повітря, яке 

все ж із силою долає цю перешкоду. Це спричиняє асоціації з чимось 

‗амбівалентним‘, одночасно ‗міцним, інтенсивним, рухливим, зростаючим‘ та 

‗слабким, згасаючим‘. Отже, звукосполучення kn- є актуалізатором образу 

ДИХАННЯ ЛЮДИНИ, який базується на знаннях та спостереженнях за органами 

тіла: при диханні дихальні м‘язи поперемінно скорочуються та 

розслаблюються, ребра піднімаються догори й опускаються донизу, а діафрагма 

випинається то у бік грудної порожнини, то догори. 

Порівняння формально-змістових зв‘язків у досліджуваних мікрогрупах 

одиниць дозволили з‘ясувати їх спільні й відмінні ознаки (Додаток Ю. 6).  

Було з‘ясовано, що на основі фізичних (акустичних) ознак звуків 

‗глухість – дзвінкість‘ кодується ідея ‗з‘єднання – роз‘єднання‘. Очевидно, 

сприйняття мовцями акустичної ознаки ‗відсутність вібрації‘ (‗глухість‘) 

викликає смислову асоціацію з ‗єдністю, з‘єднанням‘, а реакцією на наявність 

‗вібрації‘ (‗дзвінкість‘) зумовлено асоціативний зв‘язок з ідеєю ‗порушення 

єдності, роз‘єднання‘.  

З огляду на спосіб утворення перешкоди, зімкнений (kn-) є результатом 

повного зближення органів мовлення, що викликає асоціації з ‗тиском‘, 

‗хапанням‘, ‗недостатністю‘. Тим часом при вимовлянні щілинного (hn-) 

наближення органів мовлення не призводить до повного зімкнення, що 

стимулює відчуття ‗згинання‘. 
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Місце творення звуків, очевидно, стимулює орієнтаційні асоціації – 

з прямовисним (вертикальним) напрямом ‗верх – низ‘ і горизонтальним 

напрямом ‗перед – зад‘. При утворенні фарингального (hn-) звука задіяний 

корінь язика, а голосові зв‘язки у порожнині глотки зближуються, що 

й викликає асоціації з ‗оберненням назад‘ та ‗падінням, зниженням‘. Велярні 

звуки, на відміну від фарингальних, творяться задньою частиною язика ближче 

до м‘якого піднебіння, а тому породжують відчуття ‗падіння‘ або ‗зростання‘ 

(kn-) й асоціюються з ‗верхом‘ (gn-).  

Прогнозуємо, що на основі протиставлення й співвідносності формальних 

та семантичних ознак звукосполучення gn-, kn-, hn- організовуються 

у тричленну опозицію, яка віддзеркалює горизонтальний та вертикальний 

плани моделі світу (Рисунок 4.1), в якій людська (світська) сфера є проміжною 

ланкою між верхнім і нижнім сакральними світами. Загалом образ Всесвіту 

(макрокосму) як цілісності вибудовується за аналогією до образу дихаючої 

людини (мікрокосм) та отримує належне іконічне кодування вербальними 

засобами.  

 

gn- вдих 

МІКРО-

КОСМ 

 

ДИХАННЯ, 

ЖИТТЯ 

  

МАКРО- 

КОСМ 

 

ВСЕСВІТ 

вітер,  

повітря 

gn- 

kn- вдих/ 

видих 

↔ людина kn- 

hn- видих  темрява, 

морок 

hn- 

 

Рис. 4.1 Тричленна фонологічна опозиція gn- | kn- | hn- як іконічне 

(діаграматичне) кодування будови Всесвіту 

 

Очевидно, що цей принцип організації signans та signatum може бути 

вдало екстрапольовано на різні сфери: МОВА (gn- ↔ kn- ↔ hn-), ДИХАННЯ, 

ЛЮДИНА (‗вдих‘ ↔ ‗вдих / видих‘ ↔ ‗видих‘), ВСЕСВІТ (‗повітря, небо‘ ↔ 

‗людина, земля‘ ↔ ‗морок‘), ПРОСТІР (‗верх‘ ↔ ‗середина‘ ↔ ‗низ‘; ‗перед‘ 

↔ ‗середина‘ ↔ ‗зад‘), ЧАС (‗початок‘ ↔ ‗тривалість‘ ↔ ‗завершення, 

зупинка‘) тощо. 



348 

Вважаємо, що опозиція gn- | kn- | hn-, яка відбиває структуру світу, може 

розглядатися як ―алфавіт моделі світу‖ [412] й ―алфавіт людського мислення‖ 

[252; 254], а словник (лексеми, в яких актуалізуються функціональні 

значення) – як ―текст‖. Тому наступним етапом дослідження був аналіз 

ідеографічного або ―семантичного словника‖ [384, с. 97–120; 385, с. 39–96;]) 

мікрогруп gn-, kn-, hn- і виділення таких сфер: актанти, предикати, атрибути, 

квантифікатори, простір, час. Наповнення зазначених сфер відповідає їх 

специфіці та відбиває, з одного боку, антиномічність gn- та hn-мікрогруп, а, з 

іншого боку, – проміжний (синкретичний) характер kn-мікрополя і його 

протиставлення першим двом. 

АКТАНТИ 

Актанти gn- та hn-мікрогруп представлені найменуваннями богів, 

міфологічних істот, нереальних об‘єктів, тоді як kn-одиниці є найменуваннями 

історичних осіб, об‘єктів повсякденного буття: 

 міфічні герої, речі тощо - дісл. Hnikarr, Hnikaðr ―Одін, бог германо-

скандинавської міфології‖, gnissa ―чудовисько, страхопуд‖, gnj str ―той, хто 

клацає зубами, один із козлів Тора (в Едді)‖, Gná ―Богиня Гна‖, 

Hniflungar ―Ніфлунги, охоронці скарбів‖; Hneitir ―назва меча Св. Олафа‖, Gnóð  

Gnoð ―міфічний корабель‖; hnefi ―король, тавлея‖, hnettaffl ―гра в тавлеї‖ 

(відбиває паралелі в давньоісландській космогонії – напередодні кінця світу 

світлі боги протистоять темним силам хаосу; гра в тавлеї нагадує сучасну 

гру в лиса та гусей) [384, с 56]; 

 історичні особи, реалії повсякденного життя - дісл. Knytlingar ―нащадки 

Кнута, старовинної королівської родини  в Данії‖; knarrar-smiðr ―прізвисько‖, 

букв. ‗корабельний тесля‘; knìfr ―ніж або кинджал, який прив‘язували до 

пояса‖; knörr ―торгівельний корабель‖, knarrar- átr ―корабельна шлюпка‖; 

knatt-leikr ―гра у м‘яч, схожа на крикет, улюблена гра скандинавів у стародавні 

часи‖. 
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Такий розподіл лексики віддзеркалює уявлення стародавніх ісландців про 

структуру світу, де сакральні сфери займають крайні полюси – верх і низ, 

а світська сфера знаходиться між ними.  

Наступна підгрупа актантів також втілює просторову опозицію ‗верх – 

середина – низ‘. У gn-мікрогрупі це найменування природних об‘єктів 

або істот, що є активними, рухомими, пов‘язані з вібрацією, здатні 

здійматися догори й видавати гучний звук: gnat ―гнус‖, тобто ‗такий, що 

гуде, дзижчить крилами‘, gnarr (поет.) ―море‖, тобто ‗такe, що рокоче, 

здіймається‘ тощо.  

