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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Спираючись на той факт, що в сучасному світі невпинно зростають 

обсяги інформації, зокрема наукової, вважаємо за необхідне зупинитися на 

дослідженні мови науки, яка, як відомо, є основою впорядкування будь-якої 

науки. Японська література здобуває дедалі більше прихильників у 

сучасному світі, зокрема в Україні, а отже, має потребу у висвітленні 

структури термінології. Аналіз особливостей галузевої термінології можливо 

здійснити на основі комплексного дослідження її структурних, семантичних і 

текстологічних особливостей. Подібне дослідження відтак сприятиме 

розробці лексикографічних видань галузевої термінології. Зваживши на 

потребу впорядкування фахової мови японського письменства, зумовленої 

зростанням популярності літератури Країни Вранішнього Сонця, та на 

відсутність подібних досліджень в Україні, темою дисертації ми обрали 

структурні, семантичні та прагматичні особливості термінології японського 

літературознавства. 

Актуальність дослідження зумовлено зростанням у сучасному світі 

зацікавленості до східних культур, зокрема літератур, які яскраво 

відображають національний менталітет народу. В основі літературознавства 

лежить специфічна мова термінів і понять, яка має особливі історико-

культурні ознаки як на літературознавчому рівні, так і на рівні 

лінгвістичному. Отже, сьогодні існує потреба опису та систематизації 

літературознавчих термінів як спеціальних мовних одиниць фахової мови. Це 

актуально і для японської літературознавчої термінології, яка має майже 

півторатисячолітню історію існування у складі національної літературної 

спадщини. Окрім класичних, принесених із сивої давнини визначень і понять, 

фахова мова японської літератури збагатилася запозиченими у ХХ ст. з 

Європи новими термінами та концепціями. Отже, японська літературознавча 

терміносистема, яка має як суто національні, так і запозичені поняття теорії 

літератури, як спеціальна галузева мова потребує цілісного опису та 

систематизації. 

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

Задекларована тема дисертації відповідає рамкам загальної державної 

наукової теми Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка № 02БФ044-01 – “Актуальні проблеми східної 

філології класичної та сучасної доби”, що розробляється сходознавчими 

кафедрами Інституту філології.  

Мета дослідження полягає у цілісному описі та систематизації 

структурних, семантичних, текстуально-дискурсивних і лексикографічних 

особливостей японських класичних літературознавчих термінів.  

Заявлена мета вимагає розв’язання таких завдань: 



 

 

 

- розглянути та порівняти основні визначення понять “термін”, 

“термінологія”, “терміносистема” та “вмотивованість”, що їх наводять у своїх 

працях авторитетні науковці; розглянути теоретичні засади визначення 

поняття власне “літературознавчої термінології” та її будови, взявши до 

уваги праці відомих фахівців цієї галузі; 

- спираючись на фактичний лексикографічний матеріал, проаналізувати 

особливості етимологічної структури японських літературознавчих термінів 

– насамперед виявити кількісне та відсоткове співвідношення одиниць ваґо (

和語, досл: “японські слова”), канґо (漢語, досл.: “китайські слова”) та ґайрайґо 

( 外 来 語 , досл.: “іноземні слова”) серед загальної кількості японських 

літературознавчих термінів; 

- дослідити структурні характеристики словотвірних моделей та 

продуктивність способів термінотворення японських літературознавчих 

термінів, зокрема лексико-семантичний, морфологічний та синтаксичний 

способи термінотворення; 

- виявити і описати симетричні та асиметричні семантичні особливості 

японської літературознавчої термінології: явища омонімії, полісемії, 

синонімії та антонімії, гіпонімії та гіперонімії; 

- дослідити особливості функціонування японської літературознавчої 

термінології у фахових текстах; 

- встановити відсоткове співвідношення термінології японського 

письменства за галузями літературознавства; виявити причини встановленого 

співвідношення; 

- запропонувати перший у вітчизняній японістиці проект словника 

японських літературознавчих термінів. 

Об'єктом дослідження є японські літературознавчі терміни 

лексикографічних джерел та фахових текстів (літературознавчих трактатів). 

Предметом дослідження стали особливості етимологічної та 

словотвірної структури японських літературознавчих термінів, семантичні 

особливості японської літературознавчої термінології, представлені явищами 

омонімії, полісемії, синонімії, антонімії, гіпонімії та гіперонімії, а також 

особливості функціонування термінологічних одиниць японського 

літературознавства у фахових текстах. 

Матеріалом дисертаційної роботи слугують термінологічні одиниці, 

отримані шляхом суцільної вибірки із авторитетних літературознавчих 

словників (Ічіко Тейджі (市古貞次), Мійоші Юкіо (三好行雄), Одаґірі Сусуму (

小田切進), Накамура Юкіхіко (中村幸彦) та ін.). Загальний обсяг опрацьованого 

матеріалу – 5 783 термінологічні одиниці. Джерельну базу дослідження 

складають літературознавчі трактати визнаних майстрів художнього слова 

Японії (Аріґа Наґао (有賀長雄), Іто Сей (伊藤整), Кі-но Йошімочі (紀淑望), 

Масаока Шікі (正岡子規), Накамура Мурао (中村武羅夫), Танеда Сантока (種田

山頭火) та ін.).  

Для досягнення поставленої мети і вирішення конкретних завдань було 

обрано такі методи дослідження: словотвірний аналіз (для визначення 



 

 

 

способу творення терміна), морфемний аналіз (для встановлення способів та 

типових моделей термінологічних одиниць, утворених на основі 

морфологічного способу словотвору), статистичний метод, або 

квантитативний аналіз (для встановлення кількісного та відсоткового 

складу термінологічних одиниць певного способу словотвору та певної 

семантичної групи термінів), структурний метод (для вивчення формальної 

та змістової структур терміна), дистрибутивний аналіз (для вивчення 

сполучуваності термінів і його лексико-семантичних відношень – синонімії, 

паронімії, омонімії та полісемії в галузевих терміносистемах), 

функціональний аналіз (для з’ясування особливостей вживання термінів у 

наукових текстах). 

