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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Наукову концепцію Фердинанда де Соссюра традиційно розглядають 
крізь призму «Курсу загальної лінгвістики» – твору, як відомо, написаного не 
ним, а укладеного двома його послідовниками, колегами з кафедри Ш. Баллі й 
А. Сеше у співпраці з одним із студентів А. Рідлінгером. На основі чернеток та 
нотаток лекцій студентів три редактори опублікували в 1916 р. текст зазначеної 
книги. У передмові укладачі «Курсу» постійно наголошували про Ф. де Соссюра 
саме як про автора цієї роботи. Починаючи з 50-х рр. ХХ ст., авторство 
Ф. де Соссюра й адекватність «Курсу» поглядам швейцарського лінгвіста ставили 
під сумнів спочатку представники Женевської школи (Р. Годель і Р. Енглер), а 
пізніше й інші вчені. Попри багаторазове акцентування на фактах апокрифічності 
«Курсу» переважна більшість лінгвістів продовжує вважати Ф. де Соссюра 
автором книги.  

У 1974 р. Р. Енглер видав перші автографи-чернетки Ф. де Соссюра 
(перекладені й опубліковані російською мовою в 1990 р.), котрі могли й мали 
стати серйозним важелем у руках критиків традиційної рецепції соссюрівської 
концепції, але низка культурно-історичних обставин завадила цьому. Нарешті, 
у 1996 р. у Женеві знайдено соссюрівські рукописні матеріали (зокрема й 
значний фрагмент монографії), опубліковані 2002 р. у Парижі під назвою 
«Écrits de linguistique générale». Нові «Записки із загальної лінгвістики» досі 
були перекладені тільки польською мовою у 2004 р. Уважне прочитання 
нововиявлених автографічних матеріалів переконує в тому, що автентичні 
погляди Ф. де Соссюра залишаються невідомими широкому мовознавчому загалу. 

Наукова концепція швейцарського лінгвіста загалом та її окремі 
положення були предметом студіювання науковців у ХХ–ХХІ ст. Зокрема, 
монографічні дослідження творчості Ф. де Соссюра присвятили М. Арріве, 
Е. Бенвеніст, С. Буке, П. Б’юїссак, П. Вундерлі, Р. Годель, Р. Енглер, 
В. Г. Кузнецов, Ж. Курсій,  Т. Мауро, Н. О. Слюсарева, А. Суенага, А. Фрей, 
О. О. Холодович, Л. П. Якубинський та ін. Натомість інші зосереджувалися на 
проблемах соссюрівської теорії знака: В. І. Болотов, Т. В. Гамкрелідзе, 
Л. Г. Зубкова,  С. О. Карцевський, М. Коен, М. А. Кондрашов, В. Г. Кузнецов, 
М. С. Лабащук, І. В. Поляков, А. Сеше, Г. М. Удовиченко; мови й мовлення: 
Ф. М. Березін, Р. О. Будагов, О. Г. Волков, Г. Гійом, Л. Єльмслев, Я. М. Єремєєв, 
С. Д. Кацнельсон, Г. В. Колшанський, М. А. Кондрашов, О. В. Лещак, В. Я. Миркін, 
В. Мотш, Б. П. Нарумов, С. Л. Рубінштейн, І. П. Сусов, О. М. Сухотін, 
Ф. П. Філін; методів лінгвістичного дослідження: В. І. Абаєв, В. М. Алпатов, 
В. М. Андрющенко, О. С. Ахманова, Ш. Баллі, В. М. Бріцин, Н. В. Бугорська, 
С. Д. Кацнельсон, О. С. Кубрякова, В. В. Мозгунов, А. Сеше, Н. В. Уфімцева; 
на філософських проблемах лінгвістичного вчення Ф. де Соссюра: С. П. Гірняк, 
І. В. Глухоман, Р. Г. Піотровський та ін.  

Деякі з названих авторів були методологічними опонентами Ф. де Соссюра 
(В. І. Абаєв, Ф. М. Березін, Р. О. Будагов, Г. В. Колшанський, М. А. Кондрашов, 
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Ф. П. Філін та ін.), інші за методологічними поглядами були далекими від 
швейцарського дослідника і суттєво реінтерпретували положення його концепції 
(О. С. Ахманова, Ш. Баллі, С. Д. Кацнельсон, О. С. Кубрякова, С. Л. Рубінштейн, 
А. Сеше та ін.). Також є такі, що позиціонували чи позиціонують себе як його 
явні послідовники, проте не здійснили синтезу методологічної інтерпретації 
концепції лінгвіста, зосереджуючись лише на окремих тезах і проблемах 
(Р. Годель, Р. Енглер, С. О. Карцевський, В. Г. Кузнецов, Н. О. Слюсарева, 
І. С. Торопцев та ін.). Представлена в нашому дослідженні інтерпретація 
концепції Ф. де Соссюра з функційно-прагматичних позицій є спробою 
критичного, методологічно цілісного й відповідного самому предметові 
узагальнення автентичних поглядів ученого.  

Актуальність теми полягає в поступовій зміні загальної тенденції 
розвитку сучасного мовознавства в бік антропоцентризму й системно-
дискурсивного діяльнісного аналізу мовного досвіду, підвалини яких були 
закладені саме Ф. де Соссюром, що виявляють його автографічні матеріали. 
Ф. де Соссюр значно випередив свій час і саме через це був неправильно 
зінтерпретований як видавцями «Курсу загальної лінгвістики», так і більшістю 
мовознавців ХХ ст. Саме зараз автентичні соссюрівські погляди можуть бути 
адекватно сприйняті і можуть допомогти розвитку сучасної лінгвістики. 
Актуальність визначається необхідністю дослідження нововиявлених 
автографічних матеріалів 2002 р., невідомих науковому загалу, а також 
встановленням історичної правди.  

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 
темами. Дисертаційна робота пов’язана з комплексною науковою темою  
кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» № 0113U001651 «Номінативні та комунікативні 
параметри мовних одиниць: діахронічний і синхронічний аспекти», затвердженою 
Міністерством освіти і науки України (січень 2011 р.).  

Мета дослідження – спираючись на нововиявлені соссюрівські автографічні 
матеріали, здійснити порівняльний аналіз фундаментальних положень наукової 
концепції «нового» Ф. де Соссюра з традиційними положеннями «Курсу загальної 
лінгвістики» 1916 р., сприйнятими або реінтерпретованими мовознавцями 
радянського та пострадянського періодів, а також критично оцінити найбільш 
суттєві постулати соссюрівської концепції, міфологізовані в традиційній 
рецепції його поглядів. 

Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 
1) визначити характер та підстави критичного методологічного аналізу 

наукової концепції;  
2) оцінити видавничу історію наукової спадщини Ф. де Соссюра; 
3) дати історико-лінгвістичну оцінку передумов та особливостей рецепції 

наукової спадщини вченого, зокрема й у радянському та пострадянському 
мовознавстві;  
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4) провести концептуально-методологічний аналіз автографів Ф. де Соссюра 
(особливо нових матеріалів, опублікованих у 2002 році); 

5) зіставити положення концепції «Курсу загальної лінгвістики» та їхні 
інтерпретації мовознавцями радянського й пострадянського періодів із 
положеннями, виявленими в автографічних текстах; 

6) виявити ключові розбіжності між традиційною рецепцією поглядів 
Ф. де Соссюра і поглядами, викладеними в автографах за конкретними питаннями 
(об’єкт мовознавства, його реляційна сутність і функційна структура, семіологічна 
теорія, спосіб наукового мислення й методологія вченого та її філософські 
витоки). 

Об’єктом дослідження є наукова концепція Ф. де Соссюра та її рецепція 
в мовознавстві радянського та пострадянського періодів з огляду на нові 
рукописні матеріали книги «Записки із загальної лінгвістики» («Écrits de 
linguistique générale»).  

Предмет дослідження – фундаментальні поняття концепції Ф. де Соссюра 
та ревізія їхнього традиційного розуміння. До предмета дослідження належать: 

– філософсько-методологічні основи та джерела концепції Ф. де Соссюра; 
– langage як основний об’єкт мовознавства;  
– співвідношення понять langue – parole – discours (le discursif); 
– базові онтологічні характеристики мовної діяльності (відношення, 

відмінність, опозиція, суміжність, вартість); 
– семіологічна концепція Ф. де Соссюра. 
Матеріалом дослідження слугувала чернетка монографії «Записки із 

загальної лінгвістики» 2002 р. («Écrits de linguistique générale») – рукопис книги 
Ф. де Соссюра, яку вважали або загубленою, або взагалі не написаною вченим,  
тексти інавгураційних женевських лекцій та численні чернетки лекцій, нарисів і 
приміток до неопублікованих праць, а також часописи «Мовознавство» 
(1967–2018 рр.), «Вопросы языкознания» (1952–2016 рр.), більше двохсот 
українсько- й російськомовних видань енциклопедичного, дидактичного та 
монографічного характеру.  

Методологічну базу дослідження становлять положення про:  
1) суспільно-психологічний (антропоцентричний) характер лінгвосеміотичної 

діяльності (Л. С. Виготський, I. О. Голубовська, Д. І. Дубровський, Е. Кассірер, 
І. Кант, М. Ковальський, І. Бодуен де Куртене, М. С. Лабащук, А. А. Лучик, 
О. О. Потебня, Ф. де Соссюр, І. І. Степанченко, Г. Тард, І. С. Торопцев); 

2) інформаційно-семіотичні відношення як онтологічну базу мовної 
діяльності (Р. Енглер, Е. Кассірер, І. Бодуен де Куртене, Ф. де Соссюр); 

3) прагматизм і функціоналізм як телеологічну й каузальну основу мовної 
діяльності (Ф. С. Бацевич, У. Джемс, В. І. Заїка, О. В. Лещак, А. А. Лучик, 
В. Матезіус, Ф. де Соссюр, Г. Тард, М. С. Трубецькой);   

4) мовну діяльність як цілісну динамічну систему семіотичних функційно-
прагматичних відношень (О. В. Лещак, В. Матезіус, Н. О. Слюсарева, 
Ф. де Соссюр). 
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Реінтерпретаційний характер дослідження (аналіз рецепції соссюрівської 
концепції та самої концепції на основі нових автографічних матеріалів) потребує 
відповідної методології. Такою методологією є функційний прагматизм як 
антропоцентрична й реляціоністична концепція діяльності та досвіду, оскільки 
саме таке підґрунтя мали погляди Ф. де Соссюра. Послуговуючись функційно-
прагматичними методологічними засадами, ми намагаємося реінтерпретувати 
низку положень «традиційного» Ф. де Соссюра, а також інтерпретувати 
численні коментарі до цих положень та нові, мало відомі й ще не коментовані 
тексти рукописної спадщини швейцарського лінгвіста. 

Методи дослідження. Специфіка об’єкта й поставлені завдання зумовили 
застосування загальнонаукових (спостереження, порівняння, узагальнення, 
дедукція, аналіз, синтез, концептуалізація, субституція) і спеціальних лінгвістичних 
методів та прийомів. Як основні методи дослідження використано концептуально-
аналітичний метод для кваліфікації й методологічної оцінки теоретичних 
положень наукової концепції, а також для зіставлення фундаментальних 
положень концепції Ф. де Соссюра на базі нововиявлених автографічних 
джерел і концепції «Курсу загальної лінгвістики». У роботі застосовано метод 
кількісних підрахунків для встановлення інтенсивності поширення ідей 
концепції Ф. де Соссюра в радянському та пострадянському науковому просторах. 
Для встановлення фреквентності специфічної соссюрівської термінології були 
застосовані також кількісні підрахунки. Прийом концептуальної типологізації й 
субституції сприяв виявленню невідповідностей в російських та українських 
перекладах із французької «Курсу загальної лінгвістики» та їхньому зіставленню з 
новими автографічними матеріалами. 

Положення, винесені на захист:  
1. Ключові концептуальні положення автографів Ф. де Соссюра в 

методологічному плані не відповідають ані положенням «Курсу загальної 
лінгвістики», ані традиційній рецепції поглядів ученого.  

