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ВСТУП 

 

Домінувальний у сучасному мовознавстві антропоцентричний підхід 

до вивчення мовних явищ та процесів зумовлює необхідність  

дослідження механізмів категоризації й конкретизації референтів 

позамовної дійсності, виявлення засобів їхньої об’єктивації в кожній 

конкретній мові, висвітлення комунікативних можливостей цих мовних 

одиниць. Відповідно дисертація присвячена аналізу лексико-семантичних  

і комунікативно-функціональних особливостей англомовних еврисемічних 

субстантивних лексем, які є індикаторами широкозначної категоризації  

в мові та мовленні. 

З середини ХХ століття широкозначні одиниці регулярно стають 

предметом дослідження лінгвістів [6; 27; 36; 43; 59; 60; 61; 174; 220; 223]. 

Актуальність проблеми зберігається і сьогодні, про що свідчить поява 

численних праць (в основному зарубіжних дослідників) за останні роки  

[1; 2; 30; 65; 73; 74; 75; 89; 94; 126; 151; 152; 164; 184; 198; 237; 238].  

У вітчизняному мовознавстві явище широкозначності досліджено 

переважно на матеріалі української мови [20; 119; 196; 212; 213; 214]. 

Загалом за еврисемами (робочий термін введено на позначення 

широкозначних одиниць за аналогією до наявного терміна для 

широкозначності – еврисемія) досі визнається наявність одного широкого 

значення, поліреферентність, співвіднесеність з поняттям широкого обсягу, 

контекстна зумовленість, відсутність відношень семантичної похідності.  

Актуальність нашої розвідки зумовлена насамперед важливою 

роллю, яку відіграє широкозначність у категоризації об’єктів буття  

та відсутністю фундаментальних наукових досліджень, присвячених 

комплексному аналізу семантичних параметрів поліреферентних 

англомовних лексем. Постає необхідність визначення місця феномену 

еврисемії у лексико-семантичному просторі англійської мови та з’ясування 

її системних відношень з такими суміжними явищами, як семантична 



 5 

неоднозначність, полісемія, гіперо- та гіпонімія. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

комплексної міжкафедральної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць», 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (номер державної 

реєстрації 0113U000807). 

Мета дослідження полягає в комплексному семасіологічному аналізі 

субстантивних широкозначних лексичних одиниць англійської мови  

як репрезентантів лексико-семантичної категорії еврисемія. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 

– визначити теоретико-методологічну та методичну базу дослідження 

семантики широкозначних субстантивних лексем;  

– виокремити функції еврисемічних мовних одиниць; 

– проаналізувати денотативний і референтний компоненти значення 

еврисеми; 

– запропонувати власну класифікацію виокремлення ступенів 

референтної віднесеності еврисемічних одиниць на основі визначення  

типів референтів, які вони можуть позначати;  

– схарактеризувати комунікативні властивості похідних слів  

та фразеологічних одиниць, у складі яких базовими є широкозначні лексеми 

з погляду на референтний компонент їхньої семантики; 

– розкрити особливості функціювання похідних слів еврисем  

у складі фразеологізмів в англійській мові. 

Об’єктом дослідження виступають широкозначні іменники 

англійської мови, що співвідносяться з поняттями, які відображають  

базові параметри існування («предметність» – thing, subject, object, material, 

stuff; «олюдненість» – man, person, human being, individual, creature; 

«справа» – matter, affair; «подієвість» – event; «певне місце в просторі» – 

place), що виражають загальні поняття, не вказуючи на специфічні 
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характеристики предмета, людини, події, та їхні лексико-фразеологічні 

деривати. 

Предметом дослідження є особливості семантики та функціонування 

субстантивних еврисем англійської мови. 

Матеріалом дослідження стали 180 еврисемічних одиниць та їхніх 

лексико-фразеологічних дериватів, дібраних методом суцільної вибірки  

із 12 тлумачних й енциклопедичних словників англійської мови. Основним 

джерелом ілюстративного матеріалу слугували 624 приклади 

функціонування (контексти вживання), взяті із текстової бази Британського 

національного корпусу (British National Corpus), що демонструє сучасне 

вживання мовних одиниць у контексті різноманітних дискурсів. У корпусах 

текстів пошук задавався за формами широкозначних іменників без 

обмежень, що виступають компонентами похідних слів і сталих 

фразеологічних сполучень. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційного дослідження 

становлять основні положення теорії широкозначності [4, 6; 16; 30; 48; 50; 

112; 113; 114; 115; 163; 215; 216; 219; 220; 221; 223; 233; 234; 265; 296; 297]; 

теорії функціональної категоризації [19; 32; 33; 40; 124; 241; 244; 250; 251; 

253; 254; 255; 277; 278; 290; 291; 292; 293; 294; 298]. Важливими є також 

праці з лексичної семантики [7; 24; 32; 34; 35; 38; 48; 50; 54; 90; 91; 92; 111; 

127; 125; 155; 170; 171; 172; 190; 191; 205; 206; 207; 208; 219; 220; 221; 223; 

232; 233; 234; 235; 279], а також проблеми аналізу структури значення  

слова [202]. 

Методика дослідження ґрунтується на засадах комплексного 

застосування загальнонаукових і лінгвістичних методів та прийомів  

аналізу мовного матеріалу. Висвітлення аспектів структури, семантики, 

функціонування субстантивних еврисем в англійській мові досягнуто  

через методику описово-аналітичного методу з прийомами спостереження, 

аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, гіпотетико-дедуктивного 

методу, методу суцільної вибірки і кількісних підрахунків, (для відбору, 
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інтерпретації та класифікації фактичного матеріалу), аналізу словникових 

дефініцій (для окреслення змісту еврисемічних одиниць через словникові 

дефініції, виявлення сем), контекстуального аналізу (для встановлення 

ситуативної зумовленості та особливостей функціонування еврисеми  

в певному мовленнєвому акті, а також аналізу лексичного наповнення  

цієї мовної одиниці), семного (компонентного) аналізу (для визначення 

семантичної структури еврисем, виявлення їхніх елементарних семантичних 

компонентів – сем), структурно-семантичного аналізу (для з’ясування 

структури та семантики еврисем, визначення шляхів та способів 

формування їхніх дериватів та фразеологічних одиниць). 

Наукова новизна дослідження полягає насамперед в тому,  

що в результаті проведення комплексного семасіологічного аналізу 

субстантивних еврисем англійської мови було досягнуто таких результатів: 

– висвітлено дериваційні та функціональні особливості англомовних 

широкозначних одиниць;  

– доведено самостійність широкозначності в межах лексико-

семантичної системи англійської мови;  

– виявлено спільні та відмінні риси еврисемії із суміжними з нею 

мовними явищами лексико-семантичного простору англійської мови;  

– проаналізовано внутрішню структуру еврисемічних субстантивних 

одиниць;  

– розроблено класифікацію виокремлення ступенів референтної 

віднесеності широкозначних одиниць на основі визначення типів 

референтів субстантивних еврисем англійської мови. 

Як робоча гіпотеза висувається припущення про те, що англомовні 

субстантивні еврисеми (широкозначні одиниці взагалі) мають різні ступені 

референтної віднесеності, що уможливлюється на основі визначення типів 

референтів, які можуть позначати досліджувані одиниці. 

Отримані в ході дослідження результати дозволяють сформулювати 

наступні положення, що виносяться на захист: 
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1. Еврисемія є особливим механізмом категоризації та конкретизації 

референтів позамовної дійсності, що й відрізняє це лексико-семантичне 

явище від полісемії та моносемії. Завдяки своїм комунікативним 

можливостям еврисеми виступають засобами об’єктивації референтів  

у кожній конкретній мові. 

2. Головна різниця між широкозначністю і багатозначністю криється  

в їхній реалізації в мові та мовленні відповідно. Слово є полісемічним лише 

в мові, в мовленні реалізується один з його лексико-семантичних варіантів, 

вибір якого зумовлює контекст. Широкозначне слово, навпаки, поза 

контекстом є однозначним, проте це єдине значення співвідноситься  

з кількома різними об’єктами думки (референтами), а конкретний зміст  

цієї мовної одиниці уточнюється, але не змінюється, в умовах мовлення 

(контексту). 

3. Основним критерієм визнання лексичної одиниці еврисемічною 

виступає її гіперо-гіпонімічний потенціал, де основна увага приділяється 

видовим і родовим лексемам. Гіперонім характеризується найбільш 

загальною родовою ознакою поняття і більш широким обсягом, залучає  

до своєї поняттєвої галузі всі гіпоніми, що спеціалізують цю родову ознаку. 

4. Базовими компонентами значення внутрішньої структури 

широкозначних субстантивних одиниць є денотативний і референтний. 

Завдяки денотативному значенню еврисема здатна категоризувати, 

референтному – конкретизувати об’єкти (реалії) позамовної дійсності. 

5. Еврисеми мають різний ступінь референтної співвіднесеності 

(високий, середній, низький), що виокремлюються на основі визначення 

типів референтів, які вони можуть позначати. 

6. Комунікативні властивості похідних лексичних та фразеологічних 

одиниць, у складі яких базовими є широкозначні лексеми з погляду на 

референтний компонент їхньої семантики, також дозволяють визначити 

ступені їхньої референтної віднесеності. 
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7. Похідні слова еврисемічних одиниць у складі фразеологізмів  

в англійській мові мають власні особливості функціонування в межах 

визначення ступенів їхньої референтної співвіднесеності. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що здобуті 

результати є внеском у такі галузі англістики, як лексикологія (розділ 

«Лексична семантика») та лінгвостилістика. Цей внесок, зокрема, полягає  

у доповненні уявлень про лінгвістичне явище еврисемії, що сприяє  

її визнанню як лексико-семантичної категорії. Особистий внесок у розвиток 

теорій мови та комунікації полягає в розширенні й систематизації знань  

про природу, типологію, структурно-семантичну специфіку, стилістичні 

особливості (стилістичну маркованість) еврисемічних лексем. Цей внесок 

може бути екстрапольований і на відповідну галузь загального 

мовознавства. 

Практичне значення праці полягає в тому, що її результати можуть 

бути використані: 

– в навчальній роботі у процесі викладання курсів загального 

мовознавства, лексикології та стилістики англійської мови, теорії 

перекладу, а також у спецкурсах із семантичної парадигматики, когнітивної 

лінгвістики, теорії комунікації, лексичної семантики, семасіології;  

– у навчально-методичній роботі для укладання підручників, 

навчальних і методичних посібників із проблематики дослідження; 

– у лексикографічній практиці для укладання тлумачних друкованих 

та електронних словників для потреб корпусної лінгвістики. 

Апробація результатів роботи. Теоретичні положення та практичні 

результати дисертації було представлено на шести міжнародних наукових  

і науково-практичних конференціях: «Іноземна філологія у ХХІ столітті» 

(Запоріжжя, 2014 – 2016 рр.), «Мир языка – мир в языке» (Київ, 2015), 

«Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2016), 

«Міжкультурна комунікація: Мова – Культура  – Особистість” (Острог, 

2016), «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Луцьк, 
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2016); на щорічних підсумкових конференціях професорсько-викладацького 

складу Запорізького національного університету (2014 – 2016 рр.);  

на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови 

(2014 – 2016 рр.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження відображено в 7 одноосібних публікаціях, 6 із яких  

є науковими статтями, опублікованими у фахових виданнях України,  

1 стаття – у зарубіжному виданні (Австрія). Загальний обсяг публікацій 

становить 3,8 друкованих аркуша. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу,  

трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків  

та списку використаних джерел (340 позицій), у тому числі джерел 

фактичного та ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг дисертації 

становить 196 сторінок, із них основного тексту – 160 сторінок. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження  

та її актуальність, висвітлено ступінь розробленості проблеми, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт, предмет, матеріал  

і методи дослідження, вказано наукову новизну, робочу гіпотезу  

та положення, винесені на захист, розкрито теоретичне значення  

та практичну цінність здійсненої розвідки, подано відомості про форми 

апробації здобутих результатів та структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

широкозначної лексичної одиниці» здійснено аналіз основних підходів  

до розгляду поняття широкозначності, а також провідних напрямків  

у дослідженні цього явища, розглянуто співвідношення еврисемії  

з суміжними з нею явищами, обґрунтовано функціональний аспект 

широкозначних одиниць, описано методи дослідження еврисем. 

У другому розділі «Особливості семантики еврисем англійської 

мови» подано опис основного аспекту дослідження еврисемії – 

семантичного, здійснено аналіз двох головних компонентів значення 



 11 

еврисеми – денотативного і референтного, на основі чого проводиться 

покрокове визначення ступенів референтної віднесеності досліджуваних 

еврисемічних іменників. 

У третьому розділі «Функціонування еврисемічних субстантивних 

лексем англійської мови» здійснено аналіз ступенів референтної 

віднесеності еврисемічних іменників англійської мови, а також дериватів, 

утворених від цих субстантивних лексем. 

У висновках узагальнено результати дослідження, визначено 

перспективи подальшої роботи у сфері дослідження широкозначності. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ШИРОКОЗНАЧНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ 

 

1.1 Явище еврисемії в лінгвістичних дослідженнях 

 

Розуміння сутності і природи мови як символічного явища стала 

предметом дослідження вчених багатьох наук минулого та сьогодення. 

Закономірним, на нашу думку, є те, що різні культури по-різному 

категоризують навколишній світ і, як результат, по-різному закріплюють  

за мовними знаками значення, що нерідко призводить до «комунікативних 

невдач», коли люди можуть одне й те слово розуміти по-різному.  

Це проявляється в одному з очевидних властивостей слів будь-якої  

мови – неоднозначності, яка існує завдяки особливості нашого мислення 

узагальнюючи поняття співвідносити їх як з одиничними предметами,  

так і з класами явищ, які виокремлюються за різними критеріями, що у свою 

чергу, проявляється в різноманітті форм, однією з яких є широкозначність. 

Проблема широкозначності викликає зацікавленість лінгвістів вже не 

одне десятиріччя, що само по собі не може не свідчити про значимість 

цього феномена для дослідження мови [4; 12; 13; 14; 17; 19; 30; 44; 45; 46; 

47; 138; 186; 199; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 233; 234]. 