Тим часом hn-лексеми є позначеннями об‘єктів та істот, які мають 

викривлену форму (hnúskr, hnútr ―вузол‖), зігнуті донизу (hnìsa, hnýðingr 

―дельфін‖), тягнуть униз (hnakk-band ―якірний ланцюг‖, hnakkr ―камінь, що 

використовується замість якоря‖, hniplingr ―пелікан‖, тобто ‗такий, що має 

мішок‘), стримують рух, з‘єднують (hnappr ―ґудзик‖). Залучення цих 

найменувань до відповідних мікрогруп уможливлює не тільки протиставлення 

‗верх – низ‘, а й одночасне протиставлення активного (верхній світ) та 

пасивного (нижній світ) начал, характерного для космогонічної концепції 

походження світу: дісл.  ús-pellzheimr ―світ вогняного велетня Муспелля‖ 

чоловіче уособлення, суб‘єкт, інструмент творення, активне начало vs 

дісл. Niflheimr ‗Ніфльхейм, темний світ‘, що уособлює жіночність, об‘єкт 

творення, пасивне начало.  

Актанти kn-мікрополя представлені найменуваннями об‘єктів, які 

поєднують протилежні ознаки, за рахунок чого й здійснюється влучне 

кодування серединного розташування світського: knakkra ―маленький стільчик 

або високий стілець‖, knattleikr‖, kneif ―різновид гострогубців, щипців‖ (тобто 

такий, що ‗стримує, стискає й роз‘єднує, витягає‘) тощо. 

ПРЕДИКАТИ 

Серед предикатів gn-мікрогрупи домінують елементи слухового коду 

(‗шуміти‘, ‗ударяти‘, ‗клацати‘ тощо) – gnata ―ударяти з гуркотом, стукати‖, 

gnaga ―гризти‖, gnella, gnall, gnullu ―гудіти; ревти; кричати‖, gneggja  ―іржати‖, 
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gnýja ―звучати (про вітер та море)‖ тощо. Звуконаслідувальні дієслова, що 

відтворюють природні звучання, експліцитно відсилають до верхньої сфери, 

оскільки звук лунає, поширюється у просторі через повітря.  

Звукосполученням hn- марковано тактильний та візуальний коди. Ця група 

одиниць представлена позначеннями дій, пов‘язаними зі зниженням, урізанням, 

зменшенням, стисканням – hneigja ―згинати донизу, нахиляти‖ hnigna ―тонути, 

іти вниз, опускатися‖, hnefa ―стискати в кулаці‖, hnuðla ―здушувати, стискати‖, 

hnökra ―торкатися, злегка зачіпати нижню частину‖, hneppa ―урізати, 

зменшувати, скорочувати‖. Отже, співвіднесення hn-предикатів із нижнім 

світом виражено експліцитно.  

Предикати з kn- в анлауті експлікують співвіднесеність зі сферою, що 

поєднує верх і низ, за рахунок позначень: (а) з‘єднувальних рухів та дій (knoða 

―місити, замішувати‖; knytj ―сплітати разом; зв‘язувати в пучки‖, knýta ―плести, 

прив‘язувати вузлом, зв‘язувати, перев‘язувати‖); (б) рухів та дій зворотної 

спрямованості (knìa ―тиснути; спонукати, підганяти; сперечатися‖); (в) рухів та 

дій протилежної спрямованості – knatta ―підняти голову‖ (напрямок – догори, 

частина тіла – верхня) vs kné-krjúpa, kraup ―ставати на коліна, схиляти коліна‖ 

(напрямок – донизу, частина тіла – нижня).  

Проте важливішою є інша різниця між предикатами мікрогруп. Більшість 

дієслів зі сполученням gn- в анлауті, зокрема звуконаслідувальні, є семантично 

активними, але нетранзитивними – ‗звучати‘ (gnadda ―рокотати‖, gneggja 

―іржати‖ тощо), ‗видаватися вперед‘ (gnæfa ―видаватися, виступати‖, gnapa 

―видаватися вперед, стирчати‖), ‗тремтіти‘ (gnolla ―тремтіти, дрижати‖) тощо. 

Інші – це дієслова з послабленою транзитивністю, оскільки позначають дії, що 

не поширюються за межі актанта, а здійснюються в ньому ж, наприклад, gneista 

―викидати іскри‖, gnötra ―стукати, дзенькати‖, gnúfa, gnúpa ―нахилятися, 

сутулитися‖. Ми вважаємо, що зазначені дієслова зберігають медіальне 

значення, за рахунок чого здійснюється апеляція до суб‘єкта дії та кодується 

знання про актант, який одночасно є носієм певної ознаки й здатний до дії, але 

також і виконує її.  
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Дієслова з консонантним сполученням hn- на початку Ғ об‘єктно 

орієнтовані. Перша й найчисленніша підгрупа охоплює семантично активні 

перехідні дієслова – hneigja ―згинати вниз, нахиляти (кого, що)‖, hneppa ―урізати, 

зменшувати, скорочувати (кого, що)‖, hnekkja ―відкидати назад (кого, що), 

перешкоджати (кому, чому)‖, hnöggva, hnyggja ―упокорювати, принижувати 

(кого)‖, hneyxla ―ображати (кого)‖, hnuðla ―здушувати, стискати  що ‖, hnìta 

―ударити, зарізати на смерть (кого)‖. Друга підгрупа включає позначення стану, 

спричиненого зовнішнім впливом: hnìpa ―бути опущеним (ким, чим)‖, hneppa 

―(перебування у стані) бути зігнутим донизу (ким, чим)‖. Третя підгрупа містить 

дієслова, у значеннях яких імпліковано сему об‘єктності (hnjóða ―кувати (що) 

залізо‖). Четверта підгрупа представлена дієсловами, значення яких імплікують 

сему ‗зовнішнього впливу, суб‘єкта дії‘ й висвітлюють ―конекції з бінарною 

структурою суб‘єкта й предиката‖ [342, с. 137]: 

 інструментив (компонент зі значенням знаряддя дії) – hnita ―стискати 

або гартувати, з‘єднувати (чим) за допомогою молотка‖,  

 медіатив (компонент зі значенням способу, засобу дії) – hnybbast 

―штовхатися (чим) ліктями‖,  

 каузатив (компонент зі значенням причини дії) – hnúka ―зіщулюватися 

(від холоду, страху)‖. 

Дієслова з початковим кластером kn- мають суб‘єктно-об‘єктну орієнтацію, 

що виявляється у: 

 формуванні композитів зі спільною основою, які реалізують як 

неперехідне, так і перехідне значення – kné-falla ―падати на коліна‖, kné-krjúpa 

―ставати на коліна, схиляти коліна‖ (нетранзитивне значення, суб‘єктна 

орієнтація) vs kné-setja ―класти (собі, комусь) на коліна‖ (транзитивне значення, 

об‘єктна орієнтація); 

 утворенні етимологічних фігур із перехідним дієсловом та 

однокореневим іменником, що позначає ―об‘єкт, який існує під час відповідної 

дії‖ [316, с. 67], завдяки чому досягається синкретизм денотату, наприклад, 

дісл. knýta knút ―зав‘язати вузол‖ (knýta ―зав‘язувати вузлом‖ [993, c. 347]), на 
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відміну від описового дієслівно-іменного звороту з ―денотатом, що 

роздвоюється‖ [316, с. 65] – дісл. rìða knút ―зав‘язувати вузлом‖ 

(пор. укр. грішити – чинити   робити гріх [947, с. 93], др. грѣхъ ―гріх‖ > 

грѣшити, грѣшить, ―грішити‖, грѣшьньство [968, с. 604–605] vs описові 

одиниці – др. грех сотворити [316, с. 65], грѣхотворениѥ [968, т. 1, с. 603]; 

 поєднанні в структурі лексичного значення дієслова первинного 

перехідного та вторинного зворотнього ЛСВ, яке розвивається на базі семи 

‗взаємності‘, наприклад, knýja 1) (перех.) ―стукати, тиснути‖ (hann knúði 

hu ðina ―він постукав у двері‖ [993, c. 347]) vs 2) (зворотн.) ―боротися, 

тиснути, тобто намагатися протистояти‖ (þvì harðara er Þó   knúði k at fanginu, 

þvì fastara stóþ hon [1132] – ―чим сильніше Тор боровся [зі старою], тим 

міцніше стояла вона‖). 