Наукова новизна дослідження полягає: 

- у здійсненні першого в українській японістиці комплексного 

дослідження японських літературознавчих термінів; 

- в описі та класифікації словотвірних моделей термінів: морфологічних 

(коренескладання, основоскладання, афіксація, скорочення), лексико-

семантичних (звуження та розширення значення, метафоризація та 

метонімізація), синтаксичних, запозичень, епонімічних; 

- у встановленні кількісно-відсоткового співвідношення способів 

термінотворення за допомогою елементів квантитативного аналізу; 

- у дослідженні семантичних явищ термінів: дублетних та 

функціональних синонімів, одно- та різнокореневих антонімів, складних 

(багаторівневих) та простих (лінійних) гіпо-гіперонімічних схем; омонімії та 

полісемії; 

- у виявленні особливостей функціонування термінологічних одиниць у 

фахових текстах (зокрема, виявлено порівняно невисоку термінологічну 

насиченість літературознавчих трактатів, встановлено залучення широкого 

фону термінів і понять інших наук до фахових текстів японського 

літературознавства); 

- у розробці першого у вітчизняній японістиці проекту словника 

японських літературознавчих термінів. 

Теоретичне значення дослідження полягає у систематизації та 

конкретизації низки визначень поняття “літературознавчий термін” і його 

ознак. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані у 

майбутніх дослідженнях літературознавчих терміносистем інших мов, а 

також при компаративному аналізі терміносистем декількох мов. Також на 

основі результатів дослідження можуть бути здійснені детальніші 

дослідження, присвячені винятково літературознавчій термінології певного 

історичного періоду або жанру одного з літературних родів. Пропонована 

робота стане у пригоді укладачам словників японських літературознавчих 

термінів. 

Практичне значення дослідження полягає у можливому використанні 

результатів дисертаційної роботи в читанні як лінгвістичних, так і 

літературознавчих спецкурсів: з лексикології японської мови, історії 



 

 

 

японської літератури, теорії літератури, японського термінознавства, 

перекладознавства, історії японської мови, а також для написання 

відповідних навчально-методичних матеріалів зі згаданих дисциплін – 

навчальних програм, підручників та посібників. Результатами дослідження 

для читання спецкурсів можуть послуговуватись як сходознавчі кафедри, так 

і кафедри теорії літератури, лінгвістичної компаративістики, 

перекладознавства, історії літератури тощо.  

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження здобуті 

дисертантом одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 

викладені у матеріалах восьми міжнародних та науково-практичних 

конференцій: “Пріоритети мовознавчої науки у контексті глобалізаційних 

процесів” (Київ, 2015), “Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення” 

(Одеса, 2015), “Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання 

ХХІ століття” (Одеса, 2015), “Дослідження різних напрямів розвитку 

філологічних наук” (Одеса, 2015), “Філологічні науки: історія, сучасний стан 

та перспективи досліджень” (Львів, 2015), “Сучасні наукові дослідження 

представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та 

літератури” (Львів, 2016), “Актуальні питання розвитку філологічних наук у 

ХХІ столітті” (Одеса, 2016). 

Публікації. Основні теоретичні результати здійсненого дослідження 

представлені у п’яти одноосібних публікаціях у виданнях, затверджених 

ДАК України як фахові наукові видання, а також в одній науковій статті, 

надрукованій у фаховому виданні за кордоном. Результати дисертації 

висвітлено також у низці додаткових публікацій. 

Структура та обсяг дисертації. Дослідження складається зі вступу, 

чотирьох розділів основної частини, висновків до кожного розділу і 

загальних висновків, бібліографії та додатків. Основний текст дисертаційної 

роботи становить 172 сторінки. Бібліографія містить перелік використаної та 

цитованої наукової літератури, а також лексикографічні джерела (загалом 

245 найменувань, а також 17 джерел ілюстративного характеру). Загальний 

обсяг роботи – 224 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, вказано її актуальність та 

наукову новизну, сформульовано мету та завдання, висвітлено об’єкт і 

предмет дослідження, розкрито теоретичне значення та практичну цінність, 

окреслено матеріал дослідження та методи його аналізу, сформульовано 

основні положення, що виносяться на захист. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження 

літературознавчої термінології японської мови» – розкрито основні 

теоретичні поняття галузевого термінознавства, вказано основні теоретичні 

особливості літературознавчої термінології, узгоджено дефініцію термінів та 

понять, які використовуються у дисертаційній роботі, окреслено методи 



 

 

 

дослідження. 

Встановлено, що існують проблемні питання у визначенні ключових 

теоретичних питань галузевого термінознавства. Зокрема, серед науковців 

немає згоди у баченні поняття “термін”. Ми проаналізували низку визначень, 

які переважно базуються на таких твердженнях: термін – це знак, за 

допомогою якого у матеріальній формі закріплюються (фіксуються) 

результати пізнання (В. А. Звегінцев), термін – спеціальне слово 

(Д. С. Лотте), термін – слово в особливій функції (Г. О. Винокур), термін – 

вербалізований спеціальний концепт (Л. М. Алексеєва). Взявши до уваги 

теоретичні розробки термінологів та зваживши на специфіку лексики 

японської мови, ми запропонували визначення поняття “термін”, яке, на 

нашу думку, є релевантним до досліджуваної галузевої термінології: термін – 

слово, словосполучення або словозчеплення, яке виконує особливу функцію 

номінації спеціальних наукових понять, має дефініцію та є елементом певної 

терміносистеми. У пропонованому визначенні ми звернули увагу на 

присутність словозчеплень як лексичних одиниць, які становлять певний 

відсоток у формуванні лексики книжного стилю японської мови, а отже – і у 

творенні термінологічних одиниць досліджуваної терміносистеми. 

У науковій літературі існує кілька визначень поняття “термінологія”: 1) 

наука про терміни; 2) фахова лексика у складі всіх слів певної мови; 3) 

галузева термінологія. У нашому дослідженні під поняттям “термінологія” 

вживаємо лише одне зі значень: термінологія – це галузева терміносистема. 

Ми поділяємо думку фахівців про те, що термінологія належить до 

складу загальнолітературної мови, а отже, терміни та загальнолітературна 

лексика мають спільні лексико-семантичні особливості та методи 

дослідження, і разом з тим, фахова мова має відмінні від 

загальнолітературної мови особливості, зумовлені вужчим колом 

застосування, які відображаються у створенні та функціонуванні 

нехарактерних для літературної мови афіксів, відмінним кількісно-

відсотковим складом способів творення лексичних одиниць тощо.  

Систематизувавши низку вимог до формування терміна, що їх 

пропонують науковці, та поділяючи думку сучасних термінологів про 

надання вимогам до терміна статусу рекомендацій, вважаємо за доцільне 

акцентувати увагу у нашій роботі на таких вимогах до створення термінів як 

передумови та причини у виборі способів термінотворення.  