Для позначення широкозначності використовують також терміни 

«еврисемія» [58; 105; 131; 163; 174; 176; 198; 212; 213; 214; 224; 225], 

«платеосемія» [1; 2; 78], для широкозначних одиниць – «слова широкої 

семантики» [12; 13; 14; 22; 23; 79; 116; 226], «слова з широким значенням» 

[6; 72; 73; 74; 75], «імена з широкою поняттєвою основою» [68; 69; 70; 71; 

101; 102; 217; 222; 223], «слова широкої сфери застосовності» [236]; «слова 

з широкою денотативною віднесеністю» [203; 204]; «слова з широкою 

денотативною характеристикою» [142]; «широкозначні десемантизовані 

слова», а також «слова з невизначеним обсягом значення» [165; 166]; 
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«узагальнені слова з широким обсягом» [201]; «слова з широкою загальною 

семантикою» [118]; «слова з узагальненим значенням» [209]; «номінації 

широкого семантичного обсягу» [18]; «дифузи» [39; 64], «Schwammwörter» 

(«слова-губки») [187], «слова з недиференційованим значенням» [43], 

«еврисемант» [212; 213; 214; 224; 225], «слова широкого семантичного 

аспекту» [93], «слова-еврисемізми» [163].  

У зарубіжному мовознавстві слова, значення яких характеризується 

великим ступенем узагальненості, визначаються як general nouns (слова  

з загальним значення) [265] або universaux (слова з універсальним 

значенням) [300], shell-nouns (слова-оболонки) [297], unspecific nouns 

(семантично невизначені слова) [245], carrier nouns (імена-капсули, 

«транспортувальники») [272], labels (імена-ярлики, етикетки) [259], 

container nouns (імена-контейнери) [303].  

Обидва терміни – еврисемія і платеосемія – грецького походження 

(eurys – широкий, просторий, широко поширювальний; platus – широкий), 

і використовуються для позначення широкозначності. При цьому перший  

з них є більш вживаним і тому в нашому дослідженні (незважаючи на його 

асоціацію з англійським словом every (кожен) пропонується 

використовувати терміни еврисемія (для явища широкозначності)  

й еврисема (для широкозначної одиниці). 

Дослідження широкозначності проводилося на матеріалі багатьох 

мов, але розпочалося воно в межах аналітичних мов (англійської, німецької, 

пізніше французької), тому її почали пов’язувати, головним чином,  

з типологічними особливостями саме цих мов [2, с. 16; 9; 28; 30; 31; 43, 

с. 81-85; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 63; 65; 72; 73; 74; 75; 95; 101; 102; 106; 107; 

108; 129; 130, с. 1; 131, с. 10; 132; 133; 134; 135; 148; 149; 153, с. 66; 164; 

165; 166; 175, с. 95; 176, с. 84; 178; 179; 180; 198; 201; 203; 204; 211; 237; 

238; 252, с. 241;]. 

Частіше за все широкозначні лексеми розглядають у плані синхронії  

і рідше діахронії [195; 226], а також у зв’язку з деякими функціональними 
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стилями, наприклад, наукової і художньої літератури [106; 107; 108], 

розмовного жанру [133; 134; 160] і технічної підмови [135], з позицій 

широкозначного характеру окремих частин мови: іменників [1; 2; 31; 37; 55; 

56; 65; 73; 74; 75; 143; 148; 149; 164; 211], дієслів [9; 59; 60; 79; 96; 101; 102; 

129; 137; 146; 175; 189; 199], прикметників [118], займенників [77], 

прийменників [116], а також фразеологічних одиниць [3; 86; 150; 159; 178].  

При цьому підкреслювалось, що широкозначність, як різновид 

значення мовної одиниці, може бути притаманна як окремому слову, 

так і одному або декільком лексико-семантичним варіантам 

полісемантичного слова, а також фразеологічній одиниці.  

Разом із тим, дослідження еврисемії має доволі обмежений характер, 

що зумовлено, на нашу думку, декількома причинами. Перш за все, 

найбільша увага приділялася широкозначним дієсловам, тоді як 

субстантивна широкозначність досліджувалась не так активно. 

Широкозначним прикметникам, прислівникам і прийменникам відводилось 

менш значне місце. Крім того, можна констатувати, що ще досі  

не визначено лінгвістичний статус широкозначності й її співвідношення  

з іншими лінгвістичними категоріями (полисемією, вузькозначністю, 

гіперо-гіпонімією). Свідоцтвом тому, що широкозначність не є усталеним 

лінгвістичним поняттям, слугує, зокрема, відсутність її визначення  

в лінгвістичних енциклопедичних словниках.  

Повертаючись до аналітичних мов, зауважимо, що вони мають 

високий ступінь абстракції лексичних одиниць, які виступають  

у словосполученні в якості структурної домінанти [153, с. 16]. Однак цілий 

ряд сучасних дослідників [94; 177; 184; 212; 213; 214; 224; 225] свідчать,  

що еврисемія не є прерогативою мов аналітичної структури. Хоча саме 

іноземні лінгвісти у своїх дослідженнях явище широкозначності детально 

не вивчають. Як правило, вони розглядають полісемію, нерідко  

у співвідношенні з омонімією (і гетеросемією [258, с. 524]), досліджують 

проблему неоднозначності (ambiguity) слова в контекстах, що допускають 
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різну інтерпретацію, наприклад, I went to the bank, де слово bank може мати 

трактовку як фінансова установа або берег ріки [239, с. 50-51; 301, с. 185], 

невизначеність (vagueness) та неоднозначність як семантичний феномен,  

що виникає внаслідок диз’юнкцій в десигнатах [306, с. 143].  

Одиниці, які ми трактуємо як еврисеми, фігурують у дослідженнях 

серед абстрактних [154] або загальних слів [210; 215; 216; 248; 249; 264; 

301], слів-універсалій [140; 141; 280], а також «перенасичених» слів 

(«übersättigstes» Wort), свого роду «патологічних» явищ, коли два або 

більше необ’єднуваних значення, які могли б дати у схожому контексті 

один смисл, об’єднуються навколо одного й того ж слова [299, с. 114]. 

Зокрема, під загальними словами (Allwörter) Р. Карнап розуміє 

одиниці, що позначають якість або зв'язок, які аналітично властиві всім 

предметам певного виду (Ding, Eigenschaft, Beziehung, Zustand, Handlung, 

Raum) [248, с. 36; 249, с. 221-227]. Відзначається, що вони практично 

позбавлені змісту, неінформативні й безвиразні та є індексами до деяких 

змінних. 

Іншу трактовку пропонує М. Халлідей, який вважає загальні  

слова чимось посереднім між граматичною і лексичною одиницею. Маючи 

загальне значення, вони не несуть ніякої певної інформації,  

але здатні пов’язувати граматичне і лексичне значення, що є їхньою 

основною функцією. Часто їх вживають для уникання повторення слів  

у мовленні [264]. Тим самим, визнається їхня замісна функція,  

яка виражається в анафоричних і катафоричних зв’язках.  

С. Ульман, порівнюючи французьку і німецьку мови у плані полісемії, 

доходить висновку, що французька мова є «непрозорою» і в високому 

ступені «абстрактною» [215; 301, с. 176]. Це пояснюється наявністю  

в ній великої кількості абстрактних загальних слів (general terms),  

що мають різні, варіативні в залежності від контексту значення.  

Вони протиставляються лінгвістом конкретним точним словам (particular 

terms) (пор.: grouping vs dissection, grunularity [257, с. 512-514], 
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generalization vs specialization [262, с. 26]). Загальні слова, наприклад aller, 

mettre, prendre, faire, не тільки мають велику кількість значень  

(згідно словника Littre’s dictionary, 40, 50, 80 і 80 відповідно),  

але й є найбільш частотними словами в мові [301, с. 185]. Слова chose, 

affaire, machine, truc, faire С. Ульман навіть називає «пустими» словами 

[215]. Наявність великої кількості таких лексичних одиниць,  

а в їхніх межах загальних і «пустих» слів дослідник пояснює тим,  

що цивілізаційний прогрес змушує не тільки формувати нові слова,  

але й додавати нові значення до вже існуючих слів [301, с. 184].  

Таким чином, «мови нецивілізованих народів багаті конкретними, 

окремими словами й бідні словами загального значення» [216],  

існує кореляція між полісемією і прогресом, точністю значення 

(particularism) та низьким ступенем розвитку народу [251, с. 226].  

Разом з тим, С. Ульман вважає розширення значення одних слів,  

як і звуження значення інших, універсальним процесом в історичній 

семантиці [301, с. 193]. 

У. Вайнрайх так само вважає досліджуване явище широкозначності 

семіотичною універсалією, однак на відміну від С. Ульмана характеризує 

його як відмінне від полісемії внаслідок того, що подібні випадки  

є результатом не надрозвинутого значення, а семантичного спустошення. 

Також відзначається висока частотність відповідних одиниць.  

Семантичне спустошення визначається дослідником як такий тип полісемії, 

при якій десигнати містять відносно більш факультативні частки; 

актуалізація або неактуалізація яких визначається точно обмеженим 

контекстом [306, с. 144-145]. 

Дж. Лайонз, у свою чергу, розмежовує групові універсалії,  

які слугують цілям групування індивідуальних субстанцій у класи,  

і характеризуючі універсалії, які позначають дії, стани, якості,  

що асоціюються з індивідуальними субстанціями. До перших мають 

відношення «загальні» іменники, до других – «абстрактні» іменники, 
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дієслова, прислівники та прикметники [140, с. 357]. Наприклад, слово man 

визначається як універсалія у вживанні у функції предикативного члена. 

Таке розмежування базується на «визнанні в чуттєвому світі певної 

кількості дискретних, що мають протяжність у часі «сутностей»,  

на визнанні принципів ідентифікації й класифікації, а також на визнанні 

більшості повторюваних властивостей, станів, дій та ін., які можуть 

асоціюватися з цими «сутностями» [140, с. 358]. 

Л. Тен’єр пропонує розрізнювати повнозначні і неповнозначні 

(семантично пусті) слова [210, с. 64]. Функція останніх полягає в тому,  

щоб «вказувати, уточнювати або видозмінювати категорію» повнозначних 

слів та встановлювати їхнє співвідношення. Серед повнозначних 

виокремлюються слова, які виражають окремі ідеї, і слова, які позначають 

окремі ідеї (категорії). При цьому, у ході історичного розвитку мови, 

повнозначні слова можуть стати неповнозначними та мати виключно 

граматичну функцію [210, с. 66]. Загальні повнозначні слова мають 

категоріальний зміст й ідеї не виражають, однак за допомогою їх можна 

зрозуміти окремі ідеї. Категоріальне значення наближує їх до окремих 

повнозначних слів, а не до неповнозначних. І загальноповнозначні,  

й окремоповнозначні одиниці здатні бути семантичним ядром категорії. 

Тож, загальноповнозначні слова Л. Тен’єра, що здатні вступати  

в гіперо-гіпонімічні відношення, можна віднести до широкозначних. 

Отже, у дослідженнях іноземних лінгвістів вказані одиниці мають 

особливий статус, але не отримують однозначної інтерпретації їхніх 

значень. Тим не менш, у лінгвістиці кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

сформувалися три основні погляди на еврисемію, а саме:  

1) її вважають автономною лексико-семантичною категорією [6; 11; 

36; 55; 56; 58; 59; 60; 151; 152; 153; 176]; 

2) розглядають як різновид полісемії, а еврисему як один із лексико-

семантичних варіантів полісеманта [9; 61; 65; 69; 70; 71; 72; 73]; 

3) характеризують як різновид моносемії з широким обсягом  
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денотата [2; 59; 100; 132; 224; 225]. 

Сам термін «широкозначність» був введений Н. М. Амосовою,  

яка вивчала еврисемічні дієслова у складі «стилістико-граматичних 

конструкцій», неоднослівних утворень, відмінних від фразеологічних 

одиниць і виокремила еврисемію як лексико-семантичну категорію,  

окрему від полісемії [6, с. 112]. За її розумінням, широке значення – це 

значення з максимальним ступенем узагальнення, що проявляється  

в чистому вигляді лише в мові (поза контекстом) і конкретизується  

в мовленні (в контексті) завдяки звуженню поняття, яке воно  

позначає [6, с. 114]. Хоча таке визначення можна вважати релевантним  

і для явища полісемії, оскільки конкретний лексико-семантичний  

варіант реалізується саме в контексті (див. також [197, c. 55; 120; 121, с. 95; 

215, 216; 76, с. 46; 234, с. 93; 301, с. 176, 192]). Мовленнєвий контекст 

розкриває значення, що існує в мові, внаслідок чого для визначення 

основного значення, за думкою Л. Вогиної, контекст необов’язковий [305, 

с. 14]. Поза контекстом полісемант співвідноситься скоріше з першим 

загальним лексико-семантичним варіантом, номінативно-непохідним 

значенням.  

Визначенням Н. М. Амосової керується більшість дослідників [36; 55; 

56; 59; 60; 151; 152; 153], які так само вважають еврисемію і полісемію 

відособленими лексико-семантичними категоріями. Широке значення 

пов’язують з гранично високим ступенем узагальнення [36, с. 18; 58, с. 4; 

107, с. 12; 225, с. 203], абстракції [48, с. 82; 107, с. 12; 131, с. 9; 153, с. 67; 

199, с. 25; 212; 213; 214;], семантичною генералізацією [224, с. 9; 225, 

с. 205]. Визнається визначальна роль контексту або мовленнєвої ситуації 

для інтерпретації широкого значення еврисеми [2, с. 32; 9, с. 6-7; 22; 36, 

с. 190; 53, с. 324; 59, с. 7; 69, с. 3; 89, с. 67; 108, с: 11; 148, с. 97; 153, с. 30, 

67; 176, с. 83; 199, с. 25].  

Як стверджує М. В. Нікітін, широкозначні слова «семантично 

«несуверенні», за змістом їм нема чого запропонувати контексту, вони самі 
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«живляться» від нього [161, с. 103]. З такого погляду, широке значення  

є єдиним, цілісним, але таким, яке не охоплює низку уявлень,  

що проявляються контекстуально, – воно інваріантно [94, с. 7; 106, с. 12; 

130, с. 2; 153, с. 49; 173, с. 102; 176, с. 83–84].  