Отже, у групі предикатів суб‘єктна орієнтація gn-дієслова, його 

семантична неперехідність свідчить про референцію до суб‘єкта дії, 

активного начала (і через це верхньої сакральної сфери) в космогонічній 

моделі світу. У групі hn-предикатів об‘єктну орієнтацію дії експліковано, а 

суб‘єктну – імпліковано, що використовується як засіб кодування пасивного 

начала (і через це нижньої сакральної сфери) в моделі світу. Kn-предикати 

виявляють суб‘єктно-об‘єктну орієнтацію та здійснюють референцію до 

серединної сфери моделі світу.  

Звертаємо увагу й на вторинність пасивної семантики дієслів у 

розглянутих групах лексики: похідність зворотного значення від 

(прототипного) активного / транзитивного значення; формування 

етимологічних фігур, за рахунок чого здійснюється вказівка на первісний 

актант; часту імплікацію об‘єктної семи тощо. Ці факти відповідають 

вторинності пасивного начала в давньоісландській, і ширше – в 

давньогерманській космогонії. Порівняймо також співвіднесеність двох локусів 

космогенеза в давньоісландських загадках: первинність суб‘єкта творення світу 

Муспельхейма експліковано вживанням (а) прислівника у найвищому ступені 

порівняння (fуrst ―перш за все‖) та (б) надання першого уособлення оповідача в 
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розповіді про нього в ―Молодшій Едді‖ (Hárr ―Високий‖) vs вторинність 

об‘єкта космогонічного процесу Ніфльхейма та його вербалізацію за 

допомогою (а) прислівника в порівняльному ступені (fуrr ―раніше ‖), та 

(б) надання оповідачу другого уособлення в оповіді про Ніфльхейм в 

―Молодшій Едді‖ (Jafnhárr ―Рівновисокий‖) [384, с. 58]. 

АТРИБУТИ 

Атрибути групуються навколо протиставлення ‗сильний, інтенсивний – 

слабкий, недостатній‘. Gn-позначення співвідносяться зі значенням ‗сильний, 

інтенсивний‘ (gnìstandi frost ―гострий, пронизуючий мороз‖), hn-лексеми 

тяжіють до семантичної ознаки ‗слабкий, недостатній‘ (hnepp ―незначний, 

недостатній, обмежений‖), а дуалізм kn-одиниць виявляється в їх 

кореляції з антиномічними лініями (knáligr ―спритний, майстерний, 

моторний‖, knár ―сильний, бадьорий, енергійний‖, але knappr ―убогий, 

мізерний, недостатній‖ тощо). 

Атрибути, які відбивають основні ознаки об‘єктів світу (форму, текстуру 

тощо), об‘єднуються з позначеннями емоційної оцінки явищ, якостей людини, 

наприклад, hnokkinn ―зігнутий, викривлений‖, hnjóskr ―м‘який, ніжний‖ та 

hneyxlan-ligr ―образливий‖, hneyki-ligr ―ганебний‖; gnógr ―достатній; рясний‖ та 

skaupi gnegr ―сповнений презирства, глузливий‖ тощо. 

КВАНТИФІКАТОРИ 

У сферу квантифікаторів входять позначення невизначеної кількості. Вони 

охоплюють назви, значення яких містять сему ‗ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ‘ (gnóg-liga 

―у великій кількості‖. gnóg-leikr ―велика кількість, безліч‖, gnægt ―велика 

кількість, безліч‖, а також aura gnótt ―велика кількість грошей‖, en svá mikil 

gnótt at sólunni um sumarit ―так багато сонця влітку‖, gneista-flaug ―рясні іскри‖), 

‗НЕЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ‘ (hnugg-hent ―різновид апокопи (усічений розмір)‖, Hnýflll 

та Hnýfllа ―ягня з короткими ріжками‖, hneppiliga ―занадто ощадливо‖ тощо). 

Позначень конкретної кількості не виявлено.  

Позначення кількості об‘єднуються з прагматично-орієнтованими 

найменуваннями якостей, оцінок, статутсу. Оскільки квантифікація передбачає 
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зведення якісних та кількісних характеристик, то кількість може бути 

репрезентована опосередковано, через вимірювання якісних ознак, оцінки 

відстані, розміру, соціального статусу тощо, наприклад, ‗високий, значний, 

багато → знатний‘, ‗низький, незначний, мало → незнатний‘: ‗велика кількість 

→ багатий‘ – gnótta-brunnr ―джерело багатства‖, gnótta-maðr ―багач‖; ‗мала 

кількість → скупий‘ – hnöggvi ―скупість, убогість‖. 

У сфері квантитативів форма gn- поєднується з семантичною ознакою 

‗велика, кількість; значний‘, hn- відповідає значенням ‗незначна кількість; 

недостатність‘ (див. приклади вище), а значення kn-одиниць підтримують 

обидві семантичні лінії – ‗значний‘ + ‗незначний‘ (knapia ―хлопець, слуга 

знатного вельможі‖). 

ПРОСТІР І ЧАС 

Простір і час репрезентовано переважно в gn-мікрогрупі через світські 

об‘єкти, зокрема через поняття ‗височинa‘, ‗узвишшя‘, ‗горбовинa‘: gnìpa 

―вершина‖, gnúpr ―пік, гострий кінець, вершина‖, Lóma-gnúpr, Rytagnúpr ‗Скеля 

Чайок‘, Lómagnúpssand ‗Піски Гагарячої Гори‘; gnerr ―вузол, випуклість‖ > stóð 

við þann gnerr nokkra daga ‗це тривало декілька днів, довго‘. 

Найменування з ініціальним сполученням kn- синкретично поєднує семи 

‗узвишшя‘ й ‗невисокий‘ – knauss ―горбик, невелике підвищення‖.  

Завершуючи аналіз ідеографічного словника мікрогруп gn-, kn-, hn-, слід 

вказати на антропоцентризм та інверсивність моделі світу, яка вибудовується.  

По-перше, антропоцентрична лексика є численною у мікрогрупах, що 

співвідносяться з сакральними сферами, тобто серед gn- та hn-номінацій. Вона 

охоплює назви частин тіла (gnììsta tönnum ―клацати зубами‖ hnefi ―кулак‖, 

hnakki ―потилиця, задня частина шиї; загривок, зашийок‖), елементи 

військового лексикону (gnat ―брязкіт зброї‖, gnauðaði svá at skjálfa þóttu húsin 

‗про військо, яке пересувається льодом), назви соціального статусу людини 

(gnótta-maðr ―багач‖), найменування трудових дій та повсякденних занять 

(hnjóða ―кувати залізо‖, hnýfil-drykkja ―гульня, пиятика‖), позначення предметів 

побуту (hnúðr ―м‘яч‖, hnjúkr, hnoðri ―овеча вовна, жмут вовни‖, hnykka-stafr 
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―кілочок, гачок‖), найменування, співвідносні з емоціями, етикою (hneyxl 

―сором, ганьба, безчестя‖, hnekking ―відсіч, категорична відмова‖, hneyxli-yrði 

―наклеп, звинувачення; брудна мова‖, hnjóðr ―докір, осуд‖, hneykju-för ―поразка, 

шлях до зневаги‖, hneyxlan образа; порушення‖) тощо.  