Окремо ми розглянули теоретичне підґрунтя однієї з вимог до терміна – 

вмотивованості, яка беззаперечно заслуговує на увагу в пропонованому 

досліджені, оскільки японська літературознавча термінологія містить 

термінологічні одиниці, побудовані на основі різних видів вмотивованості, 

зумовлених півтора-тисячолітнім існуванням японської літератури. 

Термінознавці виокремлюють три види вмотивованості термінологічних 

одиниць: 1) повну вмотивованість; 2) часткову вмотивованість; 3) відсутність 

вмотивованості. При цьому мовознавці зазначають, що вмотивованість на 

рівні слова – чи то йдеться про значення похідного слова, чи про похідне 



 

 

 

значення – це завжди часткова вмотивованість. Вмотивованість на рівні 

сполучення слів – це, як правило, повна вмотивованість (А. С. Д'яков, 

Т. P. Кияк, 3. Б. Куделько). Беручи до уваги специфіку словотвору японської 

мови, додамо, що у досліджуваній термінології, як і в японській мові загалом, 

повну вмотивованість (за нашими спостереженнями) мають не лише терміни-

словосполучення, а й частина однослівних термінів-канґо ( 漢語 , досл.: 

“китайські слова”), утворених шляхом коренескладання. Такі одиниці, на 

нашу думку, відповідають заявленим критеріям повної вмотивованості – 

“прозорості” зовнішньої і внутрішньої форми, оскільки будуються із 

загальновідомих коренів, які чітко відображають семантику термінологічної 

одиниці. Наприклад: нінджьобон (人情本, досл.: 人 – людина, 情 – почуття, 本 

– книга) – “книги про почуття людей” – сентиментальний жанр міської прози 

кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. 

Одна з особливостей літературознавчої термінології, яку враховуємо у 

дисертаційній роботі – існування так званих “розмитих” термінів, тобто 

строго не визначених понять, які змістовно і об’ємно відображають те чи 

інше літературознавче поняття. Такі термінологічні одиниці, як правило, 

мають змінне у діахронії значення, різні інтерпретації окремими 

письменниками чи поетичними школами, розлогі філософсько-естетичні 

тлумачення, притаманні класичній японській літературі. Водночас, фахівці 

вказують на існування чітко диференційованих визначень літературознавчих 

термінів. У досліджуваній термінології такими одиницями вважаємо чітко 

прописані правила віршування, які містять традиційну метрику, вимоги щодо 

вживання образності та асоціативних зв’язків. 

У другому розділі «Структурні особливості японської 

літературознавчої термінології» – здійснено аналіз японської 

літературознавчої термінології з погляду її структури. 

Зважаючи на той факт, що “термінологія – це не хаотична множина слів, 

а організована на логічному й мовному рівні система спеціальних назв” 

(А. С. Д'яков, Т. P. Кияк, 3. Б. Куделько), було здійснено аналіз структури 

фахової мови японського письменства. У термінознавстві, як відомо, під 

поняттям структури термінів мається на увазі будова зовнішньої форми, 

зумовлена словотворчими типами термінологічних одиниць.  

Виходячи з того, що творення термінів відбувається здебільшого за тими 

самими закономірностями і регулюється тими самими моделями, що і 

словотвір у цілому (Б. Н. Головін, М. С. Зарицький, В. М. Лейчик), при 

аналізі структурних характеристик термінів за основу було взято принципи 

словотвірного аналізу загальнолітературних слів. Зважаючи на те, що три 

групи історично сформованої лексики ваґо (和語, досл.: “японські слова”), 

канґо (漢語, досл.: “китайські слова”), ґайрайґо (外来語 , досл.: “іноземні 

слова”) становлять основу японської мови, а, отже, і термінології 

літературознавства як частини національної мови, ми здійснили дослідження 

етимологічної структури термінів японської літератури. За допомогою 

квантитативного аналізу було встановлено кількісні та відсоткові показники 



 

 

 

етимологічної структури японської літературознавчої термінології: одиниці-

канґо (漢語) – 60 %, одиниці-ґайрайґо (外来語) – 21 %, одиниці-ваґо (和語) – 

12 %, мішані одиниці – 7 %, ро:маджі (ローマ字) – 0 %. Виявлено чимало 

власне японських термінологічних одиниць ваґо, що свідчить у 

досліджуваній термінології про вплив більш як тисячолітньої історії 

японського літературознавства, під час якої карбувались автентичні японські 

терміни. 

Серед способів термінотворення найпродуктивнішим виявився 

морфологічний спосіб – 60 %, у межах якого найчастотніші коренескладні 

одиниці – 2 713 одиниць (або 47 % від загальної кількості). Інші типи 

морфологічного типу термінотворення мають такі показники:  

- основоскладання – 381 одиниця (або 7 % від загальної кількості); 

- афіксація – 289 одиниць (або 5 % від загальної кількості); 

- абревіація – 31 одиниця (або 0,54 % від загальної кількості). 

Другим за продуктивністю після морфологічного у термінології 

японського літературознавства виявився спосіб запозичення, за допомогою 

якого утворено 1 476 термінів (або 26 % від загальної кількості). Серед 

запозичень кількісно домінують прямі – 1 065 одиниць. Менші групи 

становлять часткові – 318 одиниць і “терміни-гібриди” – 82 одиниці.  

За допомогою лексико-семантичного способу утворено 472 

термінологічні одиниці (або 8 % від загальної кількості), серед яких 267 

одиниць постало шляхом звуження значення, 141 одиниця утворена 

способом метафоризації та 64 терміна утворено шляхом метонімізації.  

Терміни-словосполучення становлять 188 одиниць (або 3 % від загальної 

кількості). Окремо була досліджена група термінів, утворених від власних 

назв, термінів-епонімів, які склали 1 % від загальної кількості. 

Досліджувана нами термінологія має низку рис, відмінних із погляду 

структури від термінологій європейських мов та інших галузевих 

термінологій японської мови, які, очевидно, зумовлені особливостями 

японської мови та історією японського літературознавства. Відмінною від 

терміносистем інших мов є продуктивність низки способів термінотворення. 

Скажімо, в терміносистемах європейських мов високим є показник творення 

термінів синтаксичним способом та способом афіксації. У результаті нашого 

дослідження виявлено лише 3 % та 5 % продуктивності кожного способу 

відповідно. Причину невеликих показників вказаних способів 

термінотворення вбачаємо в участі у формуванні лексики японської мови 

більш зручного для творення термінологічних одиниць способу 

коренескладання. Термінологічні одиниці, утворені цим способом, мають 

особливості, які відповідають низці “вимог” до термінів – прозорість 

внутрішньої форми, компактність, і водночас високу інформативність. 