Таким чином, значення еврисеми визначається виключно як єдине, 

таке, що характеризується цілісністю семантичної структури [130; 153], 

однопоняттєвістю [212; 213; 214;] і, внаслідок цього, відсутністю  

між значеннями відношень семантичної похідності [106; 107; 108; 151; 152; 

176, с. 83]. Виокремлення цих рис є наслідком того, що за дослідженими 

одиницями визнається наявність тільки широкого значення.  

Існує, однак, й інша думка. Наприклад, О. П. Беляєва вважає,  

що еврисемічні слова мають широку поняттєву основу,  

тому не є можливим звести всі значення таких лексем до якогось єдиного 

змістовного ядра [26, с. 88].  

Згідно другого підходу, обидва явища перехрещуються: 

широкозначність співіснує з багатозначністю в межах семантичної 

структури однієї мовної одиниці, тобто широкозначність представляється 

внутрішньою характеристикою окремих лексико-семантичних варіантів  

у структурі багатозначного слова [9, с. 127; 65; 69; 70; 71; 73]. С. Н. Дімова 

демонструє це на прикладі слова way, у структуру якого входять  

вісім лексико-семантичних варіантів, з яких лише два – «track of any kind»  

і «manner of any kind of action» – характеризуються як широкозначні [73, 

с. 7-8]. При цьому перше з них дослідник вважає узагальнено-родовим,  

а друге – узагальнено-категоріальним. 

А. М. Аралов розглядає у плані кількісної й якісної характеристики 

лексико-семантичних варіантів лексичну опозицію однозначність –

вузькозначність. При цьому під «вузьким» розуміється «значення,  

що має занадто вузький обсяг поняття, а також яке зафіксоване в певній 

лексичній сполучуваності» [9, с. 127]. На його думку, у мовленні 

конкретизуються як широке, так і вузьке значення слова, але для широкого 



 20 

значення характерна передача поняття, що співвідноситься з 

відокремленими позамовними явищами. Саме тому говорять про 

поліреферентний екстенсіонал [1; 2; 224; 225; 229] еврисеми та її 

поліденотативність [1; 2; 22; 58; 89; 94; 107; 131; 143; 177; 224; 225]. 

Останнє заперечують В. К. Колобаєв і С. С. Терещенко [108, с. 11; 212; 213; 

214;], вважаючи це загальним параметром для еври- і полісемії.  

Деякі дослідники відносять еврисемію до різновиду моносемії,  

що має широкий обсяг денотату. Пояснюється це нездатністю окремих сем 

до виокремлення через «низький ступінь диференціації змісту»,  

або широкозначні слова об’єднують з однозначними, протиставляючи  

їх багатозначним [132, с. 35; 59, с. 7]. При цьому, завдяки слову, 

допускається поява в контексті відтінків одного стрижневого значення,  

але не його підзначень [2, с. 55]. Згідно такого підходу, семантична 

структура еврисеми не може адекватно відображати весь обсяг денотата  

і все різноманіття «відтінків», які явно є в такої одиниці. У зв’язку  

з цим П. С. Федюк виражає думку, згідно якої широкозначне слово  

синтезує рівні моносемії та багатозначності. Така трактовка в деякій  

мірі виправдана: спочатку, щойно з’явившись у мові, еврисема мала  

тільки одне значення (про що свідчать дані етимології) і на шляху  

до широкозначності пройшла етап наявності декількох значень [224; 225]. 

Наша позиція дещо збігається з описом схеми розвитку 

широкозначності, запропонованої А. А. Авдєєвим, який, у свою чергу, 

спирається на ідею В. Г. Гака про механізм розширення семантичного 

обсягу одиниці [48, с. 51]. У своїх діахронічних дослідженнях, 

М. А. Боровик припускає можливість усунення диференційних видових сем, 

які нерідко необов’язкові для передачі інформації або зрозумілі з контексту, 

а архісема, яка залишається після цього, дозволяє одиниці співвідноситися  

з широким колом референтів [36, с. 16; 224, с. 7]. Завдяки цьому стає 

можливим узагальнення способу описання референта. Основою еврисемії 

визнається полісемія, але її розвивають не окремі лексико-семантичні 
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варіанти, а їхня сукупність. При цьому, еврисемія та полісемія – 

принципово різні явища. Зокрема А. А. Авдєєв зводить процес розвитку 

еврисемії до десемантизації слова з втрачанням безпосереднього зв’язку  

з референтом і появою службових функцій, хоча і додає, що йдеться лише 

про «часткову модифікацію» [2, с. 35]. Десемантизацію як властивість 

широкозначності відзначають й інші дослідники [23; 89; 94; 162; 223]. 

Дослідники піднімають також питання про обсяг широкого значення 

еврисем. По-перше, еврисеми різняться «ступенем» широкозначності, 

знаходячись ближче до багатозначності або далі від неї. По-друге,  

обсяг значення може мінятися в діахронії, коли слово набуває / втрачає  

певні значення [36]. Тим не менш, межі семантичного обсягу, звичайно, 

можна виявити визначивши межі сполучуваності в синхронії.  

Про різні ступені широкозначності свідчить і той факт, що перелік 

еврисем у дослідників значно різниться. Наприклад, С. Н. Дімова відносить 

до таких одиниць англомовну лексему way [73, с. 7-8]. О. О. Авдєєв 

матеріалом свого дослідження обирає англомовні еврисеми thing, stuff, 

event, situation, fact, case, story, instance, place, affair, business, matter [1; 2].  

З проблемою обсягу значення еврисеми корелює проблема виокремлення 

типів широкозначності, яку піднімають деякі дослідники і яку детальніше 

розглянемо в нашому дисертаційному дослідженні. 

 

1.2 Еврисемія і суміжні з нею явища 

 

1.2.1 Еврисемія vs полісемія. Серед проблем дослідження 

широкозначності, які не отримали в лінгвістиці однозначного вирішення, 

особливий інтерес представляє визначення критеріїв розмежування  

і співвідношення еврисемії з такими суміжними явищами, як полісемія, 

«конкретність – абстрактність», вузькозначність, гіперо-гіпонімія. 

Розмежування цих понять посприяло би більш чіткому розумінню 

широкозначності. 
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Ще досі не існує єдиного погляду на питання співвідношення 

широкозначності з багатозначністю. Більш того, якщо одні дослідники 

вважають еврисемію та полісемію принципово різними лексичними 

явищами, інші схильні до подібного протиставлення, фактично зводячи 

широкозначність до багатозначності. Такий стан речей свідчить про те,  

що статус широкозначності ще не встановлений. Підкреслюється, що 

широке значення складає змістовний бік одного або декількох значень  

у структурі багатозначного іменника [66, с. 60, 89]. 

Таким чином, еврисемія та полісемія розглядаються як явища 

співіснуючі в семантичній структурі того чи іншого іменника,  

які співвідносяться як частина і ціле, кількість і якість: широкозначність 

відрізняється від багатозначності тим, що остання характеризується 

наявністю у слова декількох лексико-семантичних варіантів,  

тоді як широкозначність є внутрішньою характеристикою лексико-

семантичного варіанта [176; 203, с. 18]. Подібне «співіснування» еврисемії  

та полісемії в межах однієї одиниці дозволяє стверджувати,  

що «широкозначність зазвичай супроводжує багатозначність, 

«перехрещується» з нею, наприклад, структура полісемантичного  

іменника way складається з восьми лексико-семантичних варіантів,  

але широкими значеннями володіють лише два з них» [73, с. 11].  

З іншого боку, у межах співіснування еврисемії і полісемії,  

ці два явища розглядаються як співвідношення широкої поняттєвої  

основи і спеціалізованих вузьких значень, що виникають на цій основі.  

як приклад такого співвідношення багатозначності та широкозначності 

можна навести спеціалізовані, вузькі значення «корпус корабля» і «кузов 

машини», що виникли на широкій поняттєвій основі «головна, основна 

частина чого-небудь» англійського слова body [217; 222]. Такий звужений 

варіант широкого значення називають підзначенням [5].  

Той факт, що слово широкої семантики має одне сигніфікативно-

денотативне значення, яке виражає безмежно широке за кількістю явищ 
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дійсності поняття, дозволяє деяким дослідникам пов’язувати 

широкозначність з однозначністю [56, с. 27]. На їхню думку, широке 

значення слова – це основне, часто єдине значення, і широкозначні слова 

тим самим виявляються поєднаними з однозначними [60].  

У ряді випадків еврисемія і полісемія не розділяються. Як в слові,  

яке має декілька значень, що пов’язані між собою (тобто в полісеманті),  

так і у слові, що має одне значення, яке об’єднує декілька різних 

семантичних варіантів слова, що не є його значеннями (тобто в 

широкозначному слові), вбачаються не багатозначність і широкозначність,  

а два основних види полісемії [103].  

Останні виокремлюються також у процесі розмежування:  

1) іменників нерельєфної, недостатньо розчленованої полісемії,  

тобто з близькими значеннями (цей вид полісемії властивий  

для абстрактних іменників); 

2) іменників із рельєфно виокремлюваними, легко членованими, 

контрастуючими значеннями (цей вид полісемії властивий для конкретних 

іменників) [52, с. 9].  

Незважаючи на розповсюджену думку про те, що явище полісемії  

та еврисемії – принципово різні лексичні явища, у деяких випадках 

відзначаються спроби побачити їхні загальні властивості, які були  

би притаманні як будь-якому слову широкої семантики, так  

і будь-якому багатозначному слову. Як такий загальний параметр, що 

однаково властивий словам широкої семантики і багатозначним словам, 

В. К. Колобаєв називає поліденотативність, тобто здатність лексичної 

одиниці позначати найрізноманітніші предмети й явища навколишнього 

світу. Наприклад, еврисема thing позначає «безмежну кількість предметів 

даного класу, що відображається в загальному понятті про предмет» і 

багатозначне слово eye – різноманітні предмети навколишньої дійсності: 1) 

око; 2) вічко (для спостереження); 3) вушко (голки); 4) петелька (для гачка) 

та ін. [106].  
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Однак, треба зазначити, що відносно об’єктів дійсності, на які вказує 

слово, вживаються зазвичай два терміна – «денотат» і «референт». Термін 

«денотат» є багатозначним і має наступні значення:  

1) денотат певного конкретного мовленнєвого відрізку;  

2) денотат мовної одиниці, який може представляти собою  

безліч об’єктів дійсності (речей, властивостей, відношень, ситуацій, станів, 

процесів, дій), що можуть називатися певною одиницею [313, с. 128-129].  

Референтом називають об’єкт позамовної дійсності, який має  

на увазі мовець, вимовляючи певний мовленнєвий відрізок [314, с. 410]. 

Достатньо розповсюджене термінологічне вживання, де не робиться 

розрізнення між цими поняттями. Деякі автори віддають перевагу одному 

з цих термінів, інші використовують обидва терміна як еквіваленти.  

Існує також тенденція до диференціації термінів «денотат»  

і «референт», заснований, зокрема, на суттєвому з лінгвістичної 

точки зору розрізненні віртуального (можливого) й актуального  

значення мовних одиниць. У першому випадку використовується  

термін «денотат», у другому – «референт». Для запобігання термінологічної 

плутанини, ми зупинимося на терміні «денотат» для позначення об’єкту,  

на який вказує субстантивна еврисема в мові і в мовленні  

при категоризації, і «референт» для позначення об’єкту, на який вказує 

субстантивна еврисема в мовленні, про що детальніше йтиметься  

у другому розділі нашого дослідження. Тим не менш, цитуючи авторів,  

ми залишаємо вживані ними терміни. 

Представники іншого погляду наполягають на тому,  

що поліденотативність властива тільки багатозначним одиницям,  

оскільки співвіднесеність із декількома денотатами вказує на  

наявність різних значень мовного знаку [180, с. 65]. За їхньою думкою,  

саме багатозначність припускає, що одне позначаюче має два  

і більше позначуваних, кожне з яких є набір певним чином упорядкованих 

елементарних смислів. Оскільки позначуване є поняття про референт, 
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віднесеність до іншого референта вказує на інше значення знаку в цілому 

[57, с. 85].  

Ми вважаємо, що «поліденотативність» дійсно характерна як для 

еврисемічних, так і для полісемантичних іменників. Однак ці групи  

одиниць демонструють різні способи концептуалізації дійсності. 

Багатозначне слово пропонує декілька шляхів концептуалізації різних 

референтів, для кожного референта окремо. Тому для окремого значення 

багатозначного слова існує свій контекст і свої референти. У цьому плані 

справедливою уявляється думка про те, що будь-який лексико-семантичний 

варіант багатозначного знака – це досить самостійна, реально існуюча 

одиниця мовної системи, яка має певне самостійне сигніфікативне  

й денотативне значення [42, с. 12]. В той же час еврисема співвідноситься  

з сукупністю різнорідних референтів, які концептуалізуються як єдина 

недиференційована сутність, що характеризується за широкою ознакою.  