Такі ж розряди лексики знаходимо й у групі kn-фонестем: назви частин 

тіла (knúi, knúta ―міжфаланговий суглоб, кісточка‖), соціальне становище (knýtir 

―в‘язальниця, в‘язальник‖, knapia ―хлопець, слуга знатного вельможі‖), 

предмети побуту (knýti-skauti ―зав‘язане простирадло або хустка, сумка, 

гаманець‖), терміни спорідненості (kné-runnr ―родовід, також ступінь 

спорідненості‖), якості людини, цінності та антицінності (kná-leikr ―доблесть, 

відвага, молодецтво‖, knell ―мужність, хоробрість‖, kné-skot ―безчестя, ганьба; 

приниження, образа‖) тощо. 

По-друге, одиниці, що є позначеннями світських реалій часто однозначно 

відсилають до космогонії. Переконливим доказом може бути паралелізм 

апеляції до ідеї гри й протиставлення виграшу та програшу, життя й смерті, 

світлого та темного начал: СВІТСЬКА СФЕРА (knatt-leikr ―гра у м‘яч, схожа на 

крикет, улюблена гра скандинавів у стародавні часи‖) – САКРАЛЬНА СФЕРА 

(hnettaffl ―гра в тавлеї‖, в якій виграш означав ‗життя‘, а програш – ‗смерть‘; 

див. докл. про мотив гри у давньоісландських загадках [384, с. 52–55]). 

Отже, антропоцентризм кодування моделі світу полягає у транспонуванні 

координат реального світу в площину космогонії, а інверсивність коду 

виявляється в поєднанні експліцитного та імпліцитного вираження зв‘язків між 

сакральним та світським, у перенесенні горизонтального виміру світу на його 

вертикальну проекцію. 

Особливість опозиції звукосполучень та їх функціональних значень 

полягає в тому, що вона утворює комплексний знак – образно-діаграматичну 

ікону, яка передає основні ознаки та відношення між частинами позначуваного, 

відтворює архаїчні уявлення ісландців про три світи: gn-, kn- (зімкнені) vs hn- 

(щілинний) - сакральна, світська (верхні) сфери vs сакральна (нижня) сфера, gn-
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 (дзвінка) vs kn-, hn- (глухі) - сакральна (верхня) сфера vs сакральна, світська 

(нижні) сфери. 

За допомогою цієї своєрідної фонетичної метафори світу реалізується 

іконічний принцип послідовності. Порядок розташування реалій позамовної 

дійсності віддзеркалено у формах і значеннях їх репрезентантів у мовній 

картині світу.  

До цього слід додати, що імпліцитність співвідношення між формою та 

змістом необхідно розуміти виходячи з того, що ―мовні структури 

відображають світ не таким, яким він є, а так, як його розуміє людина в процесі 

пізнання‖ [896, c. 410]. ―Мовна структура імітує не історичну (або об‘єктивну, 

екстеріорну) реальність, а суб‘єктивну точку зору на цю реальність, 

суб‘єктивне сприйняття, або, швидше, концептуалізацію реальності, ментальну 

структуру, яка співвідноситься з зовнішньою реальністю, а не просто імітує або 

знімає копію з неї‖ [674, c. 5]. 

Нерозкритим залишилося питання про реалізацію іконічної репрезентації 

моделі світу та її збереження впродовж розвитку ісландської лінгвокультури. 

Вважаємо, що це питання може бути об‘єктом подальших розвідок, тут лише 

тезисно зазначимо, що імітативний характер gn-, hn-, kn-одиниць підтримується 

мовно-культурною традицією, хоча й піддається змінам. 

Історичні зміни спричинили модифікацію фонетичної структури лексем, їх 

словотворчу та семантичну деривацію, архаїзацію тощо. Мовні одиниці 

втрачали прозорість первинної мотивованості, а їх звукозображальна 

ефективність поступово згасала.  

Унаслідок дії тих чи тих чинників, кількість звукозображальних слів, 

зокрема gn-одиниць у сучасній ісландській мові значно зменшилася порівняно з 

давньоісландською (19 : 62 одиниці відповідно). А фонетичні зміни, що 

відбулися не раніше XVI ст., призвели до втрати ініціального приголосного 

С1 (gn->n-) й зниження звукозображального ефекту. 

Попри редукцію форми, первісні значення частини лексем збереглися без 

змін: дісл. gnit > ісл. nitr ―гнида‖, дісл. gnóg-liga > nóg-liga ―у великій 
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кількості‖, дісл. gnyðr ―дзюркіт, глухий рокіт‖ > ісл. nyðr ―дзюркіт, рокіт річки, 

струмка‖ (ár-niðr, lækjar-niðr).  

В інших випадках семантична структура лексем зазнала модифікації, але 

сему ‗інтенсивність, збільшення‘, формальним корелятом якої 

в давньоісландській мові було звукосполучення gn-, збережено у значеннях 

похідних композитів та в метафоричних семантичних похідних: дісл. gniða 

―терти‖ vs ісл. niða ―1) ганьбити, ганити, ображати (кого-н.); знущатися (над ким-

н.); зводити наклеп, обмовляти (кого-н.); 2) псувати, завдавати шкоди‖ > 

niðadimmur ―цілком чорний, абсолютно темний‖, niðamyrkur ―цілковита темрява, 

безпросвітна темрява‖, niðaþoka ―непроглядний туман‖, nìðangalegur ―підлий, 

негідний‖; дісл. gnóg-ligr ―численний‖ vs ісл. nóglegur ―рясний, багатий‖; 

дісл. gnæðingr ―порив вітру‖ vs ісл. næðingur ―холодний, різкий вітер‖. 

Сема ‗інтенсивності‘ гармонійно поєднується з експресивністю сталих 

сполучень, пор.: дісл. gnægr ―той, якому подарували‖ > þvì at lands-folkit var 

gnægt til ‗багатолюдний, густонаселений‘ vs ісл. hann á nægri  örn en kýr ‗він 

більше має (в наявності) дітей, ніж худоби (корів)‘ [944]; дісл. gnötra ―стукати, 

гуркотіти‖ vs ісл. nötra ―дзвеніти, деренчати; тремтіти, труситися‖ > þar hlaut at 

nötra um ―дрижати від холоду‖ [944]. 

Одиниці сучасної ісландської мови, яким властива консервативність 

форми, належать до таких розрядів:  

 фонетично мотивовані лексеми, де відбувається субституція СДЗВІНКИЙ > 

СГЛУХИЙ, що не впливає на звуконаслідувальний ефект і є влучним засобом 

вербальної репрезентації акустичного оточення людини (дісл. Gnegg > 

ісл. hnegg ―іржання‖, дісл. gneggja > ісл. hneggja ―іржати‖); 

 функціонально обмежені одиниці, зокрема діалектизми, які часто 

є резистентними до історичних змін (дісл. gnýpr > ісл. nýpr, але регіон. gnúpr; 

дісл. gnaga > ісл. naga, але норв. діал. gnaga) або лексика високого регістру, що 

уживається в поетичних текстах як прийом алітерації, або в метафорах із метою 

заміни звичної нейтральної форми вираження первісною експресивною 

формою (дісл. gneisti > ісл. neisti ―іскра‖, але gneista-flaug ―рясний дощ іскор‖). 
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Отже, первісні (звукозображальні) значення значної частини одиниць 

зберігаються різними засобами, їх мотивованість Ғ достатньо прозора 

і відчувається носіями сучасної ісландської мови завдяки культурно-мовній 

спадковості форм та значень в історії лексикону. Зазначене виявляється в тому, 

що природно мотивовані архаїчні форми співіснують з їх більш довільними 

сучасними варіантами.  