2. Основу онтологічних поглядів Ф. де Соссюра становить антропоцентризм 
(соціопсихологізм); із формально-логічного боку погляди науковця слід 
окреслити як реляціонізм (функціоналізм).  

3. Основним об’єктом мовознавства в концепції Ф. де Соссюра є мовна 
діяльність (langage), а не мова як система (langue), langage є панхронічною 
системою фунціонально-прагматичних відношень (вартостей), лінгвосеміотичною 
діяльністю усуспільненої людини.  

4. Мова і мовлення – не складники мовної діяльності, а її функційно-
прагматичні аспекти, що мають різний темпоральний статус: мова – 
ідіосинхронічний, мовлення – діахронічний, а мовна діяльність – панхронічний; 
мова й мовлення – суміжні функції досвіду і не становлять опозиції.  

5. Мовлення (discours) як сфера актуальної лінгвосеміотичної інтеракції 
складається з висловлень (parole) як мовних актів.  
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6. Мова як система (status) постійно змінюється (motus) за участі мовлення; 
досліджувати стан мови можна лише системно-семіотичними методами, 
натомість мовлення – діахронічними методами; зміни в мовній системі можна 
досліджувати або ретроспективним методом, або історичним.  

7. Усі явища мовної діяльності становлять собою різні відношення: 
основним кваліфікаційним відношенням є різниця (différence), а основним 
системно-прагматичним відношенням – значущість (valeur). 

8. Семіологічна система, за Ф. де Соссюром, становить собою проміжну 
сферу між сферою невербальних чистих понять і сферою фонетичних фігур як 
акустико-артикуляційних образів; Ф. де Соссюр не був прихильником 
білатеральної теорії знака: внутрішня структура лінгвосеміологічних відношень 
мала чотириєдиний характер – відношення конкретного значення до конкретної 
форми і до загальної різниці значень, конкретної форми до загальної різниці 
форм і загальної різниці значень до загальної різниці форм. 

9. Термін знак (signe) у концепції Ф. де Соссюра означає конкретну форму, а 
не знак у його сучасному розумінні і становить відношення між значенням, 
парадигмою форм і фонетичною фігурою.  

10. Філософські витоки концепції Ф. де Соссюра слід шукати в 
антропоцентризмі й реляціонізмі кантіанства та психологічній теорії суспільства 
Г. Тарда. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що у праці вперше піддані 
критичній методологічній оцінці фундаментальні положення наукової концепції 
«традиційного» Ф. де Соссюра (за «Курсом загальної лінгвістики» 1916 р.) на 
основі текстуального та концептуально-термінологічного аналізу нових, ще не 
виданих ані українською, ані російською мовами автографічних соссюрівських 
матеріалів. Зіставний аналіз зосереджено на концептуалізації базового об’єкту 
мовознавства – мовної діяльності (langage), визначенні її реляційної онтології і 
функційної структури, встановленні онтологічного відношення між  мовою 
(langue) й мовленням (discours, le discursif), а також мовленням й висловлюванням 
(parole); розгляді епістемологічної пропозиції Ф. де Соссюра для мовознавства 
та ревізії традиційного розуміння співвідношення синхронії й діахронії, а також 
теорії семіологічних відношень на противагу традиційній теорії білатерального 
знаку та розгляді кожного з елементів цих відношень. До концептуальної новизни 
праці можна віднести також встановлення й обгрунтування методологічних і 
філософсько-наукових джерел концепції Ф. де Соссюра, викладеній у нових 
автографічних матеріалах.  

Теоретичне значення роботи полягає в перегляді традиційної рецепції 
наукової концепції Ф. де Соссюра й представленні «нового» Ф. де Соссюра на 
основі нововиявлених автографічних матеріалів. Із функційно-прагматичних 
позицій переосмислено онтологічне, епістемологічне та методологічне підґрунтя 
соссюрівського розуміння семіозису, мовної діяльності як об’єкта лінгвістики, 
переглянуто поняття мови, мовлення, знака, відношення, різниці, значущості та 
низки інших понять, ключових для концепції швейцарського лінгвіста. 
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Практичне значення дисертації визначає можливість використання 
теоретичних положень студії в укладанні узагальнювальних праць із загального 
мовознавства, матеріали дослідження можуть бути використані для читання 
академічних курсів із загального мовознавства, історії, філософії мови; 
спецкурсу з методології лінгвістичного дослідження. 

Особистий внесок здобувача полягає в системному аналізі нововиявлених 
автографічних матеріалів Ф. де Соссюра, які уможливили ревізію традиційного 
розуміння фундаментальних положень його наукової концепції в мовознавстві 
радянського та пострадянського періодів. Авторці належать ідея, добір та 
опрацювання матеріалу, формулювання теоретичних положень та висновків. 
Результати дослідження опубліковано в наукових фахових виданнях без 
співавторства. 

Апробація результатів дослідження. Положення і результати 
дисертаційної праці представлено в доповідях на міжнародних наукових 
симпозіумах, конференціях і семінарах: «Значимість, функція і структура в 
гуманітарному пізнанні (до 150-річчя Ф. де Соссюра)» (Севастополь, 2007); 
«Мова і світ» (Ялта, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012); «Суспільний фактор у 
гуманітарному пізнанні: онтологія і гносеологія (до 165-річчя Ж. Г. Тарда)» 
(Севастополь, 2008); «Методологічні проблеми гуманітарних досліджень» 
(Кам’янець-Подільський, 2008); «Еволюція як методологічна та світоглядна 
проблема в гуманітарних науках» у рамках постійно діючого методологічного 
симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Кам’янець-Подільський, 
2009); «Єдине та багатомірне: методологічні проблеми варіативності» у рамках 
методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Біла 
Церква, 2010); «Język poza granicami języka. Semantyka a pragmatyka: spór o 
pierwszeństwo» (Ольштин, Польща, 2010); «Методи лінгвістичних досліджень» 
(Слов’янськ, 2010); Міжнародна наукова конференція «Минуле як об’єкт 
гуманітарного пізнання» у рамках методологічного симпозіуму «Об’єкт і 
суб’єкт гуманітарного пізнання» (Тернопіль, 2011); «Fundamentalne kategorie 
ludzkiego poznania. OpowycjaI: świat I jego obrazy» (Кельце, 2011); «Інформаційний 
простір як об’єкт гуманітарного пізнання» у рамках методологічного симпозіуму 
«Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Кам’янець-Подільський, 2012); 
«Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні 
перспективи» (Харків, 2012); «Світ мови – світ у мові» (Київ, 2012); «Universum 
humanum: Антропоцентризм як методологічна засада наукового дослідження» у 
рамках методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» 
(Кам’янець-Подільський, 2013); «Not only II: теорія і практика міждисциплінарних 
гуманітарних досліджень» (Москва, 2013); «Лексико-граматичні інновації в 
сучасних слов’янських мовах» (Дніпропетровськ, 2013); «Інноваційні процеси в 
лексиці та граматиці української мови» (Луцьк, 2013); «Not only IIІ: теорія і 
практика міждисциплінарних гуманітарних досліджень» (Москва, 2014);  
«Прагматика людського досвіду: цінність як методологічна засада гуманітарного 
пізнання» у рамках методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного 
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пізнання» (Тернопіль, 2014); «Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. 
Zagadnienie ІV: jakość і ilość» (Kielce – Pińczów, 2014); «Сzłowiek pomiędzy 
Bogiem, zwierzęciem a komputerem» (Кельце – Суков, 2015); «Fundamentalne 
kategorie ludzkiego poznania. ZagadnienieV: przyczyna i cel» (Kielce – Pińczów, 
2015); «Антропологія смаку: світогляд, естетика, пізнання» у рамках 
методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Острог, 
2016); «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. 
Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (Гданьск, 2016); «Filologia, socjologia i 
kulturoznawstwo. Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (Краків, Польща, 
2016); «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та 
методичні перспективи» (Харків, 2016); «Знання і / чи віра: методологічний 
конфлікт» (Кам’янець-Подільський, 2016); «Лексико-граматичні інновації в 
сучасних слов’янських мовах» (Дніпро, 2017); «Людина у світі знаків» у рамках 
методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» 
(Тернопіль, 2017); «Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowa i Praktyczna 
Nauka światowa: problemy i innowacje» (Сопот, Польща, 2017); »Granice ludzkiego 
świata. Problem II: istniejące – nieistniejące» (Кельце – Bodzentyn, 2017); 
«Культурна і суспільна комунікація: форма – значення – цінність (до 125-річчя 
В. Шкловського)» у рамках методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт 
гуманітарного пізнання» (Кам’янець-Подільський, 2018); Міжнародний симпозіум 
з політичних і соціальних наук (Ардахан, Туреччина, 2018); «Методологія та 
історіографія мовознавства» (Слов’янськ, 2018). 

Дисертацію обговорено на засіданні кафедри загального мовознавства, 
класичної філології та неоелліністики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 12 грудня 2018 р. 

Публікації. Теоретичні положення й практичні результати дослідження 
викладено в тридцяти шести публікаціях, з яких одна одноосібна монографія 
«Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції» (16,04 др. арк.),  
26 одноосібних статей (15,79 др.арк.), із яких 19 опубліковано у фахових виданнях 
України (зокрема 5 – у вітчизняних виданнях, які входять до міжнародних 
наукометричних баз даних), 4 – в іноземних виданнях, 3 статті – в інших 
виданнях, а також дев’ять тез доповідей на наукових конференціях різних 
рівнів (п’ять в українських і чотири у зарубіжних виданнях – 3,02 др.арк.). 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти 
розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 
використаної літератури (563 позиції), трьох додатків. 

Загальний обсяг роботи – 515 с., обсяг основного тексту – 411 с. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність і новизну 
проведеного дослідження; сформульовано мету й основні завдання дослідження; 
визначено об’єкт і предмет, методи, наукову новизну, теоретичне і практичне 
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значення дисертації; зазначено особистий внесок автора, апробацію здобутих 
результатів, схарактеризовано структуру дисертаційної праці. 

У першому розділі «Пізнавальна цінність  наукової концепції та 
чинники, що впливають на її рецепцію» увагу зосереджено на проблемі 
сутності наукової концепції як цілісного пізнавального когнітивного простору, 
а також прагмафункційних рисах її епістемологічних складників – наукових 
теорій, концептуальних понять і суджень.  

Сукупність концептуальних понять, прецедентних суджень і концептуально 
релевантних моделей наукового мислення, поєднаних в функційне і прагматичне 
інформаційне ціле, творить т. зв. методологічні засади концепції чи теорії. 
Якщо у теорії ці підстави виконують роль концептуального фону й іноді не 
експонуються, то у концепції вони повинні бути виразно усвідомлені, ясно 
представлені і ретельно прописані. Саме вони визначають цілісність наукової 
концепції та мають безпосереднє відношення до філософії науки як світоглядної 
бази для методології науки. У філософії науки або у науковому світогляді 
вченого формуються ключові методологічні концепти і концептуальні моделі. 
Їх з’ясування і систематизація здійснюється вже на рівні методології, коли 
формується цілісна наукова концепція і реалізується на практиці при побудові 
окремих наукових теорій чи при проведенні аналізу даних. 

Рецепцію поглядів Ф. де Соссюра можна назвати унікальною. Усі 
мовознавці з першого курсу свого університетського навчання засвоюють факт – 
«Курс загального мовознавства» Ф. де Соссюр не писав, цей твір був укладений 
А. Сеше і Ш. Баллі за матеріалами студентських лекцій, а разом з тим 
переконані, що не лише тези й постулати, викладені у монографії, але й текст 
(формулювання, звороти, терміни) – це саме соссюрівський текст. Міф про 
«Курс» як соссюрівський текст, який точно відображає його концепцію, став чи 
не найбільше укоріненим «науковим знанням» в історії мовознавства.  