Набагато більше аргументів висувається на користь протиставлення 

еврисемії і полісемії, ніж на користь ототожнення цих явищ. Виокремленні 

відмінності складають різні комбінації й доповнюються окремими  

новими рисами. Тим не менш, можна акцентувати критерії, які  

традиційно використовуються для розмежування обох явищ. Серед них 

відзначимо наступні: 

– наявність в основі еврисеми одного широкого, максимально 

абстрагованого узагальненого значення (інваріанта), яке співвідноситься  

з поняттям широкого обсягу, тоді як значення багатозначного  

слова передають різні поняття через лексико-семантичні варіанти;  

також має місце наявність архі- й відсутність диференційних сем у значенні 

широкозначних слів [1; 2; 9, с. 6-7; 44, с. 82; 78, с. 66; 94, с. 7; 107, с. 12; 130; 

153, с. 49; 173, с. 102; 176, с. 84; 212; 213; 214; 224; 231];  

– цілісність семантичної структури, нерозчленованість значення, 

однопоняттєвість або відсутність у семантичній структурі сталої основи  

для спеціалізації значення еврисеми, тоді як семантична структура 



 26 

багатозначного слова є фрагментарною [78, с. 66; 105, с. 9; 130; 153; 175; 

176; 212; 213; 214; 231, с. 207; 230]; 

– контекстуальна зумовленість: багатозначність слова виключає всі 

його лексичні значення, окрім одного, діючого в певний момент, тоді як 

контекст або ситуації конкретизують, але не змінюють і не елімінують 

широке значення слова [199]; широке значення залишається основою будь-

якого спеціалізованого варіанта, при цьому в кожній мовленнєвій ситуації 

реалізується пряме, а не переносне значення; [4, с. 127];  

– відсутність відношень семантичної похідності між окремими 

значеннями в еврисемі й дериваційна залежність значень у багатозначному 

слові: полісемія виникає, головним чином, у результаті окремих 

метафоричних і метонімічних переносів, еврисемія – у результаті 

підвищення рівня абстрактності значення, послаблення його денотативної 

обмеженості [59; 106; 107; 108; 117; 133; 151; 152; 175; 176];  

– відсутність ієрархічної підпорядкованості значень в еврисемі  

й обов’язкова її присутність у полісемічній одиниці: у багатозначного слова 

«головну роль відіграє завжди одне – основне, або головне значення; усі 

інші значення прямо або опосередковано підпорядковані головному, хоча 

структура і може видозмінюватися в історичному розвитку» [97, с. 59]; 

– неможливість переносу у випадку з широким значенням, що так 

часто породжує полісемію, оскільки тут, по-перше, широта обсягу поняття 

перешкоджає створенню незвичайної предметної співвіднесеності, на основі 

якої він і виникає; по-друге, перенесення значення передбачає образну 

конкретність мислення, тоді як у випадку з широким значенням еврисем, 

ступінь лексичного узагальнення досягає апогею [5; 55; 56]; 

– наявність гіперо-гіпонімічних відношень між еврисемами та іншими 

словами єдиної лексико-семантичної групи, що пояснює наявність  

у широкозначного і відсутність у багатозначного слова референтної функції 

або функції заміщення й полягає у поліфункціональності еврисемічних 

одиниць: з одного боку, мається на увазі участь прямої та непрямої 
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номінації і, з іншого – можливість виконувати лексичну й граматичну 

функції [2, с. 18, 19-21; 119, с. 116; 184, с. 16; 229]; 

– високий потенціал сполучуваності (лексичної, синтаксичної), 

завдяки якому еврисеми можуть сполучатися з досить великою (практично 

необмеженою) кількістю категорійно різних лексем, при цьому значення 

широкозначної одиниці завжди інваріантне, синтагматика багатозначних 

слів безумовно більш обмежена [20, с. 9; 21, с. 183].  

Вищезазначені критерії розмежування цих явищ репрезентуємо  

в Таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Традиційні параметри диференціації лінгвістичних явищ еврисемії і 

полісемії 

№ Параметри 
диференціації 

Еврисемія Полісемія 

1. Кількість значень Одне інваріантне 
широке значення 

Одне основне й одне або 
декілька похідних значень 
(лексико-семантичних 
варіантів) 

2. Семантична 
структура 

Цілісна Фрагментарна 

3. Спосіб номінації, 
семантичний 
розвиток 

Пряма номінація з 
наростаючим 
абстрагуванням 

Непряма (вторинна) 
номінація з метафоричним 
/ метонімічним переносом 

4. Дериваційна 
залежність значень 
у слові 

– + 

5. Ієрархія значень – + 
6. Контекстуальна 

зумовленість 
У контексті 
актуалізується 
інваріант 

У контексті актуалізується 
конкретний лексико-
семантичний варіант 

7. Гіперо-гіпонімічні 
відношення 

+ – 

8. Потенціал 
сполучуваності 

Високий Обмежений 

 

Подібне різноманіття поглядів на питання про співвідношення 

еврисемії й полісемії свідчать про те, що, усвідомлюючи взаємозв’язок 
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багатозначності і широкозначності та наявність загальних параметрів 

(наприклад, такого як поліденотативність), лінгвісти продовжують  

по-різному інтерпретувати їхнє співвідношення – від повного 

протиставлення до зведення обох феноменів до одного з них, а саме  

до полісемії або до еврисемії.  

Необхідно зазначити, що деякі дослідники виводять також  

свої власні критерії розмежування еврисемії та полісемії залежно  

від підходів, через які вони займаються проблемами широкозначності.  

У зв’язку з багатозначністю відзначимо, що в нашому досліджені в цілому 

поняття еврисемії й полісемії представляються взаємопов’язаними,  

але не тотожними.  

 

1.2.2 Еврисемія vs «конкретне – абстрактне». Явище 

широкозначності (окрім зіставлення з полісемією) розглядають у світлі 

дихотомії «конкретне – абстрактне», де основна увага приділяється 

властивості абстрактності й абстрактним словам. Виходячи з цього 

ставиться питання про співвідношення в семантиці (семіотиці) еврисем 

таких понять, як «узагальнення» й «абстрагування». Є дослідники,  

які вважають узагальнення найвищим ступенем абстрагування,  

інші фактично ототожнюють їх [312, с. 568; 169; 185]. На думку перших, 

різниця між узагальненням й абстрагуванням полягає в розумовій здібності 

встановлювати різницю та проводити аналогію між об’єктами, реагувати 

ідентично на схожі ситуації, що властиво не лише людині, але й тварині. 

Тож, узагальнення виступає одним із шляхів засвоєння світу ще на етапі 

«передіснування» мови.  

Другий же процес – абстрагування – не просто узагальнення шляхом 

відбору тих чи інших властивостей об’єктів, але узагальнення за допомогою 

мови. Абстрагування, являючи собою мовне явище, є найвищим етапом 

пізнання світу – пізнання шляхом оперування мовними знаками і мовними 

виразами [128]. При цьому, основу такого традиційного розуміння здатності 
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до мовного абстрагування або абстракції складають, відповідно, процес  

і результат розумового відхилення від яких-небудь окремих ознак, 

властивостей та зв’язків предмету [310, с. 567].  

Щоб дати відповідь на питання, чи завжди абстракція передбачає 

узагальнення, тобто чи всі абстрактні іменники широкозначні,  

дослідники звертаються до самого поняття абстракції, яке уявляється 

неоднорідним явищем. Наприклад, В. Г. Гак і М. В. Нікітін виокремлюють 

два види абстракції – ізолюючу абстракцію й абстракцію узагальнення,  

або ототожнення. На їхню думку, абстракція узагальнення,  

або ототожнення, виступає основою утворення широкозначних слів,  

тоді як ізолююча абстракція – основою утворення абстрактних  

(або власне абстрактних) іменників. При цьому, власне абстрактні слова  

(як strength, beauty, death, grace, health, youth) дають поняття  

про властивість, ознаку, стан того чи іншого предмета, явища  

(або їх сукупності) об’єктивної дійсності, а абстрактні еврисемічні  

іменники (як affair, business, cause, matter, object, problem, question, subject) 

дають поняття про клас явищ, предметів, об’єктів дійсності [46; 160]. 

Доказом правомірності існування двох різних видів абстракції іменників 

лінгвісти вважають виявлення суттєвих розходжень у характері 

синтагматичного функціонування іменників, які реалізують види абстракції, 

що протиставляються [66].  

У деяких дослідженнях відзначається неоднакова референтна природа 

еврисемічних абстрактних іменників. Наприклад, замість традиційної 

дихотомії між конкретним й абстрактним Дж. Лайонз вводить  

трьохчастну відмінність між одиницями з погляду на їхню абстрактність, 

поділяючи їх на одиниці першого, другого та третього порядку [282, с. 442–

445; 283, с. 93–95; 284, с. 168–170]. До одиниць першого порядку  

входять слова, які позначають людей, тварин, різні живі істоти  

та предмети фізичного світу, які локалізовані у просторі і мають  

досить сталі перцептивні властивості. Дж. Лайонз припускає,  



 30 

що подібні характеристики перетворюють ці слова на зручні  

інструменти для референції. До одиниць другого порядку Дж. Лайонз 

відносить події, процеси, стани, ситуації, які локалізовані в часі  

і про які в англійській мові кажуть, що вони скоріше «зустрічаються»  

або «відбуваються», ніж «існують». Одиниці третього порядку,  

на думку лінгвіста, включають концепти та пропозиції, тобто думки,  

які існують поза місцем і часом. Усі ці складні форми людського  

досвіду перетворюються на «часові» концепти (temporary concepts)  

у процесі вживання подібних слів у тексті або дискурсі [281, с. 443]. 

Оскільки зазвичай лінгвісти вважають, що абстрактними  

є не самі слова, а їхні денотати, для визначення абстрактних  

слів пропонуємо розглянути природу саме денотатів. З погляду  

такої екстенсіональної позиції абстрактними словами можна називати  

такі лексичні одиниці, денотати яких не є частиною конкретного 

матеріального світу, їх не можна побачити або доторкнутися до них.  

До таких слів можна віднести такі лексичні одиниці англійської мови,  

як-от mistake, refusal, reaction.  

Певні корективи до градації слів, запропонованої Дж. Лайонзом,  

були внесені Г.-Й. Шмідом і стосувалися в основному одиниць  

другого порядку – родових імен, у межах яких виокремлено слова,  

що позначають «стани», «процеси» та «види діяльності» (activities). 

Дослідник полягає, що всі ці одиниці є більш абстрактними, ніж  

позначення людей та предметів, тому як їм не притаманна така сама  

стабільність існування в часі, як одиницям першого порядку.  

Однак «події» менш абстрактні, ніж одиниці третього порядку – «ідеї»  

та «пропозиції», оскільки події відбуваються в матеріальному світі [297]. 

Інакше кажучи, референти одиниць другого порядку мають часову 

континуальність, тоді як ідеї та пропозиції, позначені одиницями  

третього порядку, можуть сприйматися або заперечуватися, 

запам’ятовуватися або забуватися [282, с. 445]. Таку ж думку  
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висловлює К. Хорі, виокремлюючи, з одного боку, безпосередньо  

фізично сприятливі події, а з іншого – події, які сприймаються 

опосередковано, ментально [267, c. 235].  

Ми поділяємо позицію С. С. Терещенко, яка слушно зауважує,  

що ототожнення широкозначності й абстрагування в лінгвістиці  

неможливе. Широке значення, за її словами, виступає різновидом 

абстрактного, оскільки передає поняття про клас, тоді як абстрактне  

поняття може вказувати на властивість або ознаку конкретного предмета. 

Будь-яка еврисемічна одиниця, «завдяки своїй узагальненій семантиці, 

виступає абстрактною назвою, родовим найменуванням  

(наприклад: діло, робота, справа та под.), і лише обмежена частина 

абстрактної лексики вважається широкозначною (наприклад: почуття, рух  

та їм подібні)» [212]. 

Отже, досліджуючи співвідношення еврисемії у світлі  

дихотомії «конкретне – абстрактне», можемо дійти висновку,  

що широкозначні абстрактні субстантивні одиниці і власне  

абстрактні номінанти формуються на основі різних видів абстракції 

(відповідно, абстракції узагальнення, або ототожнення й ізолюючої 

абстракції) та мають відмінну референтну природу.  

Разом з тим, подібні проблеми, як правило, не розглядалися  

стосовно конкретних іменників, у результаті чого залишилися 

нез’ясованими їхня референтна природа і місце, що займають  

певні еврисемічні іменники на межі «конкретність – абстрактність».  

Однак, можемо відзначити здатність англомовних еврисем,  

незважаючи на їхню абстрактну природу, співвідноситися так само  

й з конкретними матеріальними предметами, властивостями чи діями 

фізичного світу, тобто як референт мати предмети реальної дійсності,  

що вказує на семантичну універсальність досліджуваних одиниць. 
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1.2.3 Широкозначність vs вузькозначність, гіперо-гіпонімія. 

Залишається дискусійним проблема співвідношення широкозначних  

і вузькозначних лексем. Деякими лінгвістами вже були здійснені спроби 

розмежувати широкозначність і вузькозначність на різних підставах 

враховуючи:  

– розмежування широкозначних і вузькозначних лексем у 

сигніфікативному плані [139];  

– необхідність семантичного розповсюдження цих одиниць у 

мовленні [220];  

– обсяг інформації, яка надається про клас предметів (явищ)  

в денотативно-сигніфікативному аспекті значення слів [18];  

– кількість і тип включених у номінацію слів, що конкретизують 

семантичні ознаки [139];  

– синсемантизм / автосемантизм цих слів [113; 167].  

Однак питання про співвідношення цих явищ не знайшло  

свого остаточного вирішення, що можна пояснити, зокрема, тим,  

що для розмежування або встановлення точок зіткнення у цих явищ, 

необхідно використовувати не один критерій, а цілий комплекс критеріїв.  

Стосовно порівняння феноменів широкозначності й вузькозначності 

висловлюються взаємовиключні погляди. Наприклад, з одного боку, 

підкреслюється, що для узагальнено-родових еврисем характерною  

є наявність видових позначень, які є обов’язковою умовою  

виявлення широкого значення. Робиться висновок про те, що  

дослідження узагальнено-родових слів є невід’ємним від дослідження  

слів, які представляють окремі найменування [226, с. 23]. З іншого боку, 

вважається недоречним віднесення значення до широкого й вузького  

на основі розподілу понять на родові й видові, оскільки як родові,  

так і видові поняття мають відношення до вузького значення  

та відображають суттєву ознаку однорідних об’єктів [113; 114].  
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Широке значення при такому підході відображає суттєву  

ознаку, притаманну низці різнорідних об’єктів. Наприклад, до  

широкого відносять значення іменників face (поверхня чогось),  

head (верхня або передня частина чогось). Разом з цим відзначається,  

що широта значення іменників співвіднесена з явищем конкретності 

значення іменника в тому сенсі, що обидва явища характеризуються 

передачею поняття про клас предметів, явищ об’єктивної дійсності.  

Однак, якщо семантика конкретного іменника дає поняття про  

клас предметно-матеріально подібних феноменів, то семантика 

широкозначного іменника передає поняття про клас явищ, об’єднаних  

в єдине ціле лише на основі самої абстрактної спільності  

екстралінгвально віддалених один від одного в порівнянні  

з денотатами конкретних іменників [66, с. 82]. У той же час  

акцентується, що виключення з числа широкозначної лексики слів,  

в основу значення яких покладено родові поняття, представляється  

спірним [203, с. 15].  

На нашу думку, слід відмітити, що перелічені вище ознаки,  

які характеризують широкозначні – вузькозначні слова, були виявлені, 

головним чином, на матеріалі еврисемічних дієслів і абстрактної  

лексики. Перспективним уявляється комплексне дослідження англомовної 

лексики в аспекті еврисемії, яке дозволило б репрезентувати ієрархічну 

організацію лексичних одиниць на межі «широкозначність – 

вузькозначність» і показати різний обсяг понять, виражених еврисемами,  

а також про середній, проміжний шар, що знаходиться  

між широкозначними і вузькозначними одиницями, та про його роль.  