Кількість одиниць, утворених шляхом коренескладання, за результатами 

нашого дослідження, є найбільшою у японській літературознавчій 

термінології і становить 47 % від загальної кількості.  

Історія японського літературознавства також впливала на формування 



 

 

 

продуктивності способів термінотворення письменства Японії. На відміну від 

деяких європейських літературознавчих систем, які здебільшого мають у 

своєму складі слова іншомовного (з грецької та латини) походження, у 

японській літературознавчий термінології переважають національні одиниці 

(виявлено лише 26 % запозичених одиниць). Це є наслідком історичних подій 

– більш як тисячолітньої ізоляції країни (до 1868 р.), за час якої природно 

сформувались унікальні національні терміни, представлені здебільшого 

одиницями ваґо, утвореними за допомогою основоскладання, 

коренескладання, а також синтаксичним та лексико-семантичним способами 

словотвору.  

Термінологічні одиниці японського літературознавства, утворені шляхом 

метафоризації, запропоновано класифікувати як дві якісно полярні групи: 1) 

піднесено-поетичного та нейтрального забарвлення (напр., йоха /余波, досл.: 

“хвилі після бурі”/ – “останні хвилі” – прийом композиційного закінчення у 

класичній японській прозі); 2) низького, побутового колориту (напр., 

шіокараші /塩辛し, досл.: “пересолений”/ – вірш, переобтяжений образами, 

складними каламбурами або застарілою лексикою). Одиниці першої групи 

метафоричних одиниць зустрічаються у термінології класичних жанрів, а 

терміни другої групи характерні для негативної критики комічних поетичних 

жанрів доби Едо (зокрема, хайкай). Більшість проаналізованих метафоричних 

термінів японського літературознавства мають експресивне та етнокультурне 

забарвлення і можуть слугувати матеріалом для культурологічних 

досліджень. 

Виявлено та проаналізовано продуктивні афікси та особливості їхнього 

функціонування у японській літературознавчій термінології: 1) суфікси на 

позначення: -шя /джя/ (者), -джін (人), -ші (師) – особи; -ке (気), -шюґі (主

義), -мі (み) – абстрактних понять; -ката (方) – способу дії; 2) префікси: -фу 

(不), -му (無), -камі (上), -шімо (下). 

Як відомо, в японській мові абревіатури-скорочення у вигляді 

сукупності літер – явище неприродне, існує лише як виняток (європейські 

запозичення або скорочення іншомовних слів), що зумовлено специфікою 

японської фонетики. Натомість продуктивними є скорочення до розміру 

складу (який є мінімальною одиницею японської силабічної абетки). На 

відміну від терміносистем європейських мов, де головним джерелом 

абревіатур (скорочень) є словосполучення, у досліджуваній термінології 

спостерігаємо високу продуктивність як словосполучень, так і 

коренескладних та основоскладних слів у ролі вихідних одиниць для 

творення скорочених термінів. 

У джерельній базі нам вдалося відшукати 31 одиницю (або 0,54 % від 

загальної кількості), утворену способом скорочення складного вихідного 

терміна. Серед цієї скромної кількості містяться терміни, утворені різними 

типами скорочення: пропуск складових у родо-видових термінах (напр., 

касен-ренґа (歌仙連歌) – касен (歌仙) /ренґа – рід, касен – вид/), усічення 

окремих складових і елементів (кіґо /季語, досл.:“сезонне слово”/ – кі /季, 



 

 

 

досл.: “сезонне”/), заміна однієї синтаксичної конструкції іншою (хайкай-но 

ренґа /俳諧の連歌/ – хайкай-ренґа /俳諧連歌, досл.: “жартівливі ренґа”/). 

Більшість одиниць, що потрапила до японської літературознавчої 

термінології з інших терміносистем, є повноцінними функціональними 

одиницями естетики, художнього мистецтва, релігії та філософії.  

Частина досліджуваних галузевих термінів, утворених способом 

семантичного переносу (звуження значення), належить до найдавнішого 

пласту термінологічних одиниць. Приклади таких термінів знаходимо у 

перших поетичних трактатах, зокрема, у передмові Кі-но Цураюкі до 

антології “Кокін-вака-шю” (905–913 рр.), у трактатах Мібу-но Тадаміне 

(Х ст.) та Фуджівари-но Тейка (ХІІІ ст.) “Десять стилів японської поезії”. 

Так, до найдавніших термінів, утворених шляхом термінологізації, належать 

одиниці на позначення таких базових понять літературознавства, як форма, 

зміст твору тощо (котоба /言葉, досл.: “слово”, “мова”/, суґата /姿; або ще 様 

– сама, 有様  – арісама, досл.: “форма”/). Більшість термінів, утворених 

шляхом вторинної номінації, у термінології японського письменства 

представлені іменниками (близько 90 %), менший відсоток становлять 

прикметники та дієслова. 

Більшість досліджених багатослівних термінів японського 

літературознавства є підрядними словосполученнями. Найпоширенішими 

виявилися підрядні іменникові словосполучення, утворені за посередництвом 

показника родового відмінку но /の/: “іменник + показник родового відмінку 

но /の/ + іменник”. Менш продуктивні моделі такі: “прикметник + іменник /-

ки/”, “іменник + єднальний сполучник то /と/ + іменник”. 

Запозичені досліджені одиниці часто є синонімами до вже наявних у 

японській літературознавчій терміносистемі одиниць. Як правило, 

запозичена одиниця, яка має синонім у давній японській літературі, 

вживається для номінації поняття сучасної японської літератури, тоді як 

автентичний японський термін слугує для позначення поняття національної 

середньовічної літератури (напр., аруджьон (アルージョン, від англ. allusion – 

“алюзія” /сучасне/) та хонкадорі (本歌取り, досл.: “алюзія” /середньовічне/)). 

Більшість запозичених лексичних одиниць у термінології японської 

літератури має англійське походження (82 % від кількості одиниць ґайрайґо). 

У третьому розділі «Семантичні особливості японської 

літературознавчої термінології» – досліджено системні та асистемні 

семантичні явища в японській літературознавчій термінології. 