Розуміння мови як функційного семіологічного інструменту соціальної 
інтеракції, а не замкненої системи знаків; розуміння мовної діяльності, а не 
мови як основного об’єкту дослідження у мовознавстві; мови як психосоціальної, 
а не об’єктивно-соціальної функції мовної діяльності; діахронії як стану 
існування мовлення, а не як історії мови; вирізнення трьох темпоральних станів 
мовної діяльності – панхронії, ідіосинхронії і діахронії, а не двох (синхронії і 
діахронії); вирізнення 4-х дослідницьких перспектив у лінгвістиці – семіологічної, 
діахронічної, ретроспективної й історичної, а не двох (синхронічної і 
діахронічної); розуміння знакової функції як двоаспектного і чотирискладного 
семіологічного відношення, а не як двостороннього субстанціального знака; 
винесення поняття і фонетичної фігури поза семіологічну чотирискладну схему 
на відміну від традиційного розуміння поняття й акустичного образу як 
складових знака; оперування термінами signification i forme, а не signifiant і 
signifié, а також figure vocal, a не image acoustique; розуміння мовлення як 
спілкування і семіологічно-інформаційного простору (discours), а не лише як акту 
усного висловлювання (parole) – це далеко не всі розходження між «новим» і 
«традиційним» Соссюром. Проте навіть це надає право інтерпретувати нові 
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матеріали у зіставленні з «Курсом» і традиційною рецепцією соссюрівської 
концепції. 

В основі методології функційного прагматизму, котрою послуговуємося у 
праці, лежать дві базові онтологічного характеру й одна суто епістемічна ідеї, 
що виникає з попередніх як логічний наслідок. Йдеться про антропоцентризм і 
реляціонізм як сутнісні засади трактування об’єкту пізнання та прагматизм як 
основну діяльнісну засаду самого процесу пізнання й оцінки його результатів. 
Основи концепції функційного прагматизму опрацьовані групою українських, 
польських і російських мовознавців – В. І. Заїкою, М. Круль, М. Ковальським, 
М. С. Лабащуком, О. В. Лещаком, Ю. Л. Ситьком та ін. на підставі філософських 
поглядів Л. Виготського, В. Джемса, І. Канта, Е. Кассірера, М. Мамардашвілі, 
Г. Тарда, а також суто лінгвістичних концепцій мовної діяльности М. Докуліла, 
І. Бодуена де Куртене, В. Матезіуса, Ф. де Соссюра й І. С. Торопцева. Свої 
методологічні засади ці науковці виводять саме з рукописної спадщини 
Ф. де Соссюра. 

У другому розділі «Проблемність ідентифікації й кваліфікації творчої 
спадщини Ф. де Соссюра» представлена своєрідна видавнича історія «Курсу 
загальної лінгвістики», проаналізовані екстралінгвістичні чинники успіху цього 
видання у мовознавстві ХХ ст., а також розглянуто основні аспекти рецепції 
«Курсу» й автографів Ф. де Соссюра його учнями, послідовниками та 
супротивниками.  

Ф. де Соссюр за життя розвивав свої ідеї тільки на лекціях і в дуже 
лаконічних рукописних нарисах. Він не викладав регулярного курсу загальної 
лінгвістики, а лише прочитав 3 цикли лекцій під цією назвою у Женевському 
університеті в 1907, 1908–1909 і 1910–1911 рр. перед дуже невеликою аудиторією 
студентів. «Курс» був складений після смерті вченого двома його колегами з 
кафедри Ш. Баллі і А. Сеше, котрі не були присутніми на лекціях і звернулися 
за допомогою до одного зі слухачів трьох курсів А. Рідлінгера. За чернетками, 
залишеними Ф. де Соссюром, явно неповними, і особливо за нотатками лекцій 
студентів, редактори за короткий проміжок часу опублікували цілісний текст в 
1916 р. Нерідко видавцям доводилось дописувати певні положення за свого 
старшого колегу. Часто вони досить вільно інтерпретували погляди 
Ф. де Соссюра, або й приписували йому свої власні думки. Тим не менше, книга 
стала лінгвістичним бестселером, що відкрив нові теоретичні і методологічні 
перспективи розвитку світового мовознавства.  

Лінгвістична думка кінця XIX ст. поступово відходила від однозначного 
прив’язування мовознавства до історії культури і переорієнтовувалась на 
психосоціальні та біофізіологічні дослідження. Початки такої методологічної 
постави у системній формі були закладені саме «Курсом», з тексту якого 
виникало, що мова – це універсальний функційний засіб спілкування і вираження 
інтенції в усіх сферах життєдіяльності, а не культурне надбання чи містичний 
«дух» народу. Під кінець століття у психології з’являються концепції, які 
остаточно і переконливо доводять психічну основу мислення, закриваючи 
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проблему понадособового характеру раціональності і логіки (вюрцбурзька 
школа, гештальтпсихологія). У результаті усі ці явища спричинюють зростання 
інтересу до мови як до явища, що самоорганізується, як до знаряддя спілкування і 
вираження думки, як до психосоціальної функції, і, як підсумок, починається 
радикальний відхід від філології XIX століття та від філологізму як такого.  

Друга половина ХІХ ст. породжує нове зацікавлення кантіанством як 
концепцією антропоцентричною, в основі якої лежить бачення культури і 
цивілізації крізь призму поняття людини, та дедукційно-сутнісною, що висуває 
на перший план проблему з’ясування суті об’єкту. Мовознавці другої половини 
ХІХ ст. шукали нові напрямки подальшого розвитку своєї науки. Повернення 
до кантіанства дозволило побачити власне антропоцентричну базу мовознавства – 
одночасно психічну і соціальну. Саме таким шляхом водночас і незалежно один 
від одного пішли І. Бодуен де Куртене в Росії і Ф. де Соссюр у Швейцарії. В 
їхніх концепціях психічне розглядається обов’язково як суспільне, а суспільне 
завжди має форму психічного, натомість часткове, особливо конкретне психо-
фізіологічне набуває сенсу й значущості лише у межах цілого, системи. Система 
при цьому розуміється не як сукупність позитивних, матеріальних субстанцій, а 
як упорядкована сукупність інформаційних відношень. Психосоціологізм з 
початку ХХ ст. поступово набуває рис методологічної основи гуманітарних та 
суспільних наук. Саме І. Бодуен де Куртене і Ф. де Соссюр зробили найважливіше 
на той час відкриття – відокремили мовну потенцію від мовленнєвого акта і, 
відповідно, мовну систему від процесів користування мовою. При цьому обидва 
ці об’єкти мовознавчої рефлексії вчені розуміли антропоцентрично, тобто як 
функції людської діяльності, а не як природні явища чи метафізичні сутності. 

Після першої світової війни цілком зрозумілим був інтелектуальний голод, 
пов’язаний з поверненням до мирного життя та науки. Світова війна посилила 
тенденції, що назрівали перед її початком: демократизація, технологізація 
суспільства, глобалізм, тобто нагальні проблеми стають важливішими за 
дослідження пам’яток минулого, а світова (загальноантропологічна) перспектива – 
важливішою за перспективу вузько індоєвропейську. Книга Ф. де Соссюра при 
усьому тому, що вона не була повною мірою його книжкою, а лише містила 
певні загальні положення його концепції, виявилася на часі не лише у Європі, 
але й завдяки повоєнній глобалізації культури в усьому світі.  

Не всі мовознавці сприйняли концепції, викладені у «Курсі», однаково. 
Не усі також запозичили з поглядів Ф. де Соссюра, зреферованих у «Курсі», 
одне й те саме. Часом такі запозичення мали характер негативний, оскільки 
критики поглядів швейцарського лінгвіста робили власні відкриття, саме 
заперечуючи ті чи інші положення «Курсу». Частина мовознавців, зокрема 
західні історики мови і т.зв радянські «марксисти-діалектики», принципово не 
сприйняла системну, сутнісну перспективу, запропоновану у «Курсі», оскільки 
так і не змогла відійти від панівного у XIX ст. історизму. Поряд із традиційними 
з’являються різні т. зв. «структуралістські» школи. Проте їх «структуралізми» 
були у методологічному та теоретичному аспекті разючо відмінні. Можливо, 



11 

єдиною школою, котра зуміла повною мірою сприйняти концепцію Ф. де Соссюра 
(навіть не маючи доступу до його автентичних текстів), була празька школа, 
більшість представників якої розвивали погляди швейцарського вченого саме у 
дусі онтологічного антропоцентризму, реляціонізму, функціоналізму і 
прагматизму. Не виключено, що причину такого парадоксу слід вбачати в 
орієнтації більшості пражців на погляди І. Бодуена де Куртене, котрі могли 
вплинути й на самого Ф. де Соссюра.  

Рецепція «Курсу загальної лінгвістики» була, з одного боку, досить 
різноманітною (від ентузіазму і захоплення до стриманої критики й повної 
негації), але, з іншого боку, – досить нерівною: переважна більшість 
західноєвропейських і позаєвропейських дослідників (США, Канада, Австралія, 
Японія) сприйняла книжку дуже позитивно, навіть з ентузіазмом, значна 
меншість супротивників із середовища постмолодограматиків і істориків мови 
загалом відзначала позитивні моменти, які можна використати у власних 
дослідженнях, натомість дуже незначна група мовознавців в основному, так чи 
інакше пов’язаних із соціологічною і функційною лінгвістикою намагались 
критично оцінити текст книжки й переосмислити її саме у напрямку 
антропоцентризму. Рецепція цих останніх викликає найбільше зацікавлення, 
оскільки саме вони відкрили шлях до нового прочитання «Курсу» крізь призму 
автографів вченого і дозволили побачити Ф. де Соссюра системіста-номотетика 
і функціоналіста-антропоцентриста. Величезний вплив на цей процес мали 
критичні публікації соссюрівських матеріалів. 

У 1957 р. вийшло в світ дослідження учня Ш. Баллі, професора Женевського 
університету Р. Годеля «Рукописні джерела “Курсу загальної лінгвістики”», яке 
відкриває простір для досліджень оригінальних соссюрівських текстів. У цю 
книгу були внесені виявлені автором матеріали соссюрівських документів, а 
також студентських записів, не використаних видавцями «Курсу». Р. Годель 
першим звернув увагу на суттєві концептуальні розбіжності між текстом 
«Курсу» й автографами-нотатками до лекцій і статей. Далеко не з усім, про що 
пише Р. Годель у своїй інтерпретації Ф. де Соссюра, сьогодні можна погодитись. 
Але слід пам’ятати, що Р. Годелеві у 50-х роках ХХ ст. не були відомі пізніші 
автографи. 

За годелевським дослідженням слідує ще одне критичне видання 
бернського філолога-романіста, учня Р. Годеля, Р. Енглера, який пропонує 
зведений список усіх студентських зошитів, використаних у тексті «Курсу» 
1916 р. Р. Енглер зіставив усі рукописні матеріали з канонічним текстом 
«Курсу загальної лінгвістики», що дозволило встановити, як співвідноситься 
інтерпретація видавців з оригінальними джерелами «Курсу». Додаток до цього 
видання, що вийшов у 1974 р., містив автографічні соссюрівські тексти з 
загальної лінгвістики – підготовчі нотатки для лекцій, афоризми, нариcи і різні 
примітки. Вони з’являються як «Джерела “Курсу загальної лінгвістики”». Ці 
матеріали вийшли друком у 1990 р. у СРСР у перекладі Б. П. Нарумова і з 
коментарями Н. О. Слюсаревої як «Заметки по общей лингвистике». Незважаючи 
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на те, що ці матеріали демонстрували ще радянському на той час лінгвістичному 
світові «іншого» Ф. де Соссюра і уперше представляли російськомовному 
читачеві автентичні щоденники і чернетки лінгвіста, реакції на книгу ще 
тривалий час не було.  

На початку третього тисячоліття ситуація істотно не змінилася. Лінгвісти, 
як російські, так і українські, за дуже невеликими винятками, надалі працюють 
лише з канонічним «Курсом». Це доводить проведений текстологічний аналіз 
повного корпусу журналів «Мовознавство» і «Вопросы языкознания», а також 
більше двох сотень різного роду українсько- й російськомовних видань 
енциклопедичного, дидактичного і монографічного характеру. 