Проблема співіснування явищ еврисемії та гіперо-гіпонімічних 

відношень не була висвітлена в германістиці, де основна увага  

приділяється видовим і родовим лексемам. Гіпонімічні відношення  

між лексичними одиницями, що виражають родові та видові поняття, 

традиційно розглядаються як відношення включення (або інклюзивності),  
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з якими значення гіпонімів включається у значення гіпероніма.  

Гіперонім характеризується найбільш загальною родовою ознакою  

поняття та більш широким обсягом, залучає до своєї поняттєвої галузі  

всі гіпоніми, які спеціалізують цю родову ознаку. Гіперонім, знаходячись 

на більш високому рівні узагальнення, є семантичним домінуючим, 

підпорядковуючим членом, а гіпоніми – семантично залежними, 

підпорядкованими членами.  

Гіпероніми характеризуються більшою семантичною невизначеністю 

в порівнянні з відповідними гіпонімами і можуть вживатися  

в більш численних контекстах. Наприклад, еврисема seat відносно  

таких іменників, як chair, armchair, bench та їм подібним, містить  

всі семантичні характеристики, загальні як для субстантиву chair,  

так і для armchair, і для bench. Широкозначна лексема узагальнено-

родового типа merchant містить ознаки, загальні для гіпонімів  

grocer, baker, sausage dealer, а гіперонім fish реалізує поняття,  

яке є загальним для гіпонімів mackerel, sole, trout тощо.  

Зв'язок родових і видових понять відображає той реальний  

зв'язок, який існує між родом і видом в природі й суспільстві [див. 193, 

с. 519]. Гіперо-гіпонімічні відношення – це не умовність, а відображення 

характеру людського мислення, відображення у створенні об’єктивно 

існуючого взаємозв’язку понять роду і виду. Відображення загальних 

властивостей явищ об’єктивного світу є невід’ємною властивістю 

людського мислення.  

Хоч поняття еврисемії та гіперонімії традиційно розглядалися 

незалежно одне від одного, було відзначено, що вони насправді мають  

багато точок зіткнення, зокрема, у так званих семантичних сітках. Останні  

є результатом того, що в парадигматиці численні лексичні одиниці,  

з семантичної точки зору, знаходяться між собою в ієрархічному 

підпорядкуванні; кожна одиниця, яка знаходиться на більш високому 

ступені ієрархії, є узагальнюючою відносно значення лексем, що займають 
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нижчий ступінь цієї семантичної сходинці [164, с. 19]. Наприклад, 

М. А. Кронгауз наводить приклад ієрархічної сітки, яка представляє 

картину чотирьохрівневої гіпонімії [122, с. 178], що репрезентуємо на 

рисунку 1.1.  

Істота 

 

тварина                                людина 

 

собака      тигр  кенгуру      кінь 

вівчарка  тер’єр  бульдог  пудель 

Рис. 1.1 Ієрархічна сітка чотирьохрівневої гіпонімії 

На рисунку 1.1 чітко простежується нерозривне співіснування  

таких понять, як широкозначність і вузькозначність, широкозначність  

та гіперонімія. Подібні семантичні ієрархії, як правило, пояснюють  

через гіперо-гіпонімію, яка притаманна всім природним мовам й яка  

являє собою родо-видове відношення, – відношення між окремим  

і загальним поняттям, з яким слово з загальним значенням називається 

гіперонімом, а слово з окремим значенням – гіпонімом.  

Описуючи гіперо-гіпонімію, ми фактично класифікуємо відповідні 

об’єкти. Гіпонімічна ієрархія лексем, по суті, є категоризацією фрагмента 

світу. Таким чином, гіперо-гіпонімія в мові відображає ієрархічну структуру 

об’єктів, яка характерна для конкретної картини світу [123, с. 178]. Не 

визиває сумніву той факт, що в систему гіперо-гіпонімічних відношень 

внесені широкозначні та вузькозначні одиниці. Однак якихось спеціальних 

досліджень, присвячених проблемам взаємозв’язку еврисемії та гіперо-

гіпонімії, немає.  
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Наше спостереження дає можливість відзначити, що співвідношення 

еврисемії та вузькозначності розкривається саме через так звані семантичні 

сітки, підпорядкованість яких забезпечується завдяки побудові  

гіперо-гіпонімічної ієрархії. Одиниця вищого ступеня ієрархії  

є узагальнюючою еврисемою (гіперонімом) відносно лексеми з вузьким 

значенням, що займає нижчий ступінь цієї семантичної сходинці 

(гіпонімом). При цьому, ми не заперечуємо можливість одиниць середньої 

ланки семантичної сітки так само виступати еврисемічними лексемами,  

але з меншим ступенем широкозначності, проте, можемо констатувати,  

що широкозначні та вузькозначні одиниці забезпечують гіперо-гіпонімічні 

відношення. 

Огляд досліджень, присвячених еврисемії, дозволяє зробити висновок 

і про те, що в лінгвістиці щодо проблеми широкозначності залишився  

ряд невирішених проблем і незакінчених тем, серед яких: питання  

про співвідношення еврисемії з суміжними явищами; розробка методології 

дослідження субстантивної широкозначності абстрактних і конкретних імен 

з урахуванням їхньої ролі у процесі сприйняття й упорядкування світу,  

що реалізується в конкретній мові. У германістиці не проведено 

комплексного дослідження з опорою на останні досягнення в семасіології  

та не описані з єдиних позицій семантичні особливості субстантивних 

еврисем англійської мови, що є завданням нашого дослідження. 

 

1.3 Функції широкозначних слів англійської мови у процесі їхньої 

семантизації 

 

Процес виявлення смислу, значення конкретної мовної одиниці 

отримав назву семантизація, яка може проявлятися в певному контексті  

(в мовленні), коли лексичні одиниці знаходяться в оточенні інших одиниць, 

які, власне, і зумовлюють цей процес. У нашому дослідженні  
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ми розглядаємо процес семантизації субстантивних еврисем англійської 

мови. 

Еврисемам-іменникам притаманне широке денотативне значення, 

синсемантія (здатність мовної одиниці виражати значення тільки  

у сполученні з іншими мовними одиницями на фоні контексту або ситуації), 

семантична рухомість. Вони є засобом вираження рекурентності 

(повторного вживання) слів і відрізків тексту, що зумовлена цілями 

комунікації та лінійним характером мовлення.  

Широкозначні лексеми характеризуються досить широким діапазоном 

референтів і використовуються для ідентифікації тих самих референтів  

на основі ситуативного контексту, фонових знань комунікантів, 

попереднього або подальшого лінгвального та позалінгвального контекстів. 

У першому та другому випадках вживання широкозначних іменників  

носить незамінний, а у третьому – замінний характер.  

Семантизуючись, еврисемічні субстантиви, що позначають широкий 

клас речей, явищ, подій дійсності, набувають нового смислу і поряд  

з власне номінативною функцією (яка полягає у вказуванні іменника  

з узагальненим значенням на якийсь предмет через певний фрагмент тексту, 

до якого необхідно звернутися, щоб вловити зміст поняття), вони 

виконують також:  

– субститутивну або замісну функцію [28; 29; 62; 243; 265; 288; 307]; 

– ідентифікуючу функцію [62; 95; 135]; 

– текстотвірну функцію [28; 29; 627; 243; 265; 288; 307]; 

– граматичну функцію [210, с. 66]. 

Позначаючи певну загальну ознаку, притаманну безлічі предметів, 

слова з широкою поняттєвою основою можуть заміщувати предмети,  

явища навколишньої дійсності, даючи змогу комуніканту уникати 

повторення слів у мовленні. Тим самим визнається їхня субститутивна 

функція, яку можна вважати найважливішою відзначеною характеристикою 
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слів широкої семантики, їхньою головною функцією, яка виконується  

в тексті і тому нижче їй буде приділено значну увагу. 

Спираючись на різні критерії, виокремлюють декілька видів 

заміщення, наприклад: за характером семантичного відношення таке 

заміщення поділяють на контекстуальне та пресупозиційне, за напрямком 

зв’язку – на анафоричне й катафоричне, за позицією відносно  

кореляту (антецеденту, постцеденту) – на контактне і дистантне,  

за замісним обсягом – на лексемне та сентенціональне [203]. 

Виступаючи в субститутивній функції, широкозначні іменники 

корелюють із відрізком попереднього (антецедент) або подальшого 

(постцедент) тексту, і тільки через нього – з референтом, при цьому 

демонструючи парадигматичну схожість зі вказівними займенниками. 

Іменники з широким значенням здатні замінити будь-яку одиницю того 

граматичного класу, з яким співвідноситься їхнє широке значення, 

позначаючи при цьому безмежну кількість об’єктів реальної дійсності 

(референтів).  

Найбільш репрезентативним представником слів широкої семантики, 

який має безмежну здатність до заміщення, є іменник thing. У порівнянні  

з іншими субстантивними одиницями, що позначають предмети,  

ця еврисема має найзагальніше значення і завдяки крайній широті  

своєї семантики може співвідноситися з будь-яким референтом, виконуючи 

роль універсального замісника. Ця одиниця, якщо не використовується  

для позначення загального поняття, майже завжди вживається замість 

іншої, більш конкретної назви предмета або явища, але тільки в межах свого 

граматичного класу. 

Зокрема, слово thing може вживатися відносно відомого конкретного 

предмета або явища після його найменування і замінятися словом більш 

конкретної семантики. У такому випадку воно виступає як гіперонім  

до гіпонімів poor creatures у першому вживанні, clothes у другому і deeds 

або actions у третьому: And, besides, she wanted to spare this little poor thing 
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from being stared at by the servant; she decided as they mounted the stairs  

she would not even ring to Jeanne, but take off her things by herself. The great 

things were to be natural! [336]. Мовна одиниця thing у цьому прикладі  

не сприймається в повному обсязі поняття «предмет або явище взагалі»,  

не виконує ролі конкретної назви. Однак воно замінює конкретну назву  

і відсилає до цієї назви. 

Щоб зрозуміти наступну функцію слід детальніше зупинитися  

на типах контексту, оскільки без нього неможлива конкретизація значення 

широкозначного слова. Г. Б. Давидова, наприклад, виокремлює два типи 

контексту, які необхідні для конкретизації значення таких слів: 

мінімального, у вигляді атрибутивного словосполучення з широкозначним 

іменником і максимального, що нерідко виходить за межі одного  

речення й обмежується означуваним словом у вигляді антецедента  

або постцедента. Вона також акцентує, що широкозначні іменники  

є інформативно необхідними елементами структурної і змістової організації 

тексту й розглядає контекстуально-синтаксичні зв’язки: катафоричний, 

анафоричний та двосторонній (діафоричний). Таким чином, іменник 

широкої семантики є корелюючим компонентом цих типів відношень, 

виконує функцію ідентифікації [62, с. 160]. 

Про катафоричний зв'язок йдеться, якщо широкозначний іменник 

вживається вперше і залежить від подальшого контексту. У наступному 

прикладі семантичний зміст широкозначного слова можна ілюструвати  

на прикладі еврисемічного іменника fact, який отримує конкретизацію  

з подальшого контексту (катафоричний зв'язок): The fact remained that  

Bezu Fache was determined to put Robert Langdon behind bars tonight,  

at any cost [328, c. 112]. 

Анафоричне заміщення має місце, коли широкозначний іменник-

корелят співвідноситься з попереднім антецендентом, який може бути 

виражений словом, словосполученням, цілим реченням або навіть 

фрагментом тексту: “You want me to run?” “It’s the smartest thing you could 
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do” [328, c. 111], Sophie shook her head. “I was more interested  

in the mathematics of it – the Divine Proportion, PHI, Fibonacci sequences,  

that sort of thing.” [328, c. 127]. 

Тож наведенні приклади показують, що іменники широкого значення 

набувають конкретний зміст завдяки або попередньому (у випадку 

анафори), або подальшого (у випадку катафори) контексту. При цьому вони 

виконують функцію вторинної номінації, тобто позначають референт  

при наявності вже існуючого його позначення в тексті. Анафоричне 

заміщення отримало також назву антиципації, катафора може також 

називатися репризою.  

Говорячи про анафоричне і катафоричне заміщення, дослідники 

мають на увазі, перш за все, їхню здатність позначати інформацію, що 

виражена в іншій частині речення або тексту. Наповнюючись конкретним 

змістом завдяки співвіднесеності з антецедентом / постцедентом (що є 

обов’язковою ознакою субституту, а також необхідною умовою 

перетворення слова в субститут), слова широкої семантики,  

які відносять до інформативно недостатніх, синсемантичних слів, 

ліквідують свою смислову недостатність [167].  

Отже, еврисеми розкривають своє значення, корелюючи  

з повнозначними відрізками тексту, смисловими еквівалентами яких вони є. 

Саме в цьому полягає залежність широкозначних слів від контексту.  

Зв'язок еврисемічної семантики з контекстом, який є важливішою умовою 

«декодування» значення й функції широкозначної лексеми, на думку 

дослідників, носить різноманітний характер і є характерною рисою 

широкозначної семантики.  

Крім анафоричного й катафоричного, виокремлюється так званий 

двосторонній зв'язок (діафора), який спостерігається у випадках,  

коли корелюючи слово співвідноситься як із попереднім, так і з подальшим 

контекстом водночас. Такий зв'язок є результатом перетину анафори  

і катафори, що чітко демонструють приклади з ще одним широкозначним 
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словом idea: “He’s really going for Soames! thought George. The idea  

was attractive. It would be a sporting end to such a chase. He had always 

disliked his cousin” [62]. Faukman no doubt had heard some wild book ideas  

in his illustrious career, but this one seemed to have left the man flabbergasted 

[328, c. 222]. 

Іншим видом заміщення, яке виокремлюють згідно позиції відносно 

корелята, є контактне і дистантне заміщення. Для позначення подібних 

структур використовують термін контактна / дистантна анафора (катафора). 

При дистантній анафорі (катафорі), на відміну від контактної анафори / 

катафори, еврисемічні замінники віддалені на значну відстань від одиниці, 

що заміщується [204, с. 124].  