Серед асистемних явищ семантики фахової мови японського 

літературознавства проаналізовано полісемію, яка є причиною існування 

одного з найпоширеніших недоліків науково-технічної термінології – 

наявності термінів, кожен із яких позначає два, три і більше понять, що 

суперечить вимозі до терміна, який повинен вживатись у межах певної та 

споріднених дисциплін лише в одному значенні (Д. С. Лотте). Разом із 

проблемою існування полісемії фахівці зіштовхуються з із актуальним 

питанням розмежування полісемії та омонімії. При цьому, за нашими 



 

 

 

спостереженнями, кожна окрема галузева термінологія має свої критерії 

виокремлення багатозначності, які в іншій фаховій мові виявляються 

недієвими. Поряд із дослідженням системних та асистемних явищ семантики 

японської літературознавчої термінології ми проаналізували різні підходи до 

розмежування полісемії та омонімії, пропоновані науковцями, зокрема на 

матеріалі японської мови. Зваживши ступінь релевантності пропонованих 

підходів до дослідження проблеми розмежування полісемії та омонімії 

японської літературознавчої термінології, констатуємо відсутність єдиного 

підходу до вирішення вказаної проблеми (як-то, наприклад, у японській 

юридичній термінології /функціональний критерій/ (Т. К. Комарницька) або в 

загальнолітературній японській мові /словниковий критерій/ 

(Т. І. Корчагіна)). Тобто, вважаємо за неможливе охопити єдиним критерієм 

розмежування полісемії та омонімії усю повноту термінології японського 

письменства. Натомість пропонуємо послуговуватися кількома традиційними 

критеріями: по-перше, етимологічним (незалежність творення двох термінів); 

по-друге, семантичним (ступенем віддаленості семантичних зв’язків). 

Кількість полісемантичних одиниць становить 8 % від загального масиву 

досліджених термінів. Більшість проаналізованих термінів-полісемантів 

належать до середньовічної поетики, натомість порівняно нові 

літературознавчі терміни ХХ–ХХІ ст. схильні до однозначності. 

Закономірно, що така тенденція виникла як наслідок довгої історії існування 

японського літературознавства, під час якої давні терміни набували кількох 

значень. Під час дослідження встановлено такі шляхи розвитку полісемії у 

японській літературознавчий термінології: запозичення наявних термінів 

класичної поетики віршів-танка (Х ст.) поетами ренґа та хайкай (ХVІ ст.) для 

обслуговування термінології поетики новостворених жанрів; розвиток 

другого значення терміна у негативній конотації для означення недоліків 

твору від першого терміна класичної літератури; а також загальнолітературна 

багатозначність складових коренів терміна. Запропонована класифікація 

полісемантичних термінів японської літературознавчої термінології за 

способами творення (категорійна багатозначність, утворена, внаслідок 

метонімії або синекдохи, метафорична багатозначність, багатозначність, що 

виникла через полісемію загальнолітературного слова, перенесеного до 

термінології). 

Омонімічні одиниці у межах японської літературознавчої термінології 

представлені – 1,45 % від загальної кількості одиниць. Встановлено кількісне 

переважання термінів-омофонів у межах японської літературознавчої 

термінології. У межах фахової мови японського письменства були виявлені 

типові для термінологій різновиди омонімів: омоніми-абревіатури та 

омоніми, утворені шляхом розпаду полісемії. 

Спираючись на дослідження лексикографів японської мови та власні 

спостереження, констатуємо наявність багатого підґрунтя для утворення 

синонімів японської літературознавчої термінології, якому сприяють такі 

фактори: тришаровість лексичного складу мови (канґо /漢語/, ваґо /和語/, 



 

 

 

ґайрайґо / 外来語 /), півторатисячолітня історія існування фахової мови 

(діахронічні синоніми, паралельне уживання архаїзмів), різноманітні 

поетичні школи (кожна з яких продукувала власні терміни), відкриття країни 

після багатовікової ізоляції /реставрація Мейджі 1868 р./ (паралельне 

існування японських та запозичених європейських термінів). 

Спираючись на три критерії – функціональний, етимологічний та 

структурний – ми запропонували власну класифікацію синонімів японської 

літературознавчої термінології. За етимологічним критерієм пропонуємо 

класифікувати синоніми згідно з різними джерелами їхнього походження: за 

трьома лексичними групами японської мови канґо (漢語 ), ваґо (和語 ) та 

ґайрайґо (外来語), за різними мовами, продуцентами запозичених термінів, за 

різними ознаками означуваного предмета, взятими за внутрішню основу для 

творення терміна. За структурним критерієм можливо розглядати терміни-

синоніми, спираючись на їхні лексико-синтаксичні особливості – виходячи з 

поділу термінів на словосполучення, словозчеплення та скорочення. Згідно з 

функціональним критерієм ми розділили синоніми за сферами 

функціонування: у різних галузях літературознавства, у різному часовому 

вимірі, у запозиченій та автентичній літературі.  

За викладеними вище трьома критеріями пропонуємо нову класифікацію 

проаналізованих синонімічних одиниць японського літературознавства, які 

ми поділяємо на синоніми-дублети етимологічного типу (у свою чергу вони 

поділяються на три групи: 1) за лексичними групами (канґо /漢語/, ваґо /和語/, 

ґайрайґо /外来語/); 2) за мовами продуцентами запозичених термінів; 3) за 

різними ознаками означуваного предмета, взятими за внутрішню основу для 

творення терміна) та морфолого-синтаксичного типу; а також функціональні 

синоніми (які поділяються на групи: 1) за галузями літературознавства; 2) за 

діахронією; 3) за вживанням у національній та іноземній літературі).  

Для аналізу антонімії японської літературознавчої термінології ми 

послуговувалися структурним (однокореневі /лексичні/, різнокореневі 

/словотворчі/) та семантичним (комплементарні, контрадикторні, векторні, 

координатні) критеріями. В антонімічні зв’язки вступають 2,5 % термінів з-

поміж загальної кількості досліджених нами одиниць. 

Явище гіпо-гіперонімії у японській літературознавчій термінології 

представлено як складними, так і простими класифікаційними схемами. 

Досліджені родо-видові зв’язки здебільшого підтверджують теоретичні 

напрацювання термінологів у галузі гіпо-гіперонімії: у складних 

класифікаційних схемах гіпероніми це прості однослівні одниниці, що є 

виразником високого ступеню абстрактності гіперонімів; найбільш віддалені 

від гіпероніма гіпоніми (у класифікації) мають складну синтаксичну будову 

(словосполучення). Простими (лінійними) класифікаційними схемами ми 

запропонували вважати “авторські” класифікації, уведені свого часу тим чи 

іншим японським літератором.  