Підсумовуючи аналіз рецепції проглядів Ф. де Соссюра на базі оригіналу 
чи перекладів «Курсу загальної лінгвістики», можна стверджувати, що в 
результаті спрощеного представлення «Курсу» як книжки Соссюра у масовій 
свідомості радянських і пострадянських (вітчизняних і російських) мовознавців 
сформувались стійкі міфологічні переконання про те, що: (а) «Курс» написаний 
самим Ф. де Соссюром, або (б) це текст, створений на базі текстів лекцій 
вченого, або (в) текст, створений на базі нотаток до його лекцій, а також, що (г) 
цей текст точно передає концепцію Ф. де Соссюра, котра (д) лежить в основі 
структуралізму як єдиної і цілісної мовознавчої концепції, а він є її 
основоположником, нарешті (е), у підручниках і енциклопедіях з мовознавства 
точно описані і вірно інтерпетовані головні положення концепції Ф. де Соссюра, 
отже (є) немає потреби читати й аналізувати рукописну спадщину вченого,  
оскільки вона не вносить нічого істотного у вже існуючу картину концепції 
швейцарського лінгвіста. 

Наприкінці 1990-х рр. з’явилася на світ нова видавнича програма (Буке – 
Енглер) «Архіви Фердинанда де Соссюра», яка закінчилася в 1999 р. створенням 
Інституту Фердинанда де Соссюра (Женева – Париж). Переломною для праці 
над новим переосмисленням спадщини вченого стала знайдена чернетка 
монографії «Про двоїсту сутність мовної діяльності» («De l’essence double du 
langage»), а також інші оригінали – афоризми і нові конспекти до женевського 
курсу. Опубліковані у 2002 р. матеріали підтверджують, що «Курс загальної 
лінгвістики» вуалює, істотно спотворює, а іноді навіть суперечить ідеям 
Ф. де Соссюра. Спотворення стосуються таких ключових понять, як «langage» і 
«parole», «signe», «idiosynchronique» «diachronique» i «panchronique», «arbitraire 
du signe» і «valeur linguistique». Слід, однак, дещо послабити критику А. Сеше і 
Ш. Баллі. Адже, якби вони не створили «Курс загальної лінгвістики», сумнівним 
видається факт широкого розповсюдження соссюрівської наукової концепції. 
Судячи з усього, А. Сеше розумів невідповідність власних поглядів поглядам 
Ф. де Соссюра. Багато років після видання й поширення «Курсу» саме він став 
ініціатором теоретично-концептуального коригування концепції свого старшого 
колеги.  

У третьому розділі «Langage як основний об’єкт мовознавства в 
концепції Ф. де Соссюра» розглянуто проблему виділення швейцарським 
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лінгвістом базового об’єкту мовознавства, а також проаналізовано усі ключові 
кваліфікаційні характеристики мовної діяльності у світлі автографів вченого. 

Одним із ключових і фундаментальних непорозумінь, пов’язаних з 
інтерпретацією поглядів Ф. де Соссюра загалом, і їхньою інтерпретацією у 
«Курсі загальної лінгвістики», зокрема, є питання базового об’єкту 
мовознавства.  

Вже давно загальновизнаним став факт про те, що фінальну фразу про 
мову (langue) як основний і чи не винятковий об’єкт лінгвістики, взятий «у собі 
і для себе», написали упорядники – А. Сеше або Ш. Баллі (В. Г. Кузнєцов 
вважав, що саме Ш. Баллі). Вперше у радянському мовознавстві на міфологічність 
положення про мову як «єдиний і справжній об’єкт» однозначно вказала  
Н. О. Слюсарева в 1960 р. у рецензії на книжку Р. Годеля «Les sources manuscrites 
du „Cours de linguistique generale” de F. de Saussure», але водночас вона відзначала 
неясність поняття langage: «Але й у „Курсі”, і в рукописних матеріалах зміст 
кожної зі сторін мовної діяльності розкривається не завжди достатньо 
послідовно. Найневизначенішим із вживаних де Соссюром трьох термінів – 
„мовна діяльність”, „мова”, „мовлення” – є перший, що часто використовується 
у ролі синоніма до другого терміна»1. Теза про «єдиний й справжній об’єкт» 
породила цілу літературу критики, причому не лише у період між 1916 і  
1957 рр. (тобто до виходу книжки Р. Годеля) чи у 1964–1972 рр. (час виходу 
критичного видання «Курсу» Р. Енглера), але й після того, бо цей міф став 
стійким стереотипом і абсолютною істиною для багатьох мовознавців, таких, як 
Р. О. Будагов, В. А. Звєгінцев, В. З. Панфілов, В. І. Абаєв, Г. М. Удовиченко, 
Б. М. Гаспаров, В. П. Даниленко та ін. Після видання нових матеріалів ситуація 
прояснилась. Там, де Ф. де Соссюр розглядає сутність обох понять – langage і 
langue, вони розділені досить чітко. 

Аналіз показав, що термін langage Ф. де Соссюр використовує трояко, 
причому не йдеться ні про три різні значення полісемічного слова, ні про три 
омоніми. Поняття langage поєднує у собі три взаємодоповнювальні семантичні 
аспекти, кожен з яких актуалізується вченим у різних контекстах. Усі три 
ситуації використання терміну цілком компатибільні і не породжують 
багатозначності. По-перше, Ф. де Соссюр визначає langage як базовий об’єкт 
лінгвістики і об’єкт людської лінгвофілософської рефлексії. Другий аспект, на 
який вказують контексти використання ним цього терміну, пов’язаний з 
розумінням langage як конкретної позачасової мовної діяльності конкретної 
людини та як мовний досвід людини взагалі. Третій аспект, який виділяє 
Ф. де Соссюр у понятті, номінованому терміном langage, полягає у підкресленні 
його соціокультурної природи, розумінні langage як мовного досвіду вираження  
і спілкування.   

                                           
1 Н. А. Слюсарева, Рец.на: R. Godel. Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» 

de F. de Saussure. – Genève – Раris, 1957. 283 стр. («Société de publications romanes et françaises sous la 
direction de M. Roques», LXI) // Вопросы языкознания, 1960, № 2, с. 127. 



14 

Мовна діяльність у Ф. де Соссюра розглядається як підкреслено 
антропологічний функційний аспект взаємодії мова – мовлення згідно з 
формулою мовна діяльність = мова (langue) ↔ мовлення (одночасно як parole i 
discours) – на засаді цілого і його функційних аспектів (проявів, буттєвих 
форм), а не просто як складників (мова + мовлення). Аналіз контекстів 
вживання цих термінів у властиво теоретичних фрагментах показав, що 
стосунок мови як потенції і мовленнєвих висловлювань як проявів волі не 
піддається арифметичним діям додавання чи віднімання, а мовну діяльність не 
можна механічно поділити на дві рівні чи нерівні частини («субстанції») – мову 
і мовлення. Це суперечить відомому положенню «Курсу загальної лінгвістики», 
приписаному Ф. де Соссюрові, про те, що необхідно розділити лінгвістику на 
лінгвістику мови та лінгвістику мовлення.  

Міркування про подвійну сутність langage наочно демонструють те, що: 
а) Соссюр розмежовував і не плутав поняття мова і мовна діяльність, оскільки 
сутність мови – моністична (системна), а сутність мовної діяльності – дуалістична 
(процесуально-субстанційна), та цілком свідомо використовував термін і 
б) закликав не обмежуватися тільки вивченням мови, а наполягав, щоб 
мовознавство було наукою саме про такий двоїстий об’єкт. 

Поняття мовної діяльності було розглянуто стосовно категорії знакa у 
його регулярному використанні: мовна діяльність як знаковий динамічний досвід 
полягає у вербально-семіотичному регулюванні міжлюдських інформаційних 
стосунків, згідно з формулою позначуване – позначення або ж інформація – 
сигнал. 

У четвертому розділі «Поняття langue – parole – discours в концепції 
Ф. де Соссюра: ревізія традиційного розуміння» представлений концептуальний 
аналіз понять мови, мовлення та висловлювання у зіставленні їхнього 
традиційного розуміння за «Курсом загальної лінгвістики» та трактування їх 
швейцарським мовознавцем у автографічних матеріалах. Здійснено спробу 
деміфологізації традиційної опозиції «синхронія – діахронія» у світлі нової 
інтерпретації наукової концепції вченого. 

Термін langue традиційно в російській лінгвістичній культурі перекладається 
як язык, а в українській – як мова, натомість термін parole, відповідно як речь і 
мовлення. Більше проблем виникає з їх розумінням. Зазвичай розуміння цих 
термінів базується на «Курсі», де упорядники як основну онтологічну рису 
мови називали соціальність на противагу індивідуальності мовлення. Крім того, 
з їх же «легкої руки» за мовою стійко закріпилася дефініція як іманентної 
суспільної системи знаків, а мовлення – як індивідуального акту волі. У 
рукописній спадщині Ф. де Соссюра, натомість, поряд із загальним об’єктом 
мовознавства – langage вирізнено ще три структурні функції – langue, parole i 
discours (le discursif), з яких перша стосується потенційного аспекту мовної 
діяльності, а дві інші – її актуально-процесуального аспекту. 

Текстуальний лексико-семантичний аналіз усіх використань терміна 
langue в чорнетці монографії «Про двоїсту сутність мовної діяльності» та у 
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нотатках показав, що термін langue використовується Ф. де Соссюром трьома 
способами. І також, як і у випадку з терміном langage, мова не йде ані про три 
різні значення полісемічного слова, ані про три омоніми. В першу чергу, 
використовуючи термін langue, Ф. де Соссюр має на увазі конкретну 
інформаційну семіологічну систему, що існує у пам’яті (у мозку) людини, 
спільну з аналогічними інфомаційними системами у представників цієї ж 
етнокультурної спільноти. В цьому сенсі термін входить у опозицію з терміном 
langage як властивості людського роду взагалі. У таких контекстах зі словом 
langue використовуються маркери конкретизації в просторі – цей, даний, інший, 
один, два, такий же, будь-який. Цей же термін використовується вченим також 
в контекстах, в яких йдеться про певний синхронний стан будь-якої конкретної 
етнічної мови. У цьому випадку ним використовуються маркери конкретизації в 
часі – зараз, в цей момент, стан. Третій аспект, що виділяється Ф. де Соссюром у 
понятті, номінованому терміном langue, полягає у протиставленні мови як 
психологічної структурно-функційної сутності, пов’язаної з діяльністю 
людської свідомості, мовній діяльності (langage) як сутності соціокультурній і 
загальноантропологічній. У цьому сенсі мова постає як психічний об’єкт 
внутрішньої лінгвістики, до якої належать суто граматичні та семантичні або ж 
семіотичні проблеми, на противагу до мовної діяльності як соціологічного і 
культурологічного об’єкту зовнішньої і загальної лінгвістики. У цих випадках 
при використанні терміна langue постійно будуть наявні моменти обговорення 
граматики, фонетики, лексикології або проблем внутрішньої структури знака, 
співвідношення значення і знака, сенсу і форми, психічного і фізичного. 

Основна проблема розуміння Ф. де Соссюром актуальної процесуальної 
функції використання мови у ході мовної діяльності, як показують чернетки й 
нотатки вченого, полягає не стільки у самому факті її розрізнення з мовною 
системою, скільки у визначенні її функційної і прагматичної сутності. Ця 
проблема виявилась уже в самому «Курсі», натомість вона істотно поглибилась 
внаслідок перекладацької практики (особливо російської), де спочатку самі 
укладачі повністю зігнорували термін discours (спровадивши його до ролі 
абсолютного синоніму слова parole), а потім перекладачі як аналог parole 
замість высказывание чи речевой акт вжили слова речь. 

Суть поняття, окресленого Ф. де  Соссюром як parole, полягає у тому, що 
це одиничний акт усного мовлення, який може супроводжувати акти письма, а 
також становить базову одиницю дискурсивної сфери (le discursif). Одиниці 
parole – це завжди одночасно одиниці le discours чи le discursif, проте parole не 
вичерпує усієї повноти дискурсивної сфери. Сфера дискурсу – це сфера 
спілкування, семіологічного перебігу інформації між відправником і отримувачем. 
Сюди входять усі аспекти комунікації, а не лише поодинокі акти висловлювання. 
Тому термін parole навряд чи доцільно було перекладати як мовлення (у 
російській термінології – речь). Ці терміні краще підходять для le discours чи le 
discursif. Через неточності розуміння явища мовлення і зрівняння його з явищем 



16 

висловлювання виникає більшість непорозумінь у трактуванні соссюрівських 
поглядів щодо мовленнєвого спілкування. 