Проведене дослідження підтвердило здатність консонантних 

звукосполучень до смисловираження й виконання функцій, які за ними 

донедавна не визнавалися. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. За результатами аналізу структурно-семантичних особливостей 

коренів/основ індоєвропейської прамови встановлено формально-змістові 

фігури, які відігравали в історично ранній системі роль міметичних схем і 

вибудовувалися залежно від типологічних можливостей мови та 

концептуальних преференцій мовців. 

2. Встановлено семантичну мотивованість якісного складу й послідовності 

елементів фонетичних синтагм у коренях/основах індоєвропейської прамови. 

Експоненти мовних знаків створювалися різними засобами (варіюванням 

початкових і прикінцевих приголосних, внутрішньокореневих кількісних 

альтернацій, редуплікації, метатези, кількістю приголосних навколо 

вокалічного ядра кореня, а також їх порядком у фонетичній синтагмі). 

Ці експоненти відповідали певним змістовим ознакам.  

3. Варіативність ініціалей коренів більш регламентована, ніж терміналей. 

В цілому, альтернанти на початку та у прикінцевій частині коренів 

утворювалися протиставленням тих самих артикуляційних (фрикативність / 

зімкненість / сонорність, аспірація, лабіалізація, палаталізація) та акустичної 

(глухість / дзвінкість) ознак. Цим уможливлювалося висвітлення семантичних 
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контрастів ‗не/перервність‘, ‗не/напруженість‘, ‗твердість / м‘якість‘; утворення 

звуконаслідувань і відтворення тембру (свист, шум) чи висоти звучань. 

Консонантні кластери, що складалися з фрикативного та зімкненого чи 

сонорного, вмотивовувалися семантичною опозицією ‗з‘єднання/роз‘єднання‘. 

Проте ініціальні складники у фонетичній структурі коренів індоєвропейської 

прамови виконували інтегративну, а терміналі – диференціюючу функцію. Їх 

варіювання було можливим через експлікації розщеплення первісного 

синкретичного значення етимонів. Альтернація на початку структури 

віддзеркалювала вертикальний вимір категорії (звучання vs різновид цього 

звучання), а в кінцевій частині - горизонтальну структуру (однократність vs 

курсивність vs тривалість конкретної дії). 

4. Кількісні внутрішньокореневі чергування сприяли реалізації 

протилежних значень. Подовженню голосного відповідала семантична ознака 

‗збільшення‘, cкороченню – антиномічний зміст ‗зменшення‘. Ці кореляції 

транспонуються на різні сфери: просторову (‗збільшення / зменшення відстані, 

розміру‘), темпоральну (‗збільшення / зменшення тривалості, проміжку‘), 

квантитативну (‗повторюваність‘, ‗множинність, дистрибутивність / 

одноразовість‘), квалітативну (‗інтенсивність, надмірність / нейтральність, 

недостатність вияву ознаки‘), акціональну (‗комітативність, каузація / 

некаузованість дії‘), естимаційну. Стосовно прагматичних значень, то одиниці з 

позитивним чи негативним забарвленням містять у структурі кореня 

здебільшого довгий, короткий голосний чи нульовий ступінь вокалізму. 

Звичайний (повний) ступінь вокалізму містять структури коренів із 

нейтральними значеннями. Вираження прагматичних значень зумовлено 

людським відчуттям плину часу та емоційним станом (‗тривала інактивність‘ 

або ‗тривале перебування в несприятливих умовах‘ отримують негативну 

оцінку й кодуються довгим голосним).  

5. Вокалічне подовження виявляється адекватним для кодування більш 

абстрактних значень (‗дистанціювання складників комунікативної ситуації‘), 

які реалізуються в конкретних формах у дочірніх мовах, проте запрограмовані 
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первісними коренями, від яких ці форми походять. Звичайний ступінь 

вокалізму етимона продовжується в дієслівних формах, які корелюють із 

репрезентативним планом ситуації (презенс, аорист), стосовно якої мовці 

мають якісь відомості або досвід, а отже, наближені до неї. Рефлекси 

індоєвропейського кореня з довгим голосним розкривають апелятивний план 

ситуації (форми перфекта та імператива), стосовно якої комуніканти 

висловлюють лише епістемічну гіпотезу, оскільки дія/подія віддалена в 

минулому чи у сферу ірреаліса. 

6. Контактні та дистантні перестановки трапляються в позначеннях 

інверсивної дії, звивистого руху, гнучкості, переходу з одного стану в інший, 

протилежності, суперечності. Метатези в індоєвропейській прамові доводять 

відповідність формальних транспозицій семантичній інверсивності, яка 

проектується на різні види опозицій (просторові, орієнтаційні, акціональні, 

класифікаційні, оцінні).  

7. Редуплікація в індоєвропейській прамові вмотивовується різними, але 

співвідносними семантичними ознаками. Можна констатувати прозорість 

іконічного зв‘язку, який встановлюється між формальною ознакою 

‗редуплікація‘ та інтегративною семантичною ознакою ‗примноження однієї й 

тієї ж сутності (реалії)‘ й залишається актуальним у рефлексах подвоєних 

первісних одиниць. Серед коренів з повним і частковим подвоєнням 

переважають звуконаслідування, менш продуктивні кінетична ономатопея, 

позначення кругових рухів, викривлення, спорідненості, множинності, 

сукупності, градуальних ознак. Редуплікацією кодується повторюваність, 

тривалість чи інтенсивність звучань, тим часом акустичною й артикуляційною 

близькістю між звуками мови та імітованими звучаннями відтворюється їх тип і 

висота звучання. Кінетична імітативна редуплікація акцентує ознаки 

‗повторюваний‘, ‗коливальний‘, ‗жвавий‘, підсилені залученням зімкнених чи 

сонорних, які відтворюють ‗рух‘ через відчуття артикуляційних рухів. Повна 

редуплікація трапляється в позначенні плавних, зворотних рухів, часткова – 

різких, уривчастих, а доповнена аблаутом – аритмічних рухів і звучань.  
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Менш прозора іконічність редуплікації виявляється в первісних назвах 

батьківства на базі дитячих слів, які поліаспектно відтворюють особливості 

й виразність дитячого мовлення, взаємодію дитини з батьками. Змістові ознаки 

‗зв‘язок‘, ‗походження‘ зі сфери ‗спорідненість‘ в історії дочірніх мов 

транспонуються на інші когнітивні сфери – міфологічну й релігійну, соціальну, 

естимаційну. У структурі рефлексів частотні редуплікація, гемінація й 

подовження голосних, що свідчить на користь історичної стійкості іконічного 

кодування ознаки ‗поширення з одного джерела‘ збільшенням вихідної форми 

без зміни її складників.  

Більш абстрактною виявилася іконічність морфологічної редуплікації. 