Протягом дослідження субстантивного заміщення О. Н. Судаковою 

встановлено, що іменники широкої семантики, так само як і непредметні 

займенники, здатні заміщувати одиниці будь-якої протяжності – слово, 

словосполучення, речення, сукупність речень. При цьому, відповідно обсягу 

заміщуваних текстових одиниць, автор розрізнює лексемне  

і сентенціональне (пропозитивне) заміщення, а у випадку, коли  

заміщувані текстові одиниці, представлені сентенціональними комплексами 

виражають різного роду ситуації, – ситуативне заміщення. Зокрема,  

для ілюстрації ситуативного заміщення наводиться приклад,  

де словосполучення the whole thing корелює з описанням серії таємничих 

вбивств, що відбуваються в будинку однієї з героїнь, про які йдеться 

протягом всієї попередньої частини роману [203]. 

Слід зазначити, що, виконуючи функцію заміщення, субстантивні 

еврисеми корелюють зі своїми антецедентами і / або постцедентами  

і переносять інформацію з однієї частини тексту до іншої, тим самим 

встановлюючи з ними синтаксичний та семантичний зв'язок. Таким чином, 

іменники з широким значенням забезпечують зв’язність між окремими 

частинами тексту [62]. Ця функція субстантивних еврисем у складі 

зв’язного тексту називається функцією зв’язності тексту або 
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текстотвірною функцією. Вона забезпечує слухачеві (або читачеві) 

можливість зібрати докупи різні частини якого-небудь одного тексту,  

що містять інформаційні деталі, необхідні для його інтерпретації.  

Ця функція може реалізовуватися в межах окремого речення, а може також 

виходити за його межі, зв’язуючи частини тексту, тобто бути 

текстотвірною.  

Широкозначні іменники, виступаючи в ролі субститутів, відіграють 

значну роль у здійсненні внутрішньофразових і міжфразових (текстових) 

зв’язків, тому як саме зв’язок мовного елемента з текстом, що оточує, 

лежить в основі субституції. Субституційні зв’язки мають більше значення 

для розгортання лінійної послідовності тексту [28].  

Текстовий зв'язок, що здійснюється еврисемами, в деяких випадках 

трактується терміном кореляція, яка визначається як співвіднесення  

певного елемента у приєднуваному реченні з певним елементом  

у приєднувальному реченні або з усім приєднувальним реченням [29, с. 71]. 

Наприклад, аналіз функціонування слів широкої семантики дозволяє 

М. Я. Блоху виявити у широкозначних іменників постійний службовий 

статус корелятивних та опорно-структурних елементів.  

Тож, релевантним прикладом виконання граматичної функції  

є перехід широкозначного слова з повноцінного у службове, тобто,  

коли слово вживається не для того, щоби позначити те чи інше поняття,  

а коли воно, в умовах семантичної узгодженості, набуває будівних 

службових функцій та виконує роль конструктивного елемента в контексті, 

позначаючи при цьому щось і водночас не позначаючи нічого. Наприклад,  

у реченнях на зразок The thing is that now he cannot stop and he’s been 

winking ever since [339]. The thing was to get a corner [337] йдеться не про 

предмет або явище взагалі, а про щось дуже абстрактне, про що згадується у 

другій частині речення (постцедент).  

Тому слово thing семантизується в таких контекстуальних умовах  

не втрачаючи своєї синтаксичної актуальності: воно є обов’язковим 



 43 

конструктивним елементом двоскладового речення і, посилаючи  

до реального змісту висловлення, в умовах семантичного узгодження 

набуває службової функції і виступає в ролі формального підмета.  

Формальними підметами можуть бути і такі слова широкої семантики, 

як point, fact, matter, idea: The point is that one’s got an instinct to live [330]. 

The fact that she had never ceased to hate the chores she had been compelled 

 to do at home made Edith a willing subject of Charlotte’s benevolence [337]. 

The matter is that we should never have been there in the first place [327].  

The idea is that he’s stopped for good [332]. У цих прикладах слова point, fact, 

matter, idea (так само як і слово thing) здаються нібито «зайвими» з погляду 

на семантику речень, але є занадто важливими для синтаксичної структури 

цих речень, об’єднуючи всі окремі мовні одиниці контекста  

в одне ціле. 

Досліджуючи еврисеми, виражені абстрактними іменниками,  

для забезпечення зв’язності в тексті, Г.-Й. Шмід порівнює їх, з одного боку, 

з займенниками, а з іншого, з повнозначними словами, які являють собою 

нібито протилежні полюси відносно текстової когезії [297]. Займенники  

є ефективним зв’язуючим засобом для номінативних одиниць, оскільки 

вони допомагають слухачеві інтерпретувати номінативні й займенникові 

мовні одиниці як взаємопов’язані сутності. Аналогічний вид зв’язку  

можна спостерегти у випадку вживання особових займенників  

в анафоричній функції, що розглядається багатьма дослідниками  

як встановлення проекцій між тотожними референтами.  

На відміну від займенників, повнозначні слова, на думку Г.-Й. Шміда, 

практично позбавлені здібності породжувати локальні текстові зв’язки  

(за винятком семантичних зв’язків, описаних М. А. К. Хелідеєм  

і Р. Хасаном як лексична когезія [265, с. 275]). Внаслідок своєї відносно 

визначеної денотації повнозначні іменники більш підходять для 

екзофоричної референції до світу, що знаходиться поза текстом.  
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Широкозначні абстрактні імена (слова-оболонки), згідно Г.-Й. Шміда, 

більш схожі на займенники, ніж на повноцінні слова. Як і перші, вони  

не можуть існувати поза текстових зв’язків: їхня інтерпретація цілком 

залежить від змісту, який може бути експлікований в контексті або, 

принаймні, виводиться з нього. Незважаючи на те, що існують інші  

засоби когезії, слова-оболонки, за словами лінгвіста, реалізують  

її специфічним способом – в складі певних синтаксичних конструкцій. 

Забезпечуючи когезію між окремими частинами текста, іменники  

з широким значенням надають тексту більшої інформативності, 

допомагають уникати повторення одиниць [297]. 

Важливо ще зазначити, що широкозначні субстантивні одиниці,  

через своє максимально узагальнене значення, не належать до якоїсь певної 

галузі суспільного життя. Вони мають так би мовити «конотативну 

нейтральність», яка сприяє їхньому вживанню практично в будь-якій 

ситуації. Але коли такі нейтральні за стилістичною природою широкозначні 

іменники, як thing, affair, matter, question, material, вживаються  

з оціночними атрибутами різної конотації (емоційної, експресивної, 

оціночної) на зразок good, difficult, poor, interesting, вони набувають 

емоційно стилістичного забарвлення, виражають відношення автора до того 

чи іншого явища, до інформації, яка висловлюється, тобто беруть участь  

у розкритті прагматичного аспекту мови як це можна простежити в 

реченнях на зразок: “Well! I've often seen a cat without a grin,” thought Alice, 

“but a grin without a cat! It's the most curious thing I ever saw in my life!” 

[329]. “…If you think that in such a delicate matter as decoration I can bind 

myself to the exact pound, I am afraid you are mistaken...” [331]. 

Представляється цікавою спроба дослідити стилістичні аспекти 

анафоричного й катафоричного заміщення в різних типах тексту.  

У результаті робиться висновок про те, що катафоричне вживання еврисем 

переважно властиве художнім творам детективного жанру, тому  

як катафора слугує одним із засобів створення ефекту «напруженості»,  
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що є невід’ємною частиною детектива. В анафоричному вживанні  

вони здатні виконувати евфемістичну функцію. У складі катафори 

еврисемічні іменники набувають стилістичної маркованості, причому 

дистантна катафора з широкозначним іменником характеризується 

найбільш стилістичною зарядженістю [204, с. 124]. 

Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що ми обмежилися розглядом 

лише основних функцій та деяких видів контекстуальних умов, в яких слова  

з широким значенням семантизуються і слугують цілям структурної 

організації речень. Проте навіть наведені приклади демонструють,  

що ступінь семантизації цих слів різний за різних контекстуальних умов.  

Наприклад, еврисеми можуть виконувати номінативну функцію, 

вказуючи на якийсь предмет або навіть фрагмент тексту, до якого  

слід звернутися, щоб зрозуміти зміст поняття; виступати в субститутивній 

функції, корелюючи з антецедентом або постцедентом, демонструючи,  

при цьому, властивості вказівних займенників; проявляти функцію 

ідентифікації, вступаючи в контекстуально-синтаксичні зв’язки 

(анафоричний, катафоричний, діафоричний); мовні одиниці з широкою 

поняттєвою основою беруть участь одночасно у встановленні внутрішньо-  

та міжфразових (текстових) зв’язків, демонструючи свою здатність 

виконувати текстотвірну функцію в контексті; не будучи службовими 

словами, еврисеми можуть фактично виступати в ролі службових одиниць, 

виконуючи тим самим граматичну функцію. 

Зазначимо, що, крім ідентифікації референта, широкозначні іменники 

можуть передавати додаткове змістовне (денотативно-референтне) 

значення, а в сполученні з атрибутами оціночної та диференційованої 

семантики ці мовні одиниці набувають конотативного значення,  

що конкретизує їхню субституційну семантику, при сполученні  

з іншими семантичними елементами суб’єктивної оцінки. Крім того, 

еврисемія частин мови цілком узгоджується з принципом економії мови, 

оскільки сприяє безмежному розширенню номінативних можливостей  
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без значного збільшення кількості лексичних одиниць, тобто в забезпеченні 

потреби сказати певною мовою те, що не визначено спеціальним словом  

або виразом. 

 

1.4 Методи дослідження субстантивних еврисем 

 

Методологічною основою нашої розвідки є загальні засади сучасної 

лінгвістики щодо семасіологічного підходу, який передбачає спрямованість 

на вивчення лексико-семантичного рівня мовних одиниць і визначає методи 

їхнього дослідження. Під методикою дослідження розуміємо застосування 

загальноприйнятих наукових методів відповідно до мети й завдань 

дослідження. Методом вважаємо систему процедур вивчення об’єкта 

дослідження. 

Поряд із лінгвістичними методами аналізу еврисемічних одиниць у 

цьому дослідженні широко використовуються загальнонаукові принципи. У 

загальнонауковому значенні термін метод позначає шлях пізнання та 

витлумачення будь-якого явища. 

Загальні принципи наукового пошуку не становлять окрему 

методологію дослідження, а радше слугують для всебічного і комплексного 

застосування лінгвістичних методів. Серед загальнонаукових методів 

дослідження структурно-семантичних та функційних аспектів 

широкозначних лексем використовуємо аналіз і синтез, індукцію і 

дедукцію, форму й зміст, причину й наслідок, спостереження, гіпотезу. 

Серед лінгвістичних методів дослідження найбільш продуктивними 

виявилися семний (компонентний) аналіз, описово-аналітичний, аналіз 

словникових дефініцій, концептуальний аналіз, контекстуальний аналіз, 

структурно-семантичний аналіз, вибір яких зумовлений метою та 

завданнями праці. 

Семний (компонентний) аналіз використовується для виявлення 

інваріантних і диференційних ознак дослідження семантичної структури 
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еврисем та системних відношень між ними. Він ґрунтується на трактуванні 

значення еврисеми, як складного семантичного цілого, як суми семантичних 

компонентів: денотативного і референтного. У ході аналізу семантичної 

структури еврисеми, увагу зосереджено на виокремленні її семантичного 

інваріанта. Послідовність виокремлення семантичного інваріанта 

проілюстровано на прикладі еврисем англійської мови thing, subject, object, 

material, stuff, man, person, human being, individual, creature, matter, affair, 

event, place. 

Оскільки семасіологічний підхід реалізується у тлумачних словниках, 

у своєму дисертаційному дослідженні ми використовуємо аналіз еврисем за 

словниковими дефініціями саме тлумачних словників для окреслення змісту 

еврисемічних одиниць через словникові дефініції, виявлення сем. Крім того, 

зауважимо, що нас цікавлять ще й приклади, наведені у вищезазначених 

словниках. 

У нашому дослідженні також приділено увагу фразеологічним 

одиницям, створеним на базі еврисеми thing. Тож, методом компонентного 

аналіза можна дістати семи із смислової структури фразеологізма.  

Описово-аналітичний аналіз застосовується з прийомами 

спостереження, порівняння, узагальнення, що дозволяє відібрати, 

інтерпретувати і класифікувати фактичний матеріал. 

Контекстуальний аналіз передбачає дослідження еврисем в умовах 

їхнього вживання в реченні, вивчення контекстуальної взаємодії слів, а 

також урахування специфіки мови. Цей метод допоміг ідентифікувати 

еврисеми в контекстуально-ситуативному вживанні. Іншими словами він 

визначає сферу і моделі лексичної сполучуваності широкозначного слова. У 

ході цього аналізу виявляються семантичні критерії віднесеності іменника 

до класу широкозначних лексем. 

Структурно-семантичний аналіз використовується для з’ясування 

семантичної структури еврисем, визначення шляхів і способів формування 

термінологічного корпусу еврисем – їхніх дериватів та фразеологічних 
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одиниць. 

Методика розвідки ґрунтується також на загальних положеннях 

системного функційного аналізу. Висвітлення аспектів семантики, 

структури, функцій контексту в ракурсі вивчення його еврисемічних 

одиниць, базуються на методиці семантико-структурного, контекстуально-

ситуативного, інтерпретативного аналізу. Застосування методики 

системного функційного аналізу проводиться з метою виявлення 

структурно-семантичних і функційних аспектів еврисемічних одиниць 

англійської мови через розкриття їхньої семантичної, структурної та 

функційної специфіки англомовного тексту. Сформулювати висновки 

дослідження дозволило використання аналітичного метода.  

Дослідження англомовних субстантивних еврисем здійснено 

поетапно. На першому етапі на основі аналізу теоретичної літератури, який 

передбачає використання загальнонаукових і лінгвістичних методів для 

підтвердження висунутих гіпотез, виявлених закономірностей, 

сформульованих правил і визначень тощо, окреслено теоретичні та 

методологічні дослідження. Відбір фактичного матеріалу з корпусів лексики 

і словників також здійснено на цьому етапі. Встановлено функції 

еврисемічних одиниць. Особливо підкреслюємо, у процесі роботи з 

тлумачними словниками аналізуються не дефініції слів, а тільки 

ілюстративні приклади (контексти вживання). 