Є ще одна суттєва відмінність між термінами parole і discours (le 
discursif). Вона стосується семантики. Найчастіше Ф. де Соссюр вживає термін 
parole тоді, коли хоче підкреслити чисто фонетичний аспект висловлювання, 
його акустико-артикуляційний аспект. Саме тому він наполягав на приписуванні 
parole статусу діахронічного, протяжного у часі об’єкта на противагу мові як 
об’єкта одночасно ідіосинхронічного (у його актуальному стані) та панхронічного 
(у стані тривання). Коли ж йдеться про комунікацію як взаємний обмін 
інформацією, як повідомлення і його інтерпретацію, релевантним є термін 
discours.  

У п’ятому розділі «Аналіз основних постулатів концепції Ф. де Соссюра 
у світлі їхньої мовознавчої рецепції» проведено аналіз ролі і місця у концепції 
швейцарського лінгвіста таких понять, як відношення, різниця (відмінність), 
протиставлення, суміжність (послідовність) і вартість (значущість), а також 
проведено концептуально-критичний аналіз соссюрівської теорії семіологічних 
відношень. 

Лінгвосеміотична інформація (здійснювані людиною розрізнення і 
взаємні узалежнення фонетичних фігур, тобто акустико-артикуляційних 
структур, і понять, тобто форм позамовного знання), за Ф. де Соссюром, має 
несубстанціальний характер. За своєю онтологічною формою усі семіотичні 
явища є відношеннями і функціями. Вчений однозначно виводив поняття 
субстанції поза лінгвальну і семіологічну сфери.  

Базовим відношенням, що конституює як кожну одиницю мовної 
діяльності, так і їхні структурні елементи, у концепції Ф. де Соссюра є різниця / 
відмінність (différence). Різниця – це лише передумова виникнення інформаційного 
об’єкту. Для актуального визначення останнього у полі функціонування треба 
визначити його відношення до інших об’єктів у потоці часу (у діахронії), а для 
визначення місця об’єкта у системі необхідно встановити відношення його 
протиставлення (опозиції) щодо інших об’єктів за подібністю в аспекті 
одночасності (ідіосинхронії) та відношення сполучення (лінійного поєднання) з 
іншими за суміжністю в аспекті часової послідовності (діахронії).  

У науковій концепції Ф. де Соссюра відмінність і тотожність є первісними й 
базовими відношеннями і розведені вони несиметрично (неопозиційно), а 
опозиція і суміжність є лише двома типами відмінностей. Обидва ці типи 
відмінностей, що виникають між одиницями мовної діяльності у різних 
темпоральних аспектах, можна окреслити також як системно-уподібнювальні 
(парадигматичні) або структурно-поєднувальні (синтагматичні).  

Центральним поняттям у низці реляційних концептів Ф. де Соссюра є 
поняття вартості / цінності (valeur), яке часом ще називається словами  значущість 
чи значимість. Поняття смислу (сенсу) визначається через поняття різниці 
цінностей (вартостей, значимостей), але при цьому увесь ряд семантичних 
сутностей (значення, функції, смисли й цінності) принципово ототожнюються або 
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ж підводяться під спільний знаменник – це все значущі для суб’єкта відмінності й 
різниці. На відміну від термінів відношення, відмінність і різниця термін 
вартість / цінність, окрім чисто онтологічного, посідає також епістемічний чи 
гносеологічний відтінок, адже у ньому закладений антропоцентричний вимір – 
це не просто відмінність / різниця, а така відмінність чи різниця, яка допомагає 
людині системно упорядковувати досвід, яка є корисною чи потрібною 
суб’єкту. Тому, на нашу думку, рацію мала Н. О. Слюсарева, котра зазначила, 
що головним у соссюрівській концепції є відкриття цінності (valeur) мовних 
одиниць, тобто виявлення у них реляційних властивостей. 

Цінність – це облігаторна умова входження одиниці у систему мови чи 
синтагматичний ряд мовлення, окреслення її місця у системному чи лінійному 
оточенні, а також її самототожності. Тотожні відмінності у різних мовних 
системах чи у різному синтагматичному оточенні може мати різну значущість 
(цінність / вартість) для носія мови чи мовця, а значить, можуть бути різними 
одиницями мови чи мовлення. Саме ця думка становить антропоцентричне 
ядро соссюрівської концепції.  

Одним із ключових положень концепції Ф. де Соссюра була його 
реляціоністична за своєю сутністю теорія знака. Це чи не найчастіше цитований, 
але одночасно чи не найменш адекватно сприйнятий фрагмент його концепції. 
У всякому разі, такі висновки можна зробити з аналізу положень про семіологічні 
відношення – відношення асоціації – що структурно конституюють знакові 
функції, які Ф. де Соссюр висуває і обґрунтовує у монографії «Про двоїсту 
сутність мовної діяльності» (зокрема у розділах 3d, 3f, 3g, 5a, 6, 7, 8 i 11). 

Класичне розуміння знака як двосторонньої психічної сутності, що 
поєднує у собі на засаді інклюзії два принципово відмінні функційні елементи 
людського досвіду – поняття й акустичний образ – було приписане Ф. де Соссюрові 
упорядниками «Курсу» і стало енциклопедичним положенням. Найбільшою 
заслугою (а одночасно й особливістю концепції) Ф. де Соссюра вважається, з 
одного боку, те, що він відстоював саме білатеральну теорію знака, а з другого, 
те, що він ототожнював форму знака з психічною (за іншими версіями – 
психофізіологічною) лінеарною сутністю – тобто акустичним образом, а не з 
самим звуком, що робило знак двосторонньо психічним. Проблема, однак, 
полягає у тому, що обидва ці положення сильно спрощені і не відповідають 
матеріалам рукописів вченого.  

Міфологізоване було саме поняття знака як субстанційної за своєю суттю 
одиниці мови, котра складається з двох частинок, а якщо бути докладнішою – з 
двох половинок – позначуваного і позначення. Ця теза була сформульована у 
«Курсі» й унаочнена відомим усім малюнком поділеного навпіл еліпса, де 
верхня половина – це поняття, а нижня – акустичний образ. 

Зрозуміти онтологічну формальну структуру знака можна лише беручи до 
уваги описану вище засаду реляціонізму. Знак – це не «що», а «як» і «навіщо», 
це не сума елементів, а функційне відношення.   

Концепція семіології викладена у 7 розділі монографії 2002 р. Основні 
три терміни, якими оперує Ф. де Соссюр у цьому фрагменті тексту, це 
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signification (значення), forme (форма) i figure vocale (фонетична фігура). Сфера 
власне семіотична позначена цифрою I, а фонетична сфера – цифрою II. 
Одиниці сфери II (figures vocales) окреслено як такі, що служать конкретними 
формами для сфери I, і винесено поза власне семіологічні відношення.  

Отже, семіотичні відношення можна представити у вигляді наступної 
схеми: 

I II 
Différence générale des 

significations (n’existe que 
selon la différence des 

formes)2 
 

Une signification 
(relative à une forme) 3 

 Figure vocale (servant 
de 

forme ou de plusieurs 
formes dans I)4 

Différence générale des 
formes (n’existant  que 
selon la différence des 

significations)5

Une forme (toujours 
relative à une 
signification)6 

 
 

 
Як бачимо, семіологічні відношення мають подвійно-дуальний (тетричний) 

характер. По вертикалі (у просторовому аспекті) вони нагадують звичайний 
семіотичний дуалізм значення і форми, який окреслюється звичайно як 
білатералізм знака, а по горизонталі (у темпоральному плані) вони визначають 
функційний характер семіологічних відношень. Він полягає у тому, що 
одиничне значення (une signification) може функціонувати у мовленні разом з 
конкретною формою (une forme) лише в силу фунціональних стосунків різниці 
(différence) з іншими значеннями, поєднаними з ним в систему сигніфікативних 
цінностей – семантичну парадигму (différence générale des significations). Так 
само як кожна одинична форма (une forme), яка в дискурсивному ужитку може 
становити в асоціації з одиничним значенням (une signification) конкретний 
мовленнєвий знак, необхідно пов’язується системою протиставлень з іншими 
формами у єдину формальну парадигму (différence générale des formes). Нарешті, 
система асоціацій між семантичною і формальною парадигмою творить  
єдність мовного знака, тобто парасему, якщо вживати терміни, пропоновані 
Ф. де Соссюром. Неважко помітити, що в основі усієї соссюрівської семіології 
лежить ідея відношень розрізнення та асоціювання, тобто фактично система 
вартостей / цінностей. 

Таке бачення семіології істотно відрізняється від представленої у «Курсі 
загальної лінгвістики» звичайної двосторонньої схеми знака. Ф. де Соссюр 

                                           
2 Загальна різниця значень (існує у зв’язку з різницею форм). 
3 Одиничне значення (співвіднесене з одиничною формою).   
4 Фонетична фігура (служить формою чи низкою форм щодо I). 
5 Загальна різниця форм (існує у зв’язку з різницею значень). 
6 Одинична форма (завжди співвіднесена з одиничним значенням). 
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протиставляє цій «побутовій» точці зору своє тетричне розуміння семіозиса, 
яку сам вчений назвав його словом quadruple – «четвіркове». 

Уже в самій цій схемі можна знайти докази того, що фонетична фігура як 
акустичний образ чи акустико-артикуляційне враження не є складником 
семіотичних відношень і може бути оцінене лише як зовнішнє щодо 
семіологічної ситуації сигнальне позначення у конкретній мовленнєвій 
ситуації. У найкращому випадку figure vocale може відігравати роль апосеми 
(форми) щодо конкретного мовленнєвого знака у його зовнішньомовленнєвій 
реалізації. Саме цей різновид позначення Ф. де Соссюр описував як лінійну за 
своєю сутністю синтагму. Отже, лінійним є не знак як єдність значення та 
форми, а лише фонетична фігура, яка його позначає в усному мовленні. На 
схемі немає поняття (idée), але є значення (signification), немає також звуку 
(son), проте є дві формальні функції – figure vocale, винесена поза систему 
тетричних семіологічних відношень, та власне форма як така (forme). З цього 
можна зробити висновок, що форма, навіть одинична і конкретна, не тотожна 
фонетичній фігурі. Але на тлі розглянутої у 8 розділі троїстості сфер 
семіологічного відношення – понятійна – семіологічна – фонетична – 
напрошується думка, що й значення не тотожне поняттю, схема ж має бути 
доповнена зліва ще одним компонентом, який можна було б нумерувати 0. Це 
поняття (idée), яке може бути значенням для I, тобто власне знакового 
відношення, тією ж мірою, якою формою щодо I є figure vocale (як II).  

Одним із ключових моментів соссюрівської концепції семіології є те, що 
лінгвальний факт чи одиниця позначає не реалії об’єктивного світу речей, а 
поняття як функції людського мислення-пам’яті. Тому будь-які спроби 
представити соссюрівську семіологію як теорію кореспонденції знака і світу є 
недоречними. 

Друга сторона просторового семіологічного відношення обернена до 
психофізіологічного об’єкта, який описується у соссюрологічній літературі як 
акустичне враження, а у нотатках самого Ф. де Соссюра найчастіше називається 
терміном figure vocal, який ми пропонуємо називати фонетичною фігурою. 
Через фонетичну фігуру лінгвальна одиниця пов’язується з безпосереднім 
енергоматеріальним явищем – звукорядом. Відношення лексичного значення до 
фонетичної фігури або ж до ряду фонетичних фігур у термінологічній 
номенклатурі швейцарського вченого окреслюється як форма.  

Нагадаємо, що Ф. де Соссюр стверджував, що «la forme est la même chose 
que la signification», тобто по суті форма є тим самим, що й значення. Отже, 
йдеться про психічну функцію інформаційного характеру, тобто семіологічне 
відношення. З цього випливає, що фонетична фігура, позбавлена зв’язку з 
мовними значеннями, перестає бути формою і стає просто психофізіологічною 
сенсорною функцією.  