У четвертому розділі «Текстологічно-дискурсивні та 

лексикографічні особливості японської літературознавчої термінології» 



 

 

 

– здійснено аналіз текстологічно-дискурсивних особливостей фахових 

текстів японського літературознавства, а також запропоновано модель 

словника японської літературознавчої термінології. 

Серед сімнадцяти японських літературознавчих трактатів, що стали 

об’єктом пропонованого дослідження, співвідношення вживання 

літературознавчої термінології до загальної кількості лексики у тексті не має 

чіткої градації в часі, а скоріше є виявом індивідуального стилю автора 

трактату. Так, найбільшу термінологічну насиченість репрезентують праці 

Акутаґава Рюноске (ХХ ст.) – 50,5 % та Фуджівара-но Кінто (Х–ХІ ст.) – 

49 %. Середній показник термінологічної насиченості трактатів давнього і 

середньовічного періодів японського літературознавства становить 22 %, а 

сучасного періоду (від початку доби Мейджі) – 20,15 %. Причиною майже 

однакових показників пропорційного співвідношення загальнолітературної і 

термінологічної лексики у фахових текстах Х та ХХ століть вбачаємо у 

дотриманні усталеної традиції компонування літературознавчих творів, яка 

відображається і в кількості термінологічних одиниць. Очевидно, 

дотримання такої традиції є як свідомим, коли автор чітко наслідує 

структуру, стилістичне забарвлення авторитетного літературознавця 

(скажімо, зразком для наслідування Мібу-но Тадаміне, Кі-но Йошімочі та 

інших авторів стала передмова Кі-но Цураюкі до поетичної антології “Кокін-

вака-шю”), так і підсвідомим наслідуванням попередників поетами-

авангардистами, які писали про необхідність “викинути із корабля сучасності 

набутки класиків”. Проте, на нашу думку, за століття ізоляції країни і 

дотримання винятково традиційних методів у мистецтві письменники 

підсвідомо не могли відступити від канонічних правил написання 

літературознавчих трактатів – або принаймні тієї частини, що стосується 

термінологічної та стилістичної насиченості твору. Наведена думка – це 

припущення, яке спирається на спостереження у галузі японського 

літературознавства, а також зумовлене екстралінгвістичними факторами 

(психологічними, історичними, культурними).  

Середня термінологічна насиченість фахових текстів японського 

літературознавства становить 20,11 %. Такий показник вважається невисоким 

порівняно з показниками інших галузей. Очевидно, це є наслідком 

стилістичних особливостей – частого вживання розгорнутих порівнянь 

певних літературознавчих понять із поняттями інших галузей мистецтва, 

природи, історії тощо. Очевидно, що порівняння як стилістичний засіб творці 

поетичних трактатів подібно до авторів традиційної японської поезії – 

вживають із метою залучення широкого кола традиційних символічних слів, 

які обов’язково викликатимуть у освіченого читача низку асоціацій.  

Часто у трактатах авторів ХХ–ХХІ ст. трапляються порівняння 

літературознавчих явищ або процесів із поняттями інших наук. Природно, 

що звернення до опису понять інших галузей знань передбачає залучення 

певної кількості термінологічних одиниць, які не належать до 

літературознавства. Свідоме використання авторами трактатів певного 



 

 

 

масиву термінів інших галузей знань – як споріднених (культура, мистецтво), 

так і віддалених (медицина, політика) передбачало всебічну ерудованість 

адресата. 

Наявність порівнянь літературознавчих понять із іншими поняттями 

навколишнього світу і, відповідно, інтеграція до тексту літературознавчого 

трактату об'ємних розгорнутих описів понять і термінів із інших галузей має, 

на нашу думку, екстралінгвістичну причину: світогляд японців невіддільний 

від природи і навколишнього світу та передбачає гармонійне поєднання 

кількох галузей, а також бачення якостей одного в іншому (наприклад, у 

росинці бачити Всесвіт тощо). Поряд із вживанням порівнянь спостерігаємо 

ще одну стилістичну особливість фахових текстів японського 

літературознавства: прив’язку тексту літературознавчого трактату до 

історичного тла. Так, автори середньовічного періоду, перш ніж перейти до 

безпосереднього викладу літературознавчих думок, присвячують частину 

тексту описові історичного контексту – правління певного імператора 

(сучасного авторові або ж із минулого періоду). Автори ж ХХ століття 

викладають літературознавчі теоретичні напрацювання у контексті роздумів 

про розвиток наукового-технічного прогресу. Також спостерігаємо звернення 

до творчої спадщини авторитетних попередників, що, безумовно, є наслідком 

культу вчителя (сенсей /先生/) у східній культурі. Часто поряд із визнаними 

митцями автори трактатів згадують творчість кількох своїх колег, що, на 

нашу думку, є виявом колективізму.  

Взявши до уваги досвід попередніх дослідників галузевих терміносистем 

та укладачів японських літературознавчих словників, ми проаналізували 

термінологію японського літературознавства за такими групами: 

загальнонаукова, міжгалузева, надгалузева (загальнолітературознавча), 

галузева та термінологія інших галузей. Під поняттям загальнонаукової 

термінології маємо на увазі поняття, які мають тотожну семантику у всіх 

галузях знань. Міжгалузевими термінами іменуємо поняття, що вживаються 

у кількох терміносистемах (скажімо, літературно-філософських, літературно-

естетичних тощо). Під поняттям “терміни інших галузей” розуміємо 

термінологічні одиниці не споріднених із літературознавством 

терміносистем, які трапляються у матеріалі нашого дослідження. 

Надгалузевою вважаємо термінологію загальнолітературознавчу, тобто таку, 

що вживається у всіх галузях літературознавства, не змінюючи своєї 

семантики. Галузевою термінологією іменуємо такі термінологічні одиниці, 

що вживаються лише у конкретній галузі літературознавства. Зауважимо, що 

класифікацію японських літературознавчих термінів за схемою “галузеві – 

надгалузеві – міжгалузеві – терміни інших галузей” ми здійснили 

спираючись на класифікацію відповідних термінологічних одиниць 

укладачами авторитетних словників. 

Середній показник термінологічної насиченості текстів окремими 

аналізованими групами термінів, за результатами нашого дослідження, 

такий: загальнонаукова термінологія – 18 %, міжгалузева термінологія – 8 %, 



 

 

 

термінологія інших галузей – 8 %, надгалузева термінологія – 15 %, галузева 

термінологія – 51 %. 