Редупліковані форми перфекта в індоєвропейській прамові об‘єднували 

лексико-граматичний клас предикатів з інактивним значенням. Хоч 

аспектуальне значення етимонів втрачалося в дочірніх мовах, зокрема готській, 

де семи ‗інтенсивність‘, ‗повторюваність‘ збереглися, а їх експлікація 

досягалася такими елементами конструювання контексту: використанням 

квалітатива в контактній позиції до редуплікованого дієслова; еквонімічною 

конденсацією синонімічних дієслів із посиленим значенням; підсиленням 

реверсивності та зниженням транзитивності дії за рахунок контактного 

уживання однокореневих одиниць. Семантичні ознаки ‗інтенсивність‘, 

‗тривалість‘, ‗повторюваність‘ узгоджувалися зі значенням інактива (‗дія, яка 

виконується діячем для самого себе або поширюється в межах джерела/діяча‘) 

й умотивовували їх кодування редуплікацією. Вірогідність висновків стосовно 

таких іконічних кореляцій підтримується матеріалом різних мов. Цілком 

імовірно, що іконічні редупліковані форми перфекта були одним із ефективних 

засобів кодування ‗доцентрової версійності‘ – важливої структурної 

характеристики дієслова в індоєвропейській прамові.  

8. Встановлено відповідності між кількісним складом, аранжуванням 

консонантних складників навколо вокалічного ядра, якісним складом 

консонантних рамок коренів індоєвропейської прамови та 

експлікованим ними змістом. 
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Багатокомпонентні моделі, які охоплювали асиметричні (CCVC, CVCC) 

і симетричні (CCVCC) корені, були менш поширеними, ніж типова (CVC). 

Симетрична типова модель (CVC) однаково частотна в основних семантичних 

класах. Асиметричні моделі (CCVC, CVCC) тяжіють до експлікації ідеї 

‗роз‘єднання / з‘єднання‘. Більшість складних коренів із симетричним 

консонантним поширенням від вокалічного ядра структури (CCVCC) втілюють 

мотив ‗поширення, розповсюдження‘. 

Корені з гомогенними синтагмами, утворені маргінальними приголосними 

з нульовою артикуляторною дистанцією здебільшого експлікують ознаки 

‗повторюваність‘, ‗тривалість / продовження‘, ‗скупчення‘, ‗симетричність‘, 

‗округлість‘. Гармонізацією форми (повторенням ініціального складника 

мовної структури в її термінальній частині) досягається імітація ідеальної 

форми, симетрії, збільшення.  

Корені з гетерогенними синтагмами, маргінальні приголосні в яких мають 

екстравертний напрямок артикуляції, за змістом протилежні кореням 

з інтровертним напрямком артикуляції маргінальних приголосних. Ескравертні 

синтагми наявні в структурах коренів із салієнтною змістовою ознакою 

‗зовнішній‘ (‗рух назовнi‘, ‗розташування за межами чогось, нагорі, на 

поверхні‘, ‗відносини з чимось іншим‘), інтровертні синтагми - у коренях із 

салієнтною змістовою ознакою ‗внутрішній‘ (‗рух у середину‘, ‗наближення‘, 

‗досягнення певного стану, налагодження‘, ‗зменшення‘, ‗відсутність змін‘, 

‗розташування в межах чогось, у середині, внизу‘, ‗який стосується 

внутрішнього світу, психічної діяльності‘). 

9. Аналіз диференціації індоєвропейських мов на групи кентум і сатем 

доводить важливість іконічності в процесах мовних змін. У процесі 

формування ізоглос гармонізація форми й змісту одиниць встановлювалася 

через відповідність артикуляційних ознак початкових приголосних (місце, 

спосіб артикуляції) тим чи тим змістовим ознакам: фонетичні розбіжності між 

велярними та сибілянтами супроводжували концептуальну опозицію 

‗з‘єднання, нерухомість‘ (кентум) – ‗роз‘єднання, просування уперед‘ (сатем), 
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складники якої залежно від концентрації уваги виявлялися то центральними, то 

фоновими у свідомості мовців. Зазначене спростовує точку зору багатьох 

мовознавців на те, що сатемізація не мала значного впливу на еволюцію 

дочірніх мов.  

10. За результатами аналізу продовжень праіндоєвропейських етимонів в 

ісландській мові, було підтверджено неабияке значення звукозображання у 

створенні вербальної моделі світу. На основі співвідносності й протиставлення 

формальних (артикуляційних, акустичних) і семантичних ознак втілено 

уявлення індоєвропейців про влаштування Всесвіту: репрезентовано 

вертикальний (верх – середина – низ) та горизонтальний (перед – середина – 

зад) плани моделі світу, в якій цілісний образ макрокосму вибудовується за 

аналогією до мікрокосму й отримує належне кодування вербальними засобами. 

Матеріали розділу викладено в публікаціях автора [151, с. 308-428; 155; 

160; 174; 188; 189; 190; 195; 196; 201; 204; 697; 699; 700; 701; 702; 704; 705; 706; 

708; 710]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

 

 

У цій дисертаціїї 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. 

1. 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 семіоґенезу – 

еволюції знаковості від синкретизму, повної відповідності форми й змісту до їх 

незалежності, від злиття суб‘єкта й об‘єкта семіозису до їх диференціації. 

Залежні від холістичного мислення, чуттєво-матеріального світосприйняття, 

античні філософи дотримувалися ідеї природності мовного знака та 

симптоматичного погляду на зв‘язки імені з позначуваною реалією, хоча 

й досягли розуміння його проміжної ролі в установленні зв‘язків між світом та 

людиною. Середньовічні вчені дійшли висновку про одночасно природну й 

культурну суть знака, наполягаючи на конвенційності зв‘язку між 

позначувальним та позначуваним. Гносеологічні концепції Нового часу 

розглядають знак як поєднання в досвіді людини природних і культурних 

феноменів, як репрезентацію в нашій свідомості чогось іншого, а не 

самоманіфестацію, унаочнення чи імітацію реалії. Сучасна інтерпретація 

семіотичної функції мовних одиниць вимагає визнання їх опосередкованого 

зв‘язку з реаліями довкілля через здобутий людиною досвід, залежно від цього 

й обирається формат його вербальної репрезентації. Відтак домінантний тип 
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знакових відношень (реляція, симілятивність, референційність) детермінований 

обсягом знань про контекст семіотичної діяльності. 

2. 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 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. 

3. 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. Із цим пов‘язаний індекс ідеофонічності тієї чи тієї мови та 

ступінь прозорості зв‘язків між позначуваним і позначувальним. Градуальний 

характер іконічності виявляється в тому, що: 

 прості ознаки денотата прозоріше відтворюються у формі іконічного 

знака, ніж взаємовідношення між структурними складниками, і тому образна 

іконічність менш абстрактна порівняно з діаграматичною іконічністю;  

 більш вираженою є формально-змістова гармонійність при іконічній 

експлікації когнітивного аспекту змісту, ніж прагматичного, оскільки іконічний 

код дуже тісно пов‘язаний з емпіричним досвідом людини; 

 іконічність однорівневих одиниць коду виявляється неоднаково 

прозорою і зменшується залежно від типу мотивованості – 

зовнішньолінгвальна, коли референтом виступає акустичний сигнал і 

встановлюється зв‘язок між конкретною формою та значенням 

(звуконаслідування) → внутрішньолінгвальна, коли референтом виступає рух, 

колір, текстура, емоція, оцінка, а зв‘язок встановлюється між різними 
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експонентами якогось значення (звукосимволізм) → зв‘язок встановлюється 

між конкретними формами й синкретичними значеннями, які організуються в 

певні моделі й апелюють до різних модальностей (фонестема);  

 менш прихований характер має іконічність, яка реалізується за 

допомогою засобів, співвідносних із нижчими рівнями мови; найбільш 

прихованою виявляється іконічність, актуалізована на найвищому 

(синтаксичному) рівні мови; 

 транспарантність іконічної репрезентації прямо пропорційна ступеню 

узагальненості вираженого формою поняття (редуплікація на позначення 

‗множини‘ vs ‗збірності‘). 