Підсумовуючи наш аналіз соссюрівських автографів у плані семіологічної 
концепції, можна сказати, що ключем до її розуміння є власне реляціоністично-
антропоцентрична методологічна позиція, тобто прийняття до уваги трьох 
ключових тез: 
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– семіологічні явища є принципово функційними (реляційними) – це не 
субстанції чи комбінації субстанцій, а відношення, 

– семіологічні відношення є принципово антропоцентричними, 
індивідуально-психологічними з онтологічного погляду і суспільно-
психологічними з точки зору походження і функційного призначення,  

– семіологічні відношення якісно відрізняються як від чисто когнітивних, 
понятійно-мисленнєвих, так і власне фонетичних – акустично-артикуляційних. 

Історія видання «Курсу загальної лінгвістики» вже неодноразово 
описувалась у науковій літературі, тому детальніша інформація про неї 
винесена у Додаток 1 «Історія видання «Курсу загальної лінгвістики». 

У мовознавстві міцно укоренився міф про Е. Дюркгейма як натхненника 
ідей Ф. де Соссюра. Проблема співвідношення їхніх поглядів розглядається 
окремо у Додатку 2 «Філософські витоки номотетизму, методологічного 
антропоцентризму і соціологізму Ф. де Соссюра». Зіставлення соссюрівських 
автографів з текстами соціологічних праць Г. Тарда й Е. Дюркгейма показали, 
що філософські витоки психосоціологізму Ф. де Соссюра сягають тардівської 
теорії психологічної сутності соціального, а не теорії соціальних фактів 
Е. Дюркгейма, як зазвичай вважають в історії мовознавства. Натомість 
соссюрівський методологічний антропоцентризм, реляціонізм і номотетизм 
витікають з критичної філософії І. Канта. У цьому ж додатку обґрунтовується й 
критика поширених у науковій літературі поглядів про вплив на концепцію 
Ф. де Соссюра філософії Г. Гегеля, а також досить популярного стереотипу про 
протилежність поглядів Ф. де Соссюра й В. фон Гумбольдта. Нові матеріали 
соссюрівських автографів доводять принципову близькість концепцій обох 
вчених, звісно, окрім факту психосоціального антропоцентризму першого та 
метафізичного спрямування концепції мови в останнього.  

 
ВИСНОВКИ  

 
Лінгвістична концепція становить цілісну картину розуміння мови, 

мовної сфери дійсності чи мовного досвіду, базовану на певному науково-
методологічному світогляді, лінгвістична ж теорія є суто науковою побудовою, 
спрямованою на опис і/чи пояснення певних сутностей, феноменів, процесів і 
відношень. Тому сприйняття наукової концепції – це насамперед розуміння її 
методологічних засад, тобто сукупності концептуальних понять, прецедентних 
суджень і концептуально релевантних моделей наукового мислення, поєднаних 
у функційне й прагматичне інформаційне ціле. Необхідним є розуміння самої 
методології автором лінгвістичної концепції, зокрема онтології досліджуваного 
об’єкта та епістемології дослідження, а також системи використовуваних ним 
дослідницьких методик. Для наук, об’єкт яких не є безпосередньо даним, 
методологія відіграє визначальну роль. Ф. де Соссюр – перший науковець, хто 
однозначно узалежнив лінгвістичне дослідження від методології, використовуючи 
термін точка зору. Фактично він не створив у галузі загального мовознавства 
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жодної часткової та конкретної теорії, усі створені ним теорії мали загальний і 
фундаментальний характер.  

Критичний характер методологічної оцінки певної наукової концепції чи 
теорії має ґрунтуватися на принципах узгодженості понять, суджень, постулатів 
і моделей наукового мислення з прийнятими вченим онтологією об’єкта та 
методологією дослідження, концептуальної цілісності і когерентності суджень 
науковця, логічної і термінологічної зв’язності наукового тексту та сукупності 
текстів даного автора, часової та дискурсивної релевантності окремих постулатів і 
суджень з цілісною концепцією вченого. 

Проблема аналізу концепції Ф. де Соссюра ускладнюється непростою 
історією її оприлюднення. Праця «Курс загальної лінгвістики» написана його 
колегами А. Сеше й Ш. Баллі та містила значною мірою їхню інтерпретацію 
поглядів вченого, а автентичні автографи були опубліковані досить пізно й не 
отримали належного розголосу. Тому значною мірою така інтерпретація 
набуває характеру реінтерпретації та деміфологізації усталених стереотипів, 
набутих унаслідок популяризації «Курсу». Адекватному розумінню концепції 
Ф. де Соссюра перешкоджали відсутність доступу до автентичних текстів 
самого автора, хибна інтерпретація його поглядів видавцями, неординарність і 
навіть революційність більшості методологічних положень, що суттєво 
випередили свій час, своєрідний ідіостиль метамови вченого, на який досить 
часто не зважали в перекладах іншими мовами, неймовірна популяризація 
«Курсу» та перетворення його на своєрідний канон сучасного мовознавства. 

Реінтерпретаційний характер дослідження (аналіз рецепції соссюрівської 
концепції та самої концепції на основі нових автографічних матеріалів) 
передбачає відповідну методологію. Такою методологією є функційний 
прагматизм як антропоцентрична й реляціоністична концепція діяльності та 
досвіду, оскільки саме на таких засадах будував свою концепцію Ф. де Соссюр. 
Ідея антропоцентризму полягає у визнанні об’єкта мовознавства інформаційною 
сутністю, що існує у свідомості (психіці) людини. Ідея реляціонізму ґрунтується 
на розумінні кожного явища й кожної сутності як відношення або сукупності 
відношень. Категорія відношення є основною формальною категорією онтології 
у функційному прагматизмі. Засада реляційності (функційності) дає змогу 
вийти за межі індивідуальної одиничності людського суб’єкта й за межі 
вузького одиничного ситуаційного досвіду. Тому у функційно-прагматичному 
мовознавстві роль ключового об’єкта виконує не мова, мовлення чи окремий 
його акт, а саме цілісний мовний досвід / мовна діяльність усуспільненої 
людської особистості. Логічним наслідком застосування отнологічних засад 
антропоцентризму й реляціонізму до процедур епістемології є прагматизм 
дослідження, тобто узалежнення дослідницьких процедур від потреб (намірів) 
та можливостей (здатностей) людини (як суб’єкта пізнавальної діяльності) і 
дослідника як представника певної школи, течії, напряму, носія певного 
науково-методологічного світогляду. 
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Женевські лінгвісти Р. Годель і Р. Енглер ставили під сумнів адекватність 
концепції Ф. де Соссюра у формі, викладеній у «Курсі загальної лінгвістики», 
звертаючи увагу наукового світу на суттєві концептуальні розбіжності між 
текстом «Курсу» та автографами-нотатками до лекцій і статей. Р. Енглер 
зіставив усі рукописні матеріали з канонічним текстом «Курсу загальної 
лінгвістики», що дало змогу встановити, як співвідноситься інтерпретація 
видавців з оригінальними джерелами «Курсу». У 1974 р. за редакцією Р. Енглера у 
світ виходять автографічні тексти, написані Ф. де Соссюром, – підготовчі 
нотатки для лекцій, афоризми, нариси й різні примітки. Нарешті в 1996 р. були 
знайдені нові рукописи Ф. де Соссюра,  опубліковані в 2002 р. у Парижі під 
назвою «Écrits de linguistique générale» («Записки із загальної лінгвістики»). 
Перша частина книги – монографія «De l’essence double du langage» («Про 
двоїсту сутність мовної діяльності») містить 29 розділів, у яких Соссюр подав 
основні теоретичні положення своєї концепції, котрі разюче відрізняються від 
традиційного розуміння концепції, яку в мовознавстві прийнято називати 
соссюрівською. Виникла потреба піддати ревізії основні положення традиційної 
концепції, для чого було розглянуто джерела й чинники її формування. 

Зміна наукової парадигми на зламі XIX–XX століть спричинила розмаїття 
наукових розвідок у науках загалом і в суспільно-гуманітарних зокрема.  
У філософії того часу відбувався відхід від позитивізму й матеріалізму  
в бік системоцентризму, феноменології, прагматизму, функціоналізму та 
антропоцентризму. Лінгвістика кінця XIX століття поступово відходить від 
однозначного прив’язування мовознавства до історії культури й починає 
орієнтуватися на психосоціальні та біофізіологічні дослідження. У психології 
з’являються концепції, які остаточно й переконливо доводять психічну основу 
мислення. Зростає зацікавлення мовою як явищем, що самоорганізується, як 
знаряддям спілкування й вираження думки, як психосоціальною функцією. Рух 
«назад до Канта» на зламі століть породжує зацікавлення кантівським 
антропоцентризмом, реляціонізмом, номотетизмом і символізмом. Повернення 
до кантіанства дало змогу побачити власне антропоцентричну підставу 
мовознавства – психічну й соціальну одночасно. Наприкінці XIX століття 
з’являються нові ідеї – соціопсихологізм і психосоціологізм, що лягли в основу 
нового антропоцентризму Ф. де Соссюра й І. Бодуена де Куртене. Соссюрівська 
концепція мови як системи психологічних за своєю онтологічною суттю знаків 
і моделей мовленнєвої поведінки одночасно підкреслювала суто соціальний 
характер мови як продукту та знаряддя. Зароджуються ідеї про мову як цілісну 
функційну систему, що існує тут і зараз, і кожний складник цієї системи 
залежить від її цілісності.  

Після першої світової війни «Курс загальної лінгвістики» (котрий, хоч і 
не був повною мірою працею Ф. де Соссюра, усе ж містив певні загальні 
положення його концепції) виявився на часі не лише в Європі, але й у всьому 
світі. Уперше в історії мовознавства було представлене цілісне й системне 
пояснення суті мови та мовлення, а також людської мовної діяльності як такої. 
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У післявоєнний період розпочинається популяризація концепції Ф. де Соссюра 
та з’являється низка наукових шкіл, які тією чи тією мірою вбачали свої 
теоретичні джерела в концепції «Курсу». Виокремимо щонайменше п’ять 
принципово відмінних шкіл т. зв. «структуралізму» – соціологічну (Женева), 
функційну (Прага), абстрактно-логічну (Копенгаген), культурологічну (Лондон) 
і декскриптивно-позитивістичну (США).  

Аналіз центральних українсько- і російськомовних періодичних видань 
(«Мовознавство» і «Вопросы языкознания»), а також значної кількості 
монографій, підручників і енциклопедій із метою простежити тенденції й 
характер рецепції поглядів Ф. де Соссюра в радянському та пострадянському 
лінгвістичному просторі уможливив періодизацію цих процесів за видавничою 
логікою. Представлений огляд публікацій, присвячених Ф. де Соссюрові та 
його теорії, дає підстави для визначення трьох етапів періодизації повоєнної 
рецепції поглядів ученого: від початку 50-х років до 1977 (1978) р. минулого 
століття, тобто до другого видання «Курсу»; період «формального зацікавлення» 
від 1977 до 1990 (1991) р.;  період «музейного сприйняття» поглядів вченого – 
від 90-х рр.. до сьогодення. 

Розглянуто ключовий соссюрівський термін langage та здійснено його 
концептуальний та прагматичний аналіз на основі як автографічних текстів, так і 
оригіналів і перекладів «Курсу». Визначено сутність цього поняття, 
деміфологізовано одне з ключових і фундаментальних непорозумінь, пов’язаних 
з інтерпретацією поглядів Ф. де Соссюра загалом і їхньою інтерпретацією в 
«Курсі загальної лінгвістики» зокрема, тобто переконання, що для Соссюра 
базовим об’єктом мовознавства є мова (langue). Концептуальний аналіз усіх 
вживань зазначеного терміна в автографах науковця показав, що поняття, 
номіноване Ф. де Соссюром як langage, поєднує в собі три взаємодоповнювальних 
семантичних аспекти, кожен із яких зактуалізований швейцарським лінгвістом 
у різних контекстах: це вид досвідної семіотичної діяльності, антропологічна 
функція людини як особи й виду, а також функційно-прагматичне поєднання 
мови й мовлення. 