Найвищий середній показник має галузева термінологія. Окремі з 

досліджених трактатів мають показник галузевої термінології нижчий від 

надгалузевої та загальнонаукової. Домінування у таких текстах 

загальнонаукової та надгалузевої термінології, очевидно, підтверджує 

викладену вище думку про специфічні риси фахових текстів японського 

літературознавства, які полягають у дотриманні традиції компонування 

трактату, що своєю чергою передбачає залучення історичного та 

культурологічного контексту, який уплітається до тексту літературознавчої 

праці за допомогою загальнонаукових, міжгалузевих і термінів інших 

галузей.  

У пропонованій дисертації представлено модель тлумачного словника з 

урахуванням структурно-семантичних та функціональних особливостей 

японських літературознавчих термінів. При цьому ми спиралися на постулат 

про першочергове завдання словників системного типу дати вичерпне 

визначення спеціальних понять у контексті термінологічної системи. Серед 

наявних у лексикографії типів дефініції, для укладання лексикону японських 

літературознавчих термінів було обрано такі дефініції, які відповідають 

задекларованим вимогам, а саме: аналітичні, або описово-логічні, та родо-

видові тлумачення. Отже, такі типи тлумачень мають складати більшість 

дефініцій проектованого словника. При цьому зазначимо, що термінологія 

японського літературознавства, яка має розгалужену систему гіпо-

гіперонімічних зв’язків, дозволяє будувати подібні дефініції. 

Додатки обсягом 28 сторінок містять діаграми, що відображають 

відсоткове співвідношення різних груп досліджуваних термінів, фрагмент 

проекту системного словника японської літературознавчої термінології та 

глосарій вжитих у дисертаційній роботі термінів.  

 

ВИСНОВКИ 

Основні результати дослідження викладемо у таких положеннях. 

1. Кількісні та відсоткові показники етимологічної структури 

японської літературознавчої термінології становлять: одиниці-канґо – 60 %, 

одиниці-ґайрайґо – 21 %, одиниці-ваґо – 12 %, мішані одиниці – 7 %, 

ро:маджі – 0 %. У досліджуваній термінології наявна досить велика 

кількість власне японських термінологічних одиниць ваґо, що свідчить про 

вплив більш як тисячолітньої історії японського літературознавства, 

протягом якої народжувались автентичні японські терміни.  

2. Серед способів термінотворення японської літературознавчої 

термінології найпродуктивнішим є морфологічний спосіб (60 % термінів), у 

межах якого найбільшу кількість складають коренескладні одиниці – 2 713 

одиниць (або 47 % від загальної кількості).  

3. Другий за продуктивністю після морфологічного – спосіб 

запозичення, за допомогою якого утворено 1 476 термінів (або 26 % від 



 

 

 

загальної кількості). Серед запозичень кількісно домінують прямі – 1 065 

одиниць. Менші групи становлять часткові – 318 одиниць і “терміни-

гібриди” – 82 одиниці.  

4. За допомогою лексико-семантичного способу утворено 472 

термінологічні одиниці (або 8 % від загальної кількості), серед яких – 267 

одиниць, що постали шляхом звуження значення, 141 одиниця, утворена 

способом метафоризації, та 64 терміни, утворені шляхом метонімізації.  

5. Терміни-полісеманти складають 8 % від загальної кількості 

аналізованих термінологічних одиниць, серед яких суттєво переважає 

ланцюжковий тип семантичного зв’язку над радіальним у межах полісемії 

досліджуваної термінології. Шляхами розвитку багатозначності термінології 

японського письменства визнано: 1) запозичення наявних термінів класичної 

поетики віршів-танка (Х ст.) жанрами ренґа та хайкай (ХVІ ст.); 2) розвиток 

другого значення терміна у негативній конотації для означення недоліків 

твору; 3) загальнолітературна багатозначність складових елементів терміна. 

6. Серед термінів-омонімів із погляду тотожності або відмінності у 

написанні та вимові термінів-омонімів (як особливості японської мови) 

кількісно переважають терміни-омофони. Загальна кількість термінів-

омонімів становить 1,45 % від загальної кількості досліджуваних термінів. 

7. У межах японської літературознавчої термінології найчастотніші 

різнокореневі однослівні антоніми. Серед спільнокореневих термінів-

антонімів поширені здебільшого контрадикторні, створені за допомогою 

заперечних суфіксів -му (無 ) та -фу (不 ), та комплементарні семантичні 

зв’язки. 

8. У термінології японського літературознавства наявні дублетні 

(взаємозамінні у контексті) та функціональні синоніми (мають чітку 

диференціацію у сфері вживання, невзаємозамінні у контексті). Серед 

дублетних синонімів присутні групи етимологічного (транскрибування 

терміну одного поняття з різних мов; варіативність способів запису /ката-

кана – канджі-кана-маджірі-бун/; різні ознаки позначуваного поняття, взяті 

за основу для творення внутрішньої форми терміна) та морфолого-

синтаксичного типів (паралельне існування повної та скороченої форми 

терміна). Функціональні синоніми можна виявити за сферами вживання: різні 

галузі літературознавства; діахронія; вживання у національній та іноземній 

літературі. 

9. Середня термінологічна насиченість фахових текстів японського 

літературознавства становить 20 %. Невисокий середній показник 

насиченості текстів японського літературознавства спричинений 

стилістичними особливостями: 1) часте вживання об'ємних порівнянь, що 

займають чималу частину тексту трактату і передбачають залучення понять 

інших галузей мистецтва; 2) залучення авторами досліджених текстів 

детального опису сучасного або минулого історичного тла як імітація 

традиційного епістолярного стилю японської мови, який передбачає виклад 

теми твору в контексті явищ, що досить опосередковано стосуються до 



 

 

 

головної теми. Порівняння у літературознавчих трактатах вживається – за 

прикладом авторів традиційної японської поезії – з метою залучення 

широкого кола традиційних символічних слів, які викликатимуть у 

освіченого читача низку асоціацій.  

10. Спираючись на думку укладачів авторитетних літературознавчих 

словників щодо приналежності тієї чи іншої термінологічної одиниці до 

конкретної галузі літературознавства, було вирахувано показник 

термінологічної насиченості фахових текстів японського літературознавства 

окремими групами термінів: загальнонаукова термінологія – 18 % від 

загальної кількості термінів, ужитих у тексті; міжгалузева термінологія – 

8 %; термінологія інших галузей – 8 %; надгалузева термінологія – 15 %; 

галузева термінологія – 51 %. 