4. 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 відтворюють концептуальні відповідно до субпринципів когнітивної 

дистанції, послідовного порядку та кількості. Окрім зазначених репрезентацій 

когнітивної структури мовною формою, вважаємо релевантним також 

діаграматичний субпринцип інверсивності, коли концептуальна переорієнтація, 

зміна ракурсу позначається на позиційних перестановках у мовній структурі. 

Реалізація іконічних субпринципів залежить не від частотності та структурної 

складності одиниць мови чи мовного рівня, а від інтенсивності процесів 

демотивації одиниць мови, когнітивних настанов мовців і соціокультурних 

презумпцій. У багатьох випадках іконічні субпринципи актуалізуються 

комплексно (кількості + дистанції). Маніфестація одного й того ж субпринципу 

може здійснюватися різними й аналогічними засобами, що не відкидає 

пріоритетності окремих з них. Так у мовах різної типології й генетичної 

спорідненості за допомогою редуплікації відбувається маніфестація іконічного 

субпринципу кількості, а метатезою – інверсивності. Формальними ознаками 

‗повтор‘ та ‗перестановка‘ об‘єднуються численні лексичні, граматичні, 

прагматичні значення.  
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5. Полісемантизм одиниць іконічного коду детермінований когнітивною 

підставою, яка інтегрує різні значення. З одного боку, це призводить до 

нерегулярності використання іконічних засобів для вираження конкретних 

складників лексичної чи граматичної семантики, синкретичності позначень, 

мотиваційної непрозорості й комунікативної обмеженості. З іншого боку, 

змістова дифузність іконічних знаків уможливлює їх комплексність і потенціює 

множинність інтерпретацій, що надає цим складникам коду компактності 

й ефективності. 

6. 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. 

Аналіз окремих особливостей жестової мови, дитячого мовлення та 

контактних мов дозволив встановити їх спільні ознаки: комплексну й 

переважно акціональну орієнтацію в пізнанні речей та явищ; концептуальну 

недиференційованість складників позначуваної ситуації; формування категорій 

за простою, конкретною ознакою; залежність позначень від симпрактичних 

чинників; детермінованість репрезентацій рівнем компетенції комунікантів 

щодо ситуації та змісту повідомлення; пріоритетність у позначенні конкретних, 

базових понять; компактність / обмеженість ресурсів кодування; аморфність 

структури та змістове навантаження позначень; тяжіння до унаочнення, 

реалістичності позначуваного й прозорого віддзеркалення когнітивних 

структур у формі знаків. Зазначене доводить важливу інструментальну функцію 

іконічності, яка полягає в полегшенні оволодіння правилами створення й 

застосування системи абстрактного (символічного) коду на пізніших етапах 

розвитку семіотичних систем.  

7. Усвідомлення універсальності та еволюційно-адаптивної цінності 

іконічності, а також наявність аналогій у розвитку й структурній специфіці 
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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 

архаїчних одиниць підтвердили це припущення. 

8. За критеріями фонологічної типології (які охоплюють тип основної 

фонологічної одиниці мови, багатство фонемного інвентарю, репертуар та 

частоту голосних і приголосних звуків) індоєвропейська прамова 

характеризується особливою фонемною будовою, що полягає у відносно 

збалансованій кількості консонантних та вокалічних фонем, їх врівноваженим 

розподілом на шкалі сонорності. Якісний склад системи консонантизму 

індоєвропейської прамови вплинув на звукосимволічний потенціал, 

пріоритетність та шляхи позначення понять.  

Розвинена система зімкнених, збагачена вторинною артикуляцією 

(придиховість), стимулювала першочергову вербалізацію гучних, вибухових 

звуків за допомогою експресивізації звукозображальних номінацій. 

Недостатністю інвентарю фрикативних та африкат пояснюємо 

факультативність позначень глухих звучань і їх активніший розвиток у дочірніх 

мовах переважно через семантичну деривацію. 

Фонетична синтагматика реконструйованих коренів в індоєвропейській 

прамові, варіювання типової консонантно-вокалічної структури (CVC) 

відповідають типу морфеми та співвіднесеності одиниці з лексико-граматичним 

розрядом. Фонетична структура кореневих морфем найбільш регламентована, 

у флексій – гнучка, що свідчить про тенденцію до руйнування кінця 

повнозначного слова. Очевидно, що на фонетичну синтагматику коренів 

сукупно вплинули фонетичні й семантичні чинники. Результати глибшого 

аналізу коренів показали, що обмеження на дистантну синтагматику зімкнених 

у структурах CVC залежали від актуалізації пучків диференційних ознак фонем 

(зімкненість, не/аспірованість), прагненням мовців уникнути надмірного чи 

недостатнього контрасту між маргінальними складниками коренів. Цей 
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висновок підтверджується більшою частотою синтагм, утворених комбінацією 

оптимальних приголосних; кількісною збалансованістю структур із 

екстравертним та інтравертним порядком розташування приголосних; 

пріоритетністю синтагм із артикуляторною дистанцією між початковим та 

кінцевим приголосними порівняно з синтагмами, де така дистанція відсутня; 

переважанням синтагм з помірною артикуляторною дистанцією між 

приголосними над іншими структурами коренів. 

9. Особливості структурної організації коренів були тісно пов‘язані з 

лексичними характеристиками індоєвропейської прамови. Для з‘ясування 

особливостей кореляції формальних та змістових ознак коренів/основ 

індоєвропейської прамови важливим було встановлення основних принципів 

організації лексики з огляду на конкретність / абстрактність реконструйованих 

значень, синкретизм виражених понять, вплив фонетичних значень складників 

на функціональні значення цілого (кореня/основи). Розподіл лексики за 

сферами максимальної концентрації свідчить про віталістичну орієнтацію 

картини світу праіндоєвропейців, актуальність позначення загальних, 

універсальних понять, пов‘язаних із природним оточенням людини, взаємодією 

з довкіллям. 

10. У формуванні максимальних сфер концентрації лексики 

індоєвропейської прамови спостерігаються тенденції до номінативної щільності 

позначень (креативної діяльності, перцепції, рухів), а також кількісної 

збалансованості та етимологічної дублетності номінацій. Критерій 

номінативної розробленості понять дозволяє з‘ясувати не тільки актуальні для 

вербалізації сфери життєдіяльності та домінантні способи існування людини у 

світі, а й неоднакову роль модальностей у багатовимірному пізнанні об‘єктів і 

явищ. Найбільша номінативна щільність властива найменуванням, пов‘язаним 

із дистантною перцепцією – візуальним, тактильним і слуховим відчуттям. 

11. Стрижень лінгвокультури праіндоєвропейського періоду, очевидно, 

визначався домінантністю співвідношення ‗людина – природа‘, полімодальним 

сприйняттям реалій, усвідомленням Світу як цілого, в якому людина, природні 
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реалії та артефакти співіснували як рівноправні й невід‘ємні частини. Таке 

світобачення зумовило холістичність моделі Всесвіту древніх індоєвропейців 

і позначилося на процесах номінації.  