На другому етапі, за допомогою контекстного та дистрибутивного 

аналізу прикладів, визначаються основні компоненти семантичної 

структури значення субстантивної еврисеми – денотативний і референтний, 

а також розробляється методика виокремлення ступенів референтної 

віднесеності широкозначних одиниць.  

На третьому етапі визначено семантичні особливості еврисем, а 

також їхні лексико-семантичні зв’язки та здатність до деривації. Визначено 

ступені референтної віднесеності не тільки самих еврисем, але й похідних 

слів та фразеологічних одиниць, до складу яких вони входять, для чого 
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використано структурно-семантичний аналіз. 

Отже, методика нашої праці, виконаної в межах комплексного 

застосування загальнонаукових і лінгвістичних методів дослідження та 

прийомів аналізу англомовних еврисем, дозволяє дослідити семантичну 

організацію не лише окремо взятих еврисем, але й структуру дериватів і 

фразеологізмів, провідними семами яких є ці одиниці, визначити роль цих 

одиниць у створенні їхнього цілісного фразеологічного значення, з’ясувати 

функціональні властивості слів із широкою семантикою в контексті. 

Використання комплексної методики дослідження дозволяє визначити місце 

широкозначності в сучасній лінгвістиці як автономної лексико-семантичної 

категорії та дійти певних висновків. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Широкозначність як лінгвістичне явище розглядається в мовознавстві 

з різних точок зору. У більшості випадків аналізуються англомовні 

еврисеми, головним чином, дієслова, у ряді випадків – широкозначні 

абстрактні іменники. У вітчизняній лінгвістиці аналогічні лексеми  

на матеріалі англійської мови досліджувались досить рідко. У працях  

із субстантивної еврисемії підкреслюється універсальний характер цього 

явища, а також його зв’язок із мовами аналітичного строю.  

Незважаючи на різноманіття точок зору, лінгвісти сходяться  

в поглядах, що словам широкої семантики властиві синкретизм, 

поліреферентність, синсемантія, поліфункціональність, висока частотність. 

Основними критеріями широкозначності визначено: наявність в основі 

еврисеми одного широкого, максимально абстрагованого узагальненого 

значення (інваріанта); цілісність семантичної структури; нерозчленованість, 

однопоняттєвість значення еврисеми; наявність гіперо-гіпонімічних 

відношень між еврисемами й іншими словами лексико-семантичної групи; 

відсутність відношень семантичної похідності та ієрархічної 
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підпорядкованості між окремими значеннями еврисеми; високий 

комбінаторний потенціал. 

Еврисемію часто розглядають як різновид полісемії, а еврисему  

як один із лексико-семантичних варіантів полісеманта. Не заперечуючи 

здатність явища широкозначності виступати внутрішньою характеристикою 

окремих лексико-семантичних варіантів у структурі багатозначного слова  

і співіснування еврисемії з полісемією, ми наполягаємо на їхній 

нетотожності, і головною різницею між цими лінгвістичними явищами 

вважаємо їхню реалізацію в мові та мовленні. Слово є полісемічним лише  

в мові, у мовленні реалізується один з його лексико-семантичних варіантів, 

вибір якого зумовлює контекст. Широкозначне ж слово, навпаки,  

поза контекстом є однозначним, але це єдине значення співвідноситься  

з декількома різними об’єктами думки (референтами), а конкретний  

зміст цієї мовної одиниці уточнюється, але не змінюється, в умовах 

мовлення (контексту). Тобто, всі співіснуючі в семантичній структурі 

багатозначного слова лексико-семантичні варіанти у процесі вживання 

слова в мовленні не діють, крім одного, тоді як у випадку з широкозначним 

словом, в мовленні вживається інваріант еврисеми – саме його широке 

значення, що усвідомлюється як цілісність. 

Явища еврисемії та гіперо-гіпонімії традиційно розглядають 

незалежно одне від одного. Основним критерієм визнання лексичної 

одиниці еврисемічною вважаємо її гіперо-гіпонімічний потенціал. 

Гіперонім характеризується найбільш загальною родовою ознакою поняття  

і більш широким обсягом, залучає до своєї поняттєвої галузі всі гіпоніми, 

що спеціалізують цю родову ознаку. Гіперонімам так само притаманна 

більша семантична невизначеність у порівнянні з відповідними гіпонімами, 

завдяки чому гіпероніми можуть вживатися в більш численних контекстах. 

Гіперо-гіпонімічний взаємозв’язок забезпечується завдяки широкозначним  

і вузькозначним лексемам. 
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Аналіз функціонального аспекту еврисем у дослідженні здійснено 

через виконання ними основних функцій: номінативної (еврисеми 

виконують, вказуючи на предмет або навіть фрагмент тексту, до якого  

слід звернутися, щоб зрозуміти зміст поняття), субститутивної (чим 

ширше значення, тим більшу кількість видів заміщення здатний виконувати 

іменник), ідентифікуючої (еврисеми вступають у контекстуально-

синтаксичні зв’язки – анафоричний, катафоричний, діафоричний), 

текстотвірної (як субститути, еврисемічні іменники беруть участь 

одночасно у встановленні внутрішньо- й міжфразових (текстових) зв’язків), 

граматичної (еврисеми, не будучи службовими словами, можуть фактично 

виконувати службові функції).  

Для аналізу англомовних еврисем використано такі лінгвістичні 

методи: семний (компонентний), описово-аналітичний, аналіз словникових 

дефініцій, концептуальний аналіз, контекстуальний та структурно-

семантичний аналізи. Опрацьовані в розділі теоретико-методологічні  

засади дослідження широкозначних лексичних одиниць англійської  

мови дають підстави для подальшої розвідки та опрацювання  

фактичного матеріалу шляхом наукових доробок особливостей семантики 

англомовних еврисем, а саме денотативного і референтного значень. 

Сформовані в розділі передумови вказують на доцільність дослідження 

явища широкозначності в ракурсі виокремлення типів субстантивної 

еврисемії. 

Основні положення першого розділу висвітлено у трьох публікаціях 

[81; 84; 309]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ЕВРИСЕМ  

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

2.1 Семантичний аспект аналізу англомовних еврисем 

 

Характерною ознакою слова, що відрізняє його від звичайного  

набору звуків, є значення, в якому відображається об’єктивно існуюча 

дійсність. У сучасній лінгвістиці значення слова прийнято розглядати  

як складне утворення, як багаторівневу структуру, що характеризується 

наявністю зв’язаних між собою субструктур, як багатошаровий  

комплекс, конституентами якого власно є семантичний аспект (референтні 

значення знаків), прагматичний аспект (прагматичні значення знаків)  

та синтаксичний аспект (внутрішньолінгвальні значення знаків).  

Для нас інтерес являє семантичний аспект широкозначного слова.  

Самé слово це, як відомо, є єдність зовнішньої (матеріальної)  

та внутрішньої (ідеальної) сторін, тобто воно має план вираження (звуковий 

комплекс, позначаюче) і план змісту (значення, позначуване) [109]. 

Відношення позначаючого і позначуваного пов’язані з номінацією,  

яка ґрунтується на взаємозв’язках між лексичною одиницею (знаком, 

позначеним) і реальним референтом (позначуваним). У змістовній стороні 

слова виокремлюють лексичне і граматичне значення (в даному дослідженні 

ми його не розглядаємо).  

Значення в лексичній семантиці, у свою чергу, може вивчатись  

у двох основних напрямках: від форми (графічної або звукової оболонки) 

слова, тобто плану вираження, до його значення, плану змісту, і навпаки. 

Відповідно цього виокремлюють два аспекти лексичної семантики – 

семасіологія й ономасіологія [11; 12; 104].  

Семасіологія – розділ мовознавства, що займається лексичною 

семантикою, значеннями тих мовних одиниць (слів і словосполук),  
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які використовуються для назви, номінації окремих предметів  

і явищ дійсності [100, с. 58]. Ономасіологія – аспект лексичної семантики,  

в якому значення вивчається в напрямку, від плану змісту до плану 

вираження [158]. 

Згідно специфіки нашого дисертаційного дослідження, нас  

цікавить семасіологічний підхід до аналізу слів широкої семантики, 

оскільки категоріальні лексико-семантичні відношення цих одиниць  

є семасіологічними. У сучасній лінгвістиці простежується низка 

суперечливих поглядів на проблему мовної семантики взагалі,  

прагнення виявити нові підходи до вивчення цього явища, знайти  

більш адекватні способи опису семасіологічних відношень між словами.  

У лінгвістичній літературі відсутнє всебічне висвітлення сутності 

семантики. У кожному дослідженні пропонується своє значення мовної 

одиниці, але, перш за все, під значенням слова мається на увазі лексичне 

значення, яке служить для: 

– позначення предмета, явища, процесу або ознаки; 

– позначення класу об’єктів, до якого належить позначуваний 

предмет; 

– виявлення ставлення мовця до позначуваного об’єкта або загальний 

тип комунікативних ситуацій, в яких може використовуватися це 

найменування. 

Під лексичним значенням слова прийнято розуміти історично 

обумовлений зв’язок між звуковим (графічним) комплексом слова  

і тим уявленням про предмет або явище, що виникає в нашій свідомості.  

У сучасному мовознавстві під ним також мається на увазі деяке  

семантичне ціле, що складається, однак, зі взаємозв’язаних  

і взаємозумовлених частин або компонентів. Відповідно до цього,  

у сучасній лінгвістиці виокремлюють такі компоненти лексичного значення:  

– сигніфікат, як поняттєвий зміст мовного знака, як сукупність  

ознак предмета позначення;  
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– денотат, як безліч об’єктів дійсності (речей, властивостей, 

відношень, ситуацій, станів, процесів, дій та ін..), які можна номінувати 

певною мовною одиницею; як клас предметів, що має однакові ознаки, 

або як сукупність ознак класу предметів, що ототожнює його з відповідним 

значенням сигніфіката;  

– референт, як об’єкт позамовної дійсності, що співвідноситься  

з мовним знаком у системі мови або акті мовлення;  

– конотат, як додатковий компонент значення мовної одиниці,  

що доповнює її предметно-логічний зміст суб’єктивними відтінками 

оцінки, емоційності, експресивності, функціонально-стилістичної 

забарвленості, а також відтінками, зумовленими соціальними, 

ідеологічними, культурними, ситуаційними аспектами комунікації [315, 

с. 114-645].  

Хоча в семантиці вони кваліфікуються по-різному. Зазвичай 

сигніфікативне значення протиставляється денотативному і для їхнього 

позначення існують і інші терміни: поняття та предметна віднесеність, 

екстенсіонал і інтенсіонал, обсяг і зміст поняття, інформація, що вказує  

на ознаки денотата, та інформація, що ідентифікує денотат [110; 202; 248; 

249]. 

Щодо еврисем, то на думку одних лінгвістів, субстантивні 

широкозначні одниці відзначаються мінімумом ознак, закріплених  

у сигніфікаті [143, с. 86]. Інші вважають, що у слова широкої  

семантики сигніфікативне значення переважає над денотативним  

і представляється у вигляді загальної ознаки неповного і далеко 

неокресленого поняття [222, с. 104]. Іншими словами, у семантичному  

плані еврисеми характеризуються надзвичайно широким поняттєвим 

обсягом, що реалізується в мовленні переважно через сигніфікативний 

компонент семантичної структури слова [201, с. 9].  

Широта обсягу поняття трактується авторами як суттєва 

характеристика широкого значення. Ця особливість має певні наслідки, 
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найважливішим з яких є зворотна залежність між обсягом поняття  

(який включає явища, предмети, процеси, що позначаються цим поняттям)  

та його змістом (який розуміється як сукупність ознак, які передає  

це поняття): чим більший обсяг, тим бідніший зміст [66, с. 53; 217, с. 104]. 

Оскільки широке значення співвідноситься з поняттям широкого обсягу,  

то поняття, з яким воно співвідноситься, має бути «вузьким за змістом».  

Це дозволяє говорити про ступінь «беззмістовності» такого поняття,  

на що звертає увагу А. А. Уфімцева, яка, аналізуючи еврисеми thing,  

body, person, pack, fact, преш за все, виокремлює їхню широку поняттєву 

основу, яка дозволяє їм широко вживатися, що призводить, на її думку,  

до збіднення мовної одиниці: «загальновідомо, чим ширша сфера  

вживання словесного знака, тим бідніший його смисловий зміст, який  

являє собою у вищому ступені абстрактне поняття» [222, с. 104].  

Аналогічний тісний взаємозв’язок між обсягом поняття та його  

змістом наводить дослідників на думку про те, що одним із можливих 

критеріїв широти обсягу поняття, який лежить в основі значення  

лексичних одиниць, може слугувати міра «беззмістовності» значення,  

за яким це поняття закріплене. При цьому, «беззмістовність» розглядається 

як поняття відносне, оскільки не може бути абсолютно беззмістовних 

значень. Під ступенем «беззмістовності» варто розуміти ступінь 

неповнозначності, десемантизованості значення [66, с. 54].  

Поняття «беззмістовності» отримує різні найменування. Його 

називають лакуною в дослідженнях, присвячених подієвим іменникам [238]; 

«майже-пустотою», «смисловим вивітрюванням» [41, с. 204]; «семантичною 

спустошеністю» [10, с. 27]. 

Ми, зі свого боку, вважаємо недоцільним виокремлювати таку 

характеристику еврисем, як «беззмістовність» значення, оскільки будь-яка 

еврисема, за нашим спостереженням, не втрачає свого значення в контексті. 

Більш того, дослідниками не було показано, як виражається  

ця «беззмістовність» у семантиці широкозначних одиниць; як проявляється 
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ця властивість на рівні концептуальних структур; чи для всіх  

еврисемічних субстантивних одиниць міра «беззмістовності» значення 

однакова або ж широкозначні одиниці можуть бути різною мірою 

«беззмістовні» за своїм значенням.  

Характеризуючи сигніфікат еврисем, В. Г. Гак підкреслює факт 

наявності мінімальної кількості ознак, закріплених у сигніфікаті,  

і називає слова широкої семантики словами з недиференційованим 

значенням [49, с. 17]. Це означає, що семантична структура слів  

широкої семантики є цілісним утворенням і не проявляє фрагментарності. 