Для Ф. де Соссюра базовим і повним об’єктом мовознавства є не langue,  
а саме langage як цілісна динамічна система знакових відношень, як 
лінгвосеміотична діяльність людини, одна з форм її семіотичної активності. За 
своєю онтологічною сутністю цей об’єкт – складна психосоціальна функція 
людського досвіду, він становить не субстанційну, а реляційну сутність, інакше 
кажучи, є упорядкованою сукупністю взаємозалежних відношень. Цілісне 
видове й культурно-історичне системне поняття мовної діяльності (langage) є 
двоїстим у кількох аспектах: (1) єднає думку (психічну інформацію, церебрацію) 
зі знаком (семіотичною формою), (2) встановлює зв’язок між знаком (семіотичною 
формою) і фонетичною фігурою (конкретною артикуляцією, фонацією),  
(3) поєднує конвенційно-суспільну потенцію особи (мову) з волітивними 
лінгвосеміотичними актами (мовленням), (4) встановлює залежність між власне 
лінгвосеміотичним (внутрішнім, мовним) і психосоціальним, історико-
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культурологічним (зовнішнім, позамовним) планами людського досвіду, 
нарешті (5) саме в мовній діяльності поєднуються системне сучасне й історичний 
розвиток мовної потенції людини.  

У рукописній спадщині Ф. де Соссюра поряд із загальним об’єктом 
мовознавства – langage – вирізнено ще три його структурні функції – langue, 
parole i discours (le discursif), з яких перша стосується потенційного аспекту 
мовної діяльності, а дві інші – її актуально-процесуального аспекту. 
Концептуальний аналіз поняття мови на тлі конкретних контекстів вживання 
терміна langue в рукописах Ф. де Соссюра дав змогу вказати на те, що вчений 
усвідомлює цей термін як назву антропоцентричного семіологічного знаряддя 
на відміну (але не в протиставленні) від термінів parole (висловлення) та discours 
(мовлення) як назв дій та подій експресивно-комунікативного характеру, у яких 
вживається це знаряддя. Одним із найважливіших положень про поняття мови є 
те, що мова – сутність подвійно негативна: як інформація вона не може існувати 
поза психікою людини як суб’єкта лінгвосеміотичної діяльності, а як код вона 
не може функціонувати (виникати й використовуватися) у свідомості лише 
однієї, окремо взятої людини. Дуалізм мови полягає в тому, що онтологічно 
вона має характер психічний, а телеологічно й каузально – суспільний.  

Функційно-прагматичним проявом використання мови в мовній діяльності, 
а одночасно й єдиним джерелом і чинником її еволюції є мовлення, яке  
Ф. де Соссюр розуміє двозначно: по-перше, як окремі акти мовлення – висловлення 
(які він називав parole), а по-друге, як події, тобто як поле експресивно-
комунікативної інтеракції (назване термінами discours або le discursif). Це 
розрізнення залишилося поза увагою мовознавців із вини видавців «Курсу». 
Discursif – сфера соціалізації людини й інтеріоризації мови як системи. 
Дискурсивна сфера (le discursif) має, по-перше, процесуальний, по-друге, 
інтерактивний характер і, по-третє, співвіднесена з мовою одночасно в 
причинно-наслідковому (як джерело інновацій) і цільовому плані (як поле 
реалізації мови). Термін parole у Ф. де Соссюра позначає тільки акт усного 
мовлення (висловлення) як базову форму людської мовленнєвої сигналізації. 
Якщо parole – це одиничний мовленнєвий акт, то discours – мовленнєва подія, що 
пов’язує між собою такі акти в цілісну єдність актуальної мовної комунікації. 

Основним непорозумінням, яке побутує в традиційній рецепції поглядів 
Ф. де Соссюра, є переконання, що він протиставляв мову й мовлення як дві 
незалежні сутності або ж як два складники langage. Автографічні матеріали 
доводять, що він розглядав їх як взаємно пов’язані функційні аспекти буття 
мовної діяльності – інваріантний, ідіосинхронічний, психосинергетичний і 
неусвідомлений, суто психологічний (мова) та актуально-волітивний, діахронічний 
і психо-психофізіологічний (мовлення). Ці два об’єкти дослідження суттєво 
відрізняються з онтологічного боку. Мова є станом, статичною системою 
інформаційних відношень, мовлення має характер актуального інформаційного 
процесу. Проблема розрізнення мови й мовлення виявляє в Ф. де Соссюра 
виразно темпоральний характер. Мові притаманний характер ідіосинхронічний 
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(усі її функційні елементи співіснують водночас у єдиній системі), мовленню ж – 
діахронічний (це завжди протяжний та змінний у часі процес). Ф. де Соссюр, 
розмежовуючи системне (семіологічне), діахронічне (фонетичне), ретроспективне 
та історичне вивчення мовної діяльності, ніколи не закликав припиняти 
дослідження історії мови, а лише наполягав на тому, щоб не плутати сутнісних 
об’єктів: семіологічних відношень, які треба вивчати системно (синхронічно), 
та фонетичних рядів, дослідження яких він називав діахронічним, а також 
власне епістемологічного конструкту (штучного витвору науковців), яким є 
історичний стан мовної системи чи етап розвитку мовної діяльності, котрий 
можна досліджувати або ретроспективно (етимологічно чи анахронічно, оцінюючи 
минуле через сучасне), або власне історично (квазісистемно, зіставляючи різні 
системні зрізи). Синхронне і діахронічне дослідження, на переконання 
Ф. де Соссюра, – абсолютно різні дослідження принципово відмінних об’єктів. 
Утім обидва ці підходи, за словами вченого, походять із природи самих фактів 
мовної діяльності. Основне непорозуміння в рецепції соссюрівської епістемології 
полягає в ототожненні діахронії мовлення з історією мови та перенесенні назви 
дослідження фонетичних явищ та змін на історичне дослідження мовної 
системи. Синхронічним, чи радше ідіосинхронічним, Ф. де Соссюр називав 
одномоментний стан системних відношень у мові як інформаційній функції, 
протиставляючи його діахронічному (бо постійно змінному й послідовному) 
фонетичному ряду. Вчений не зводив темпорального статусу лінгвальних 
фактів до дихотомії «ідіосинхронія – діахронія», а вбачав у langage ще один 
темпоральний модус існування – панхронію, котру розумів як сукупність усіх 
моментів ідіосинхронії. Для розрізнення стану мови і її розвитку (еволюції)  
Ф. де Соссюр вживав зовсім інші терміни – status, état (стан мови, статика) – motus, 
événement (розвиток мови, динаміка). Натомість для розрізнення підходів до 
дослідження мови чи мовлення лінгвіст використовував терміни sémiologique 
(семіологічний); diachronique (діахронічний); rétrospectif (ретроспективний) і 
historique (історичний). 

Одна з ключових категорій у концепції Ф. де Соссюра – категорія 
відношення, котра імплікує те, що лінгвосеміотична інформація має 
несубстанціальний характер, тобто за своєю онтологічною формою є певного 
зразка залежністю, функцією. Така онтологічна настанова передбачає 
необхідність розгляду кожного лінгвального (і насамперед мовного) об’єкта в 
розрізненні та зіставленні, протиставленні й ототожненні з іншими (як 
відношення – relation, quantités relatives, rapport, різниці – différence, опозиції – 
opposition, різнорідності – diversité, вартості / значущості – valeur і негативності – 
quantités négatives). Ф. де Соссюр однозначно виводив поняття субстанції поза 
лінгвальну та семіологічну сфери, тобто позиціонував себе в методології як 
послідовний реляціоніст.  

Базовим відношенням, що конституює як кожну одиницю мовної 
діяльності, так і їхні структурні елементи, у концепції Ф. де Соссюра є різниця / 
відмінність (différence). Саме використовуючи відмінність, можна говорити про 
наявність того чи того об’єкта як у системі мови, так і в мовленнєвих синтагмах. 
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Різниця – це основа існування інформаційної одиниці, а тотожність – лише її 
зворотний бік. Ф. де Соссюр цілком свідомо висуває на передній план різницю 
й апофатику (заперечення) як прийом, підкреслює саме негативний характер 
мови й знака. Кожна одиниця мови й мовлення існує завдяки її відмінностям 
від подібних чи суміжних одиниць, але й кожен складник їхніх одиниць (форма 
чи значення) конституюється відмінністю від інших. 

Для актуального визначення об’єкта в полі функціонування треба 
встановити його відношення до інших об’єктів у часовому континуумі (у 
діахронії), а для визначення місця в інваріантній системі необхідно встановити 
відразу два типи відношень: відношення його протиставлення (опозиції) щодо 
інших об’єктів за подібністю та відношення його суміжності (поєднання) з 
іншими об’єктами. У мовній системі Ф. де Соссюр убачав обидва різновиди 
відношень, а в мовленні – лише синтагматичні. Мовленнєве висловлення (parole) 
як актуальна синтагма організоване саме на суміжності елементів згідно із 
засадою їхньої лінійної послідовності, а мовна система становить собою 
сукупність інваріантів і передбачає передусім наявність відношень опозиційності 
елементів у класах та опозиційності самих класів між собою. При цьому можна 
говорити про лінійність у мові, тобто про синтагматичні відношення суміжності, 
сполучуваності, котрі містять у собі потенцію мовленнєвої лінійності. Суміжності, 
які ми виявляємо в мові у формі лінійних послідовностей чи у формі 
сполучуваності або ж моделей творення мовленнєвих висловлень, – це 
«спадок», який дістався мові від мовлення. 

Центральним поняттям у низці реляційних концептів Ф. де Соссюра є 
поняття вартості / цінності / значущості (valeur). Термін вартість / цінність, 
окрім власне онтологічного, має також епістемічний чи гносеологічний відтінок, 
адже в ньому закладений антропоцентричний вимір. Це не просто відмінність / 
різниця, а така відмінність чи різниця, яка допомагає людині системно 
упорядковувати досвід, яка є корисною чи потрібною суб’єктові. Цінність – 
облігаторна умова входження одиниці в систему мови чи синтагматичний ряд 
мовлення, окреслення її місця в системному чи лінійному оточенні, а також її 
самототожності. Ідентична відмінність (різниця) у різних мовних системах чи в 
різному синтагматичному оточенні може мати різну значущість (цінність / 
вартість) для носія мови чи мовця, а отже, можуть бути різними одиницями мови 
чи мовлення. Саме ця думка становить антропоцентричне ядро соссюрівської 
концепції.  

Одним із ключових положень концепції Ф. де Соссюра є його 
реляціоністична за своєю сутністю теорія знака. На відміну від традиційного 
білатерального розуміння знака як семіотичних відношень поняття з 
акустичним образом (приписуваного Соссюрові), лінгвіст пропонує складну 
систему власне семіологічних відношень значень, форм і їхніх відмінностей, 
пов’язаних, з одного боку з поняттями, а з іншого – із фонетичними фігурами. 
Ані поняття (як функції позалінгвальні), ані фонетичні фігури за такої умови не 
входять до складу семіологічних відношень. Ці відношення мають подвійно-



27 

дуальний (тетричний) характер: у просторовому аспекті вони нагадують 
звичайний семіотичний дуалізм значення і форми (який окреслюють зазвичай 
як білатералізм знака), а в темпоральному плані визначають функційний 
характер семіологічних відношень: одиничне значення (une signification), що 
може функціонувати окремо від системи в поєднанні з конкретною формою 
(une forme), через функційні стосунки різниці (différence) пов’язане з низкою 
інших значень через систему сигніфікативних цінностей – семантичну 
парадигму (différence générale des significations) так само, як кожна одинична 
форма (une forme), що в дискурсивному вжитку може становити в поєднанні з 
одиничним значенням (une signification) конкретний мовленнєвий знак, 
обов’язково пов’язується системою протиставлень з іншими формами в єдину 
формальну парадигму (différence générale des formes). Нарешті система асоціацій 
між семантичною та формальною парадигмою творить єдність мовного знака. 