Цілісність світу тлумачилася як єдність альтернатив і репрезентувалася 

в мовній картині світу через антиномічність та синкретизм вербалізацій 

(зовнішня та внутрішня антонімія). 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. 

12. Архаїчне мислення чинить опір розмежуванню частин цілого, що 

пояснює семантичний синкретизм коренів індоєвропейської прамови. Різні, 

часом протилежні, несумісні семи об‘єднуються в значенні однієї форми не 

хаотично, а через встановлення між позначуваними явищами класифікаційних 

та імплікаційних мисленнєвих зв‘язків. Лексемна тотожність на основі 

класифікаційних зв‘язків встановлюється між різнорівневими та еквонімічними 

поняттями через усвідомлення спільних ознак реалій (розташування, структура, 

форма, властивість, вага, текстура, кількість). Лексемна тотожність на основі 

імплікаційних зв‘язків актуалізується між партонімами чи конверсивами через 

усвідомлення взаємозалежності між реаліями. 

Відповідно до лексико-семантичної інформації, яка міститься у значеннях 

етимонів, синкретсемія праіндоєвропейської лексики має когнітивне 

спрямування. Проте наявні синкретеми з послабленим когнітивним і підсиленим 

прагматичним компонентом значення. Рефлекси цих етимонів співвідносяться з 

конкретним семантичним класом і набувають естимаційних значень. 

Синкретсемія праіндоєвропейських етимонів зазнає розщеплення 

в дочірніх системах. У продовженнях первісного кореня відбувається 

подальший розвиток семантичної структури й змістовий аспект рефлексів стає 

різнобічнішим, що вимагає більш спеціалізованої експлікації та розвиненої 
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форми мовних знаків. Отже, в історії мов реалізується квантитативний принцип 

іконічності: більша кількість інформації кодується більшою кількістю засобів.  

13. Формально-семантичною диверсифікацією праіндоєвропейського 

кореня в дочірніх системах утворюється варіантна реалізація цілісного етимона. 

У межах історико-етимологічних гнізд виявляється голографічна вербальна 

репрезентація первісного поняття, різноаспектне зображення реалій. Дочірні 

одиниці являють собою парадигматичні та синтагматичні єдності, 

віддзеркалюючи різні типи відношень між складниками вихідної синкретеми. 

Парадигматичні єдності утворюються на основі сурядних зв‘язків, складаються 

з семантично однорідних елементів. Саме так у дочірніх системах 

актуалізуються первісні родові поняття, експліковані видовими, еквонімічними 

назвами, парними й синонімічними найменуваннями, антонімами. 

Розподібнення первісної семантичної єдності втілює мовну філіацію реалій 

позамовної дійсності за ієрархічним, комплементарним, градуальним чи 

реляційним принципами. Синтагматичні єдності утворюються на основі 

підрядних зв‘язків, складаються з семантично головних і залежних складників. 

У такий спосіб у дочірніх системах актуалізуються первісні 

суміжні поняття, експліковані атрибутивно-предметними й дієслівно-

предметними конфігураціями.  

Просторово-темпоральна безперервність синкретсемії виявляється в 

дочірніх системах через формування усталених порівнянь, обмежену 

сполучуваність слів, синонімічну атракцію, постійні епітети, енантіосемію, 

утворення композитів двандва, тавтологічні звороти. Отже, феномен цілісності 

позначення не зникає, а своєрідно трансформується в історії 

індоєвропейської лінгвокультури. 

Узагальнюючи результати аналізу семантичних особливостей коренів 

індоєвропейської прамови, слід підкреслити компактність архаїчного лексикона 

(незначну кількість одиниць та синкретизм їх значень), конкретність виражених 

коренями понять і віталістичну орієнтацію номінацій.  
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14. Семантичний обсяг первісних синкретем виявився оптимальним як для 

подальшої спеціалізації, так і для генералізації значень рефлексів. У багатьох 

випадках етимони позначали прототипи, співвідносні з базовим рівнем 

категоризації. У формуванні синкретем та їх розщепленні в дочірніх мовах 

продуктивною виявилася метонімічна модель, зумовлена актуальністю 

еталонних денотатів. Найвдаліші представники категорій, речей, явищ, дій із 

властивими їм ознаками й функціями відповідали нормативним уявленням 

праіндоєвропейців про те, якими мають бути ці речі чи явища (‗гора, високий‘, 

‗горіти, сухий‘, ‗зуб, кусати‘). Саме так позначення закріплювали за денотатами 

константні ознаки, властивості й функції.  

15. Реалізація натуралістичної моделі світу вимагала якнайпрозорішого 

відтворення ознак денотатів у формах та значеннях одиниць. Це досягалося 

актуалізацією міметичних схем, що вибудовувалися відповідно до структурних 

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.  

16. Імплікації форми й змісту представлено як формально-змістові фігури 

– закріплені за певними смисловими ознаками експоненти мовних знаків. 

Встановлені формально-смислові зв‘язки характеризуються мотивованістю, 

прозорістю, доступністю для інтерпретації та історичною стійкістю.  

17. Варіюванням ініціальних приголосних коренів здійснювалася 

вербалізація вертикальної структури конкретних категорій (‗рід vs вид‘), 

варіюванням термінальних приголосних – вербалізація горизонтальної структури 

(‗вид1 vs вид2‘). 

Вищевикладені факти дозволяють визнання важливої ролі іконічності 

в процесах еволюції мови та формування картини світу індоєвропейців.  

18. Актуальність іконічних засобів кодування на різних етапах розвитку 

мови пояснюється намаганням комунікантів досягти оптимального узгодження 
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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 ствердження, що окремі історичні зміни, 

зокрема фонетичні, спрямовані 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. 

19. Такою виявилася диференціація індоєвропейських мов на групи кентум 

і сатем. Центральна зона сатемізації (вірменська, індоіранська мовні групи) 

орієнтована на формування інновацій (зміна праіндоєвропейських палатальних 

на сибілянти). У периферійній зоні (кельтська, германська, італійська мовні 

групи) провідною була консервативна тенденція злиття праіндоєвропейських 

палатовелярних і велярних. Гармонізація форми й змісту одиниць 

встановлювалася через відповідність артикуляційних ознак початкових 

приголосних (місце, спосіб артикуляції) тим чи тим змістовим ознакам: 

фонетичні розбіжності між велярними та сибілянтами супроводжували 

концептуальну опозицію ‗з‘єднання, нерухомість‘ (кентум) – ‗роз‘єднання, 

просування уперед‘ (сатем), складники якої залежно від концентрації уваги 

виявлялися то центральними, то фоновими у свідомості мовців. Сатемізація 

вплинула на еволюцію дочірніх мов, а 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. 

20. У процесі створення мовної картини світу іконічність відіграє 

організуючу роль. За результатами аналізу продовжень праіндоєвропейських 

етимонів в ісландській мові, було доведено 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 
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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.   

21. У цілому, 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 древньої лінгвокультури на цілісність відчуття світу та його 

вербального відтворення.  

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення мовної 

іконічності як у діахронічнії, так у синхронічнії. Результативним буде аналіз 

історичної динаміки й когнітивних чинників іконізації та деіконізації мовних 

одиниць, поступового збільшення семіотичної абстрактності, незалежності 

експонентів мовних знаків від їх змістового наповнення. Перспективним 

вважаємо дослідження закономірностей організації іконічного простору в 

мовах різної типології й актуалізації загальномовного принципу симілятивності 

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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