На думку Д. М. Шмельова, В. Г. Гака, ця семантична особливість 

широкозначних лексем (на противагу вузькозначним, для семантичної 

структури яких характерна наявність диференційованих ознак) веде до 

узагальненого значення [47; 233]. Дослідники підкреслюють, що 

мінімальний ступінь індивідуалізації ознак, властивий узагальненому 

значенню еврисем, є проявом семантичної компресії цих одиниць:  

thing, stuff – предметність, place – виокремленність у просторі, man, person – 

олюдненість [133, с. 85]. 

Лінгвістами також відзначається особливе співвідношення 

сигніфікативного і денотативного компонента еврисем у парадигматичному 

та синтагматичному аспектах. На думку деяких дослідників, максимально 

узагальнена й абстрагована ознака, яка лежить в основі значення  

слова широкої семантики, сприяє тому, що в парадигматичному ряді 

потенційно притаманна широкому значенню предметна віднесеність  

має широкий, відкритий характер: еврисема семантично сумісна зі всіма 

предметами та явищами, які мають цю ознаку. Тобто, визнається,  

що поняття, яке лежить в основі широкозначної одиниці, настільки  

широке за обсягом (і бідне за змістом), що це дозволяє співвідносити 

широкозначні слова з найрізноманітнішими не пов’язаними між собою 

денотатами [201, с. 50]. Цю властивість еврисем В. К. Колобаєв називає 

поліденотативністю [106, с. 12].  
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Разом із тим відзначається, що з переходом у синтагматичний  

план слово здійснює «селекцію» денотата з широкого класу і починає 

співвідноситися з одиничним денотатом. Але нагадаємо, що дослідники 

еврисемії для позначення об’єктів дійсності, які номінуються еврисемою  

в мові, частіше за все використовують термін «денотат». У ряді випадків 

терміни «одиничний денотат», «одинична денотація» використані  

також відносно об’єкта, який широкозначне слово називає в мовленні [75; 

107]. Інші автори в такому випадку вживають термін «референт» [133; 134]. 

Денотат слова в парадигматичному ряді і конкретизований в мовленні 

денотат слова мають відношення одне до одного як ціле до частини. 

Відношення між цілим і частиною – відношення інклюзивні, а конкретні 

денотативні значення, що виникають у процесі комунікації, знаходяться  

між собою в рівноправних відношеннях або, за аналогією з синтаксисом,  

у відношеннях сурядності [106, с. 12]. Відповідно, для широкого  

значення парадигматико-синтагматичне співвідношення його компонентів 

реалізується за схемою: широка поняттєва віднесеність при потенційно 

присутній широкій денотації плюс реалізована одинична денотація [73, 

с. 9]. 

У семасіології також має місце тенденція ототожнювати денотативний 

і сигніфікативний компоненти лексичного значення залежно від того, 

предметом дослідження є предметні або ознакові слова. Денотат,  

як кількість об’єктів дійсності, поєднує матеріальну субстанцію  

та властивості, стани, дії. Саме таке трактування денотата (денотат це  

не тільки клас предметів, але й їхніх властивостей, дій), є достатньо 

поширеним. Предметні імена є денотативно орієнтовані, пов’язані  

з предметами реального світу, а сама предметність є категорійним 

значенням іменників. Ознаковим словам притаманне сигніфікативне 

значення, вони виконують семіотичну функцію, описуючи те, що  

у висловленні представлене іншим словом [15; 161]. Вони представлені 

передусім прикметниками, дієсловами, категорією стану, прислівниками, 
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числівниками, деякими групами іменників, які мають абстрактні назви,  

що позначають не субстанції, а узагальнені поняття про ознаки, дії,  

процеси, стани.  

Виокремлення сигніфікативного і денотативного значень, як окремих 

компонентів значення стосовно широкозначної лексеми, нам здається 

недоречним. За нашим спостереженням, еврисемія, як тип лексичного 

значення, визначається єдністю свого сигніфіката і денотата. При цьому, 

сигніфікативний аспект розглядається як зміст поняття (сума ознак),  

в якому міститься інформація відносно позначуваного класу 

екстралінгвальних об’єктів і ознак позначуваних предметів, явищ, подій, 

властивих їм в об’єктивній дійсності, а денотативний аспект – як 

закріплений за словом обсяг поняття. 

У даному випадку також не розрізнюються дві принципові складові: 

системне (мовне) значення й актуальна віднесеність реалізованого слова 

(контекстне мовленнєве значення). Системне (мовне) значення закріплює 

певне відображення предмета, що досягається через поняття, шляхом 

переліку ознак.  

Дане поняття співвідноситься з відповідними предметами через  

ці ознаки і тільки через них; ці ознаки є відображенням суттєвих  

рис предмету. Окрім поняття, немає ніякої окремої форми віднесення знака 

до предмета. Отже, предметна віднесеність зумовлена самим поняттям.  

З одиничним предметом слово (особливо широкозначне) в системі мови 

пов’язано бути не може, воно завжди пов’язане з певним класом,  

що виокремлюється змістом поняття. 

Абсолютно безознакова диференціація предметів мовними  

знаками неможлива навіть у абстрактної лексики і слів із широким 

значенням. Будь-яка диференціація предметів, процесів об’єктивної 

дійсності передбачає опору на їхні певні ознаки, виокремлення, порівняння  

та розмежування їхніх властивостей. Саме тому, вважаємо за потрібне,  

у нашому дослідженні, розглянути денотативний компонент значення 
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широкозначного слова як типізоване уявлення про клас предметів  

або як сукупність ознак класу предметів, ототожнюючи його тим самим  

із сигніфікативним компонентом значення [273]. 

Еврисеми, таким чином, характеризуються широкою предметною 

віднесеністю, яка, у свою чергу, є явищем «бінарним»: у системі мови  

вона виступає у вигляді денотативної віднесеності, тобто віднесеності  

до класу предметів; в акті мовлення до денотативної додається референтна 

віднесеність, тобто віднесеність до одиничного предмета. Хоча в лінгвістиці 

також немає однозначності в розумінні понять «денотат», «референт»: часто 

їх використовують як синоніми, як опозицію за ознакою «фізичний предмет 

– чуттєвий образ предмета», «одиничний предмет – сукупність однотипних 

предметів» тощо.  

Оскільки предметна віднесеність нерозривно пов'язана зі словесним 

відображенням навколишнього світу, вважаємо за потрібне приділити 

особливу увагу предметній віднесеності еврисем як в межах системи  

мови (денотативна віднесеність), так і у плані її позалінгвальності 

(денотативна + референтна віднесеність). Слід також відмітити,  

що призначення мови і полягає в ідентифікації й диференціації  

предметів (що покладає початок мови та мислення), у здійсненні  

практичних операцій з ними (що і є сенсом існування мови в суспільстві). 

Тому дослідження значення слова в тісному зв’язку з позначуваним 

предметом є, на нашу думку, найважливішою передумовою семантичного 

дослідження. 

Семасіологічний підхід, запропонований в цьому дослідженні 

стосовно англомовних лексем широкої семантики, дозволив, з одного боку, 

запропонувати теоретико-методологічні основи для описання еврисемії  

в мові, з іншого – отримати нові дані про організацію англомовних еврисем, 

як особливої лексико-семантичної категорії, а також репрезентувати 

здатність цих мовних одиниць брати участь у побудові категорій  

в мовленні (тобто категоризації та конкретизації об’єкта). 
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2.2 Компоненти значення еврисемічної мовної одиниці 

 

2.2.1 Денотативний компонент значення широкозначної лексичної 

одиниці. Транспонований з математичної логіки термін «денотат»,  

де він розумівся як предмет, позначений власним іменем (константа  

або терм), або клас предметів, позначених загальним іменем, не знайшов  

у лінгвістиці однозначного визначення й розуміння. В енциклопедичних 

довідниках зазвичай подається кілька варіантів визначення цього терміна: 

«денотат» як екстенсіонал або елемент екстенсіоналу (за Дж.-С. Міллем, 

К. І Л’юісом, У. О. Куайном, Дж. Лайонзом); як відповідник референта  

(у концепції К. Огдена й А. Річардса) або як відповідник значення, 

позначеного (за Г. Фреге, Б. Расселом), як семантичне ядро значення [168; 

182; 227; 260; 295]. 

Сам термін «денотат» запровадив англійський філософ ХІХ ст.  

Дж.-С. Мілль від англійського слова denotation (позначення, знак,  

назва, значення, смисл), пізніше його підхопили К. І Л’юіс, У. О. Куайн, 

Дж. Лайонз та інші [157; 284]. Відповідає обсягу поняття у традиційній 

логіці й екстенсіоналу Р. Карнапа. У цьому значенні денотат певної 

абстрактної мовної одиниці (зазвичай лексичної) позначає безліч об’єктів 

дійсності (предметів, властивостей, відношень, ситуацій, станів, процесів, 

дій тощо), які може номінувати ця одиниця (завдяки своєму мовному 

значенню) [248; 249]. Тим самим, денотат протиставляється, у першу чергу, 

сигніфікату («змісту поняття» традиційної логіки, «інтенсіоналу»,  

за Карнапом), а по-друге — референту (за У. Куайном) [248; 249].  

Нагадаємо, що денотат вважають також елементом екстенсіонала, 

останній в такому випадку можна розглядати як клас денотатів,  

тобто безлічі об’єктів, позначених певною мовною одиницею, співіснує  

з інтесіоналом – змістом поняття, структурованою сукупністю семантичних 

ознак певного класу об’єктів [315, с. 114]. У такому розумінні денотатом 

вважається будь-який елемент екстенсіоналу, безвідносно того, з яким  
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із них співвідноситься якийсь конкретний мовленнєвий відрізок. 

Екстенсіонал у цьому випадку кваліфікується як «клас денотатів».  

Тим самим визначають «пустий» або «непустий», «одноелементний»  

або «багатоелементний» клас денотатів, межі класу тощо.  

Науковці, які наголошують на важливості дослідження семантики  

у предметному аспекті, як окремих компонентів значення, виокремлюють 

поняття та предметну віднесеність слова. Це розмежування відображається  

в застосуванні різних термінів. Наприклад, денотат деякого конкретного 

мовленнєвого відрізка виступає як відповідник референта в концепції 

американських семасіологів Ч. Огдена й А. А. Ричардса та є однією  

з трьох «вершин» семіотичного трикутника, який вони запропонували  

для ілюстрації поняття «знак»: англ. symbol (слово фонетичне або графічне) 

– англ. thought of reference (узагальнене поняття про клас предметів,  

яке існує у свідомості мовця; сигніфікат, концепт) — англ. referent 

(предмет, який мається на увазі) [287, c. 11].  

Семіотичний трикутник Ч. Огдена й А. А. Річардса репрезентуємо  

на рис. 2.1. 

Узагальнене поняття 

(сигніфікат) 

 

Слово     Предмет 

(фонетичне або графічне)  (певний денотат, референт) 

Рис. 2.1 «Семіотичний трикутник» Ч. Огдена й А. А. Річардса 
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Згідно визначення цього трикутника, фонетичне слово називає 

(позначає) предмет (предметна віднесеність), якій відображається  

у свідомості, і на основі його ознак формується поняття про  

нього (поняттєва віднесеність). Іншими словами, ці сторони можна 

визначити як «мова – мислення – позалінгвальна ситуація». 

Термін «денотат» у цьому сенсі вживається як термін відомого 

німецького логіка і математика Г. Фреге Bedeutung (букв. «значення»)  

та його англійської кальки у вигляді слова denotation,  

який використовували, наприклад, Б. Рассел і А. Чьорч [182; 228; 295]. 

Г .Фреге розмежовував в семантиці імені Form (знак) – Bedeutung (денотат – 

здатність до референції) – Sinn (концепт – здатність представляти предмет) 

[227; 260]. Таке поняття денотата відоме в мовознавстві як трикутник 

Г. Фреге, який подаємо нижче на рис. 2.2. 

ІІ 

СЛОВО 

 

І                                        ІІІ 

предмет                            поняття 

Рис. 2.2 «Логічний трикутник» Г. Фреге 

Тож, на думку Г. Фреге, кожного разу, коли висловлюється  

або розуміється будь-яке твердження, у наявності є три компонента,  

які позначають будову знака так: 

– предмет, явище дійсності (денотат або відображення предмета  

у свідомості людини); 

– знак – ім'я – номен; 

– поняття про предмет, річ (десигнат) [260]. 

Однак, якщо узагальнити наведену традиційну схему-трикутник,  

то між сторонами «предмет-слово-поняття», є такі відношення:  
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відношення знака до предмета, або денотата, називаємо словом  

«позначати» або називати, номінувати відношення знака до поняття,  

або десигната, словом «виражати», де знак виражає смисл. 

Можна розглядати трикутник Г. Фреге в таких напрямках: від знака 

до поняття – знак має поняття або смисл (десигнат); від знака до предмета – 

знак має предмет або денотат; від предмета до знака – предмет має знак; 

концепт від поняття до предмета – поняття має предмет [260]. 

На схемі ми нібито повертаємо трикутник із закріпленими  

до вершин сутностями, залишаючи нерухомими назви вершин  

(мова-предмет-десигнат). Отже, не існує теоретичних перешкод для того, 

щоб в тій чи іншій ситуації посередником став будь-який  

із трьох елементів: не лише знак між предметом і смислом, але й смисл  

між предметом і знаком. На вершині І – денотат, предмет об’єктивного 

світу, а в голові людини міститься зрозуміло не сам предмет,  

а його відображення, уявлення про предмет. На вершині III – поняття –  

є результат роботи мозку та результат здійсненого узагальненого знання  

про предмет. 

Досить розповсюдженим є погляд, згідно якого денотат і референт не 

розрізнюють (деякі дослідники віддають перевагу одному з цих термінів, 

інші використовують обидва терміни як еквівалентні). Однак, вже 

намітилася тенденція до відповідної термінологічної диференціації,  

яка базується, зокрема, на суттєвому, з лінгвістичної точки зору,  

розрізненні віртуального (можливого) і актуалізованого значень мовних 

одиниць.  

Категорійно-поняттєвий апарат сучасної лінгвістики щодо предмета 

та об’єкта дослідження було критично осмислено. Складність становить 

розмежування понять «одиничність» і «загальність», як вираження  

у денотатові окремого предмета або цілого класу предметів.  

Таке розмежування дуже часто проводиться на рівні семантики:  

предмет – клас предметів.  
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На сьогодні денотат є одним із ключових понять семіотики  

і є предметом або явищем дійсності, яке служить об’єктом позначення  