Аналіз автографічних матеріалів Ф. де Соссюра показав, що термін знак 
(signe) означав у нього форму мовленнєвої одиниці. Натомість те, що прийнято 
називати в сучасному мовознавстві знаком (мовним чи мовленнєвим), у 
Ф. де Соссюра найчастіше названо лінгвальним фактом, лінгвальною одиницею 
або лінгвальним феноменом (fait linguistique, unité linguistique чи phénomène 
linguistique), а також спеціально визначеним для цього терміном sème. Одинична 
лінгвальна одиниця у просторовому вимірі має два аспекти, дві площини – 
значення і форму (знак), кожна з яких є також двобічним відношенням. У 
такому разі терміни signification i forme на маркування цих площин Ф. де Соссюр 
використовував набагато частіше, ніж «класичні», знані з «Курсу» позначуване 
і позначення. Ці останні треба ототожнювати не з самим знаком (семіологічним 
відношенням), а з тими позасеміологічними сутностями, до яких звернений 
лінгвальний факт: роль позначення у стосунку до лінгвальної одиниці виконує 
фонетична фігура, а роль позначуваного – поняття. 

Аналіз соссюрівської семіологічної теорії за автографами вченого 
показав, що основою її розуміння є власне реляціоністично-антропоцентрична 
методологічна позиція, тобто постулювання того, що: а) семіологічні явища 
принципово функційні (реляційні); це не субстанції чи комбінації субстанцій, а 
відношення; б) семіологічні відношення принципово антропоцентричні 
(індивідуально-психологічні з онтологічного боку та суспільно-психологічні з 
погляду походження й функційного призначення); в) семіологічні відношення 
якісно відмінні як від власне когнітивних (понятійно-мисленнєвих), так і власне 
фонетичних (акустично-артикуляційних).  

Водночас для Ф. де Соссюра вкрай важливим було одночасне визнання 
двох тез: семіотичне (лінгвальні одиниці, їхні форми й значення) і несеміотичне 
(фонетичні фігури, акустичні образи й артикуляційні мускульні дії) – 
принципово різні сфери інформаційно-комунікативного досвіду, проте обидві 
ці сфери безпосередньо пов’язані між собою, не можуть функціонувати одна 
без одної і взаємно окреслюють одна одну. Для Ф. де Соссюра двоїстість знака як 
фонетичної форми мовленнєвої одиниці (наприклад, словоформи) полягала не в 
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поєднанні психічного із психофізіологічним, а в поєднанні психофізіологічного з 
акустично-артикуляційним, бо саме цей функційний зв’язок оберігав усю 
концепцію від ідеалізму та соліпсизму. 

Відмінності в тлумаченні соссюрівських ідей виявлені на різних рівнях. З 
одного боку, вони стосуються фундаментальних питань теорії лінгвістичної 
науки, а з іншого боку, величезна відмінність стосується логіки аргументації, 
розвинутої в трьох циклах лекцій і зміненої авторами «Курсу». Абсолютно 
зрозуміло, що Ф. де Соссюр у лінгвістиці є засновником не тільки, і не стільки 
структуралізму. Його концептуальна думка й методологічна позиція щодо 
теоретичних підстав лінгвістики випереджувала не лише структуралізм, але й 
пізніші наукові течії в мовознавстві: функціоналізм, генеративну граматику, 
прагматику, дискурсологію. 

На зміну лінгвістиці мови 30–40-х рр. ХХ ст. у 70–90 рр. прийшла 
лінгвістика мовлення. Спочатку на рівні речень, потім на рівні тексту, пізніше – 
дискурсу як тексту в мовленнєвій ситуації. Зараз виразно проступають спроби 
вивести лінгвістичне дослідження на рівень лінгвістики дискурсу, але суто як 
фрагмента langage (мовної діяльності). Стає зрозумілим, що, поза всяким 
сумнівом, настане час лінгвістики цілісної мовної діяльності, причому не 
об’єктивістської та описової, а антропоцентричної, і не субстанціальної, а 
реляціоністської. А це, власне, і є соссюрівська наукова концепція. 

Можна визначити кілька перспектив дослідження «нового» Ф. де Соссюра. 
Як завдання мінімум слід поставити переклад українською мовою й публікацію 
усіх автографічних матеріалів та ознайомлення з ними мовознавців і студентів-
філологів, а також комплексну дослідну працю над окремими проблемними 
місцями у концепції вченого на основі цих матеріалів. Завдання максимум – 
переглянути вітчизняні оцінки інших західних мовознавців, які могли бути 
суттєво спотворені або через успадковані з радянського періоду упередження 
ідеологічного характеру, або через невірні тлумачення, або ж через неналежну, 
однобічну методологічну інтерпретацію. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Просяник О. П. Наукова концепція Ф. де Соссюра: досвід 
реінтерпретації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.15. – загальне мовознавство. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

У дисертації досліджено нововиявлені автографічні матеріали Ф. де Соссюра, 
які уможливили ревізію традиційного розуміння фундаментальних положень 
його наукової концепції в мовознавстві радянського та пострадянського 
періодів.  

Із функційно-прагматичних позицій переосмислено онтологічне, 
епістемологічне та методологічне підґрунтя соссюрівського розуміння 
семіозиса, мовної діяльності як об’єкта лінгвістики, переглянуто поняття мови, 
мовлення, знака, відношення, різниці, значущості та низки інших понять, 
ключових для концепції швейцарського лінгвіста. 

Виявлено ключові розбіжності між традиційною рецепцією поглядів 
Ф. де Соссюра і поглядами, викладеними в автографах. Розбіжності стосуються 
об’єкта мовознавства, його реляційної сутності і функційної структури, 
семіологічної теорії, способу наукового мислення й методології вченого та її 
філософських витоків. 

Ключові слова: наукова концепція, рецепція, мовна діяльність, мова, 
мовлення, семіозис, відношення, різниця, значущість. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Просяник О. П. Научная концепция Ф. де Соссюра: опыт 

реинтерпретации. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.02.15. – общее языкознание. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2018. 

В диссертации изучены нововыявленные автографические материалы 
Ф. де Соссюра, которые сделали возможной ревизию традиционного 
понимания фундаментальних положений его концепции в языкознании 
советского и постсоветского периодов. 

С функционально-прагматических позиций переосмыслено онтологическое, 
эпистемологические и методологическое основание соссюровского понимания 
семиозиса, языковой деятельности как объекта лингвистики,  пересмотрены 
понятия языка, речи, знака, отношения, разницы, значимости и ряда других 
понятий, ключевых для концепции швейцарского лингвиста. 

Выявлены ключевые разногласия между традиционной рецепцией 
взглядов Ф. де Соссюра и взглядами, изложенными в автографах. Разногласия 
касаются объекта языкознания, его реляционной сущности и функциональной 
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структуры, семиологической теории, способа научного мышления и 
методологии ученого и ее философских истоков. 

Ключевые слова: научная концепция, рецепция, языковая деятельность, 
язык, речь, семиозис, отношение, разница, значимость. 

 

SUMMARY 
 

Prosianyk O. P. The scientific conception of F. de Saussure: reinterpretation 
experience. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philology, speciality 10.02.15 – General 
Linguistics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 
and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is a systematic study of newly discovered autographic materials by 
F. de Saussure, which enabled a revision of traditional understanding of the 
fundamental provisions of his scientific conception in the linguistics of the Soviet and 
post-Soviet periods. From the functional and pragmatic positions, the ontological, 
epistemological and methodological foundation of F. de Saussure’s understanding of 
semiosis, linguistic activity as an object of linguistics is reviewed, the notions of 
language, speech, sign, relation, difference, significance, and a number of other 
notions that are the key to the conception of the Swiss linguist have been redefined. 

The actuality of the topic is the gradual change the in modern linguistics 
general trend towards the direction of anthropocentrism and systemic-discursive 
actionable analysis of language experience, the foundations of which were laid by  
F. de Saussure in his autographic materials. Saussure was far ahead of his time, and 
because of this he was misinterpreted by the publishers of the «Course of General 
Linguistics», as well as by the number of the twentieth century linguists. 

The scientific novelty of the dissertation research is not only that the paper 
presents the analysis of new, not published in either the Ukrainian or Russian 
languages of autographic materials by F. de Saussure. Considering the newly 
discovered autographic materials (2002), the linguistic conception of F. de Saussure 
requires, on the one hand, a careful revision of its fundamental provisions outlined in 
the «Course of General Linguistics» of 1916, and on the other hand, requires such an 
objective generalization which would allow us to introduce the «new» Saussure in 
linguistics. 

The problem of interpretation of the scientific conception of F. de Saussure in 
the linguistics of the Soviet and post-Soviet periods was investigated in the paper. It 
is known that the work of the «Course of General Linguistics» was written by his 
colleagues A. Scheche and S. Ballie and contained largely their interpretation of the 
views of the scientist.   

It is found that as a result of the simplified representation of the «Course» as a 
book by F. de Saussure there were stable mythological beliefs in the mass 
consciousness of the Soviet and post-Soviet (native and Russian) linguists, that the 
“Course” was written by Saussure himself, or it was the text based on the texts of the 
lectures by the scientist and that this text accurately conveys Saussure’s conception, 
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which is the heart of structuralism as a unified and holistic linguistic conception, and 
Saussure is its founder; in the textbooks and encyclopedias of linguistics the main 
provisions of Saussure’s conceptions were precisely described and correctly 
interpreted, so there is no need to read and analyze the manuscript inheritance of the 
scientist, since it does not make anything significant in the already existing view of 
Saussure’s conception. Published in 2002 the autographic Saussure materials confirm 
that the «Course of General Linguistics» veils, significantly distorts, and sometimes 
even contradicts the ideas of Ferdinand de Saussure. 

It is found that for F. de Saussure the basic and complete object of linguistics is 
not langue (language), namely langage (linguistic activity) as an integral dynamic 
system of symbolic relations, as linguosemiotic activity of a person, one of the forms 
of his/her semiotic activity. The concept of language is analyzed on the background 
of concrete contexts of the term langue use in Saussure’s manuscripts. They clearly 
indicate that this term is perceived by the scientist as the name of anthropocentric 
semiological instrument in contrast to (but not in opposition) to the terms of parole 
(statement) and discours (speech) as the names of actions and events of the 
expressive and communicative nature, during which this instrument is used. 

Autographic materials prove that Saussure considered language and speech as 
mutually related functional aspects of language activity being – invariant, 
idiosynchronous, psycho-synergetic and unconscious, purely psychological (language) 
and actual-voluntary, diachronic and psycho-psychophysiological (speech). 

The main misunderstanding in the reception of Saussure’s epistemology is the 
identification of the diachrony of speech with the history of language and the transfer 
of the name of the phonetic phenomena study and changes to the historical study of 
the language system. Saussure called the one-time state of system relations in 
language as an information function synchronous, or rather idiosynchronous, 
contrasting it with diachronic (because of constantly changing and sequential) 
phonetic series. The scientist did not reduce temporal status of linguistic facts to 
dichotomy «idiosynchrony – diachrony», but he saw in langage one more temporal 
mode of existence – the panchronium, which was understood as a complex of all the 
moments of idiosynchrony.  

It is established that one of the key categories in the conception of F. de 
Saussure is the category of relation, which implies that the linguistic and semiotic 
information is non-subjective, that is, in its ontological form is a certain type of 
dependence, a function. The basic relation that constitutes each unit of language 
activity as well as their structural elements in the conception of F. de Saussure is the 
difference / distinction (différence). The central concept in F. de Saussure’s range of 
relational concepts is the concept of value (valeur) which helps a person 
systematically organize the experience. Value is the obligatory condition of a unit’s 
entry into the language system or the syntagmatic series of speech, the outline of its 
place in the system or the linear environment, as well as its self-identity. 

It is found that in contrast to the traditional bialaterial understanding of a sign 
as a semiotic relation of the concept with an acoustic image (attributed to Saussure), 
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the linguist offers a complex system of proper semiotic relations of meanings, forms 
and their differences, connected, on the one hand, with concepts, and on the other – 
with the phonetic figures. Neither concepts (as extra linguistic functions) nor 
phonetic figures are the parts of semiotic relationship. 

It became clear that F. de Saussure in linguistics is not only the founder of 
structuralism and not just structuralism. His conceptual thought and methodological 
position on the theoretical foundations of linguistics was ahead not only of 
structuralism but also of later scientific trends in linguistics: functionalism, generative 
grammar, pragmatics, discourse theory. 

Key words: scientific conception, reception, language activity, speech, 
semiosis, relation, difference, significance. 
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