Співвідношення термінів галузей японського літературознавства має такі 

показники: лірика – 62 %, епос – 14 %, драма – 13,5 %, ліро-епос – 1,5 %, 

ліро-драма – 5 %, фольклор – 4 %. Значне переважання питомої ваги 

термінологічних одиниць галузі лірики спричинене історією японської 

літератури, де протягом століть, починаючи від VІІІ ст., лірика стояла 

набагато вище від інших родів літератури. 
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Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2017. 

У пропонованій роботі досліджуються термінотвірні, семантичні, 

текстологічні та лексикографічні характеристики термінів японського 

літературознавства. Проаналізовано продуктивність способів творення 

термінологічних одиниць, виявлено та класифіковано семантичні явища у 

японській літературознавчій термінології; встановлено термінологічну 

насиченість літературознавчих трактатів, виявлено співвідношення 

термінологічних груп (галузева, надгалузева, міжгалузева термінологія), 

проаналізовано стилістичні особливості фахових текстів японського 

літературознавства, визначено співвідношення термінології в окремих 

галузях літературознавства (лірика, епос, драма), запропоновано модель 

лексикону японської літературознавчої термінології. Додатково встановлено 

відсоток термінів японського літературознавства за етимологічними групами 

канґо (漢語), ваґо (和語) та ґайрайґо (外来語). Виявлено, що одиниці-канґо (漢語

), утворені способом коренескладання, кількісно переважають у межах 

японської літературознавчої термінології, у фахових текстах з японської 

літератури домінують галузеві терміни; тексти мають порівняно невисоку 

термінологічну насиченість, спричинену особливостями традиційного 

епістолярного стилю японської мови; в авторитетних словниках японського 

літературознавства переважають терміни галузі лірики.   

Ключові слова: термінотворення, галузева термінологія, японська мова, 

літературознавство, коренескладання.  

 

АННОТАЦИЯ 

Анистратенко Л. С. Японская литературоведческая терминология: 

структурно-семантические и текстуально-дискурсивные измерения. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, аборегенных 

народов Америки и Австралии. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство науки и образования Украины, Киев, 

2017. 

В предлагаемой работе исследуются семантические, текстологические и 

лексикографические характеристики терминов японского литературоведения. 

Проанализирована продуктивность способов образования 

терминологических единиц, обнаружены и классифицированы 

семантические явления в японской литературоведческой терминологии; 

выявлена терминологическая насыщенность японских литературоведческих 

трактатов, а также соотношение терминологических групп (отраслевая, 

сверхотраслевая, межотраслевая терминология), проанализированы 

стилистические особенности специальных текстов японского 

литературоведения, определено соотношение терминологии в разных 

отраслях терминоведения (лирика, эпос, драма), предложена модель словаря 



 

 

 

японской литературоведческой терминологии. Также определён процент 

терминов японского литературоведения по этимологическим группам: канго (

漢語), ваго (和語), гайрайго (外来語). В итоге установлено: количественное 

преобладание терминологических единиц канго ( 漢 語 ), образованных 

способом корнесложения в рамках японской литературоведческой 

терминологии; доминирование отраслевой терминологии в 

профессиональных текстах по японской литературе; сравнительно невысокая 

терминологическая насыщенность текстов, обусловленная особенностями 

традиционного эпистолярного стиля японского языка, процентное 

преобладание терминов отрасли лирики в авторитетных словарях японского 

литературоведения. 

Ключевые слова: терминообразование, отраслевая терминология, 

японский язык, литературоведение, корнесложение. 

 

RESUME 

Anistratenko L. S. Japanese literary terminology: structural-semantic 

and textually-discursive measurements. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in Philology, speciality 10.02.13 – Languages of 

Peoples of Asia, Africa, Aboriginal Peoples of America and Australia. – Taras 

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

Ukraine, Kyiv, 2017. 

In this dissertation, the author studies and analyzes various ways of word-

building in Japanese literary terminology (e.g., borrowing, affixation etc.), 

semantic peculiarities and functional features in technical texts, which contain 

literary terms (like poetical treatises). Researching Japanese literary terminology is 

topical today, because the comprehension of this subject, which implies some 

cultural and mental peculiarities, would be effective to understand one of the world 

cultures and to add some observation to theoretic terminology and literary 

terminology. The object of the study is Japanese literary terms and concepts, which 

belong to three classical literary genres: epic, poetry and drama. The subject of the 

study constructs structural, semantic and textual peculiarities of Japanese literary 

terms: the types of term-building (morphological, syntactic and lexical ones as well 

as borrowing), homonymy, synonymy, antonymy, polysemy etc.  

A material for the research is 5 783 terms and devices, which were selected 

from Dictionaries of Japanese Literary Terms. The terms for the dissertation have 

been chosen from dictionaries, poetic treatises, science treatises written by classics 

of Japanese literary: Ki-no Tsurayuki (紀貫之), Mibu-no Tadamine (壬生忠岑), 

Fujiwara-no Kinto (藤原公任), Motoori Norinaga (本居宣長) etc. Japanese literature 

has a long period of history – one and a half thousands years. Japan is the only 

country in the world where the Ministry of Poetry was formed by imperial order in 

the XX century. Therefore are available the texts from the X century to nowadays 

for the research.  

The most productive type of term-building in the Japanese language is that of 

adding stems (as a rule, it consists of the Chinese roots kango /漢語/), and it 



 

 

 

correlates with a number of demands for coining terms: they are compact, it is easy 

to understand their semantics, and they possess derivational potency. Opposite to 

European literary terminology, which has more means created by borrowing from 

other languages (mainly from Greek and Latin), only 25 % of Japanese terms are 

borrowed. Up to the 19
th
 century, Japan was a closed civilization, and, thus, 

Japanese literary criticism shaped more national terms. Also in opposite to 

European literary terminology, which has 70 % terms built by syntactic way, 

Japanese terminology has only 3,26 % literary devices created by syntactic type.  

In particular the author researched a sources from which is coming terms built 

by meaning's narrowing. Such sources are Japanese traditional art, philosophy and 

religion. 

To achieve the main purpose of the dissertation was intended to use both 

general methods of language research and exclusively methods of terminology. As 

it is known, the presence of linguistic substratum in the terminology enables us to 

use general methods of language research to analyze terminology, such methods as 

word-building analysis, morphemic analysis, statistical method etc. Also there is 

use a new method of terminology such as functional analysis to research 

peculiarities of terms in scientific texts.  

Tags: term-building, terminology, Japanese language, literary criticism, stem-

adding. 
 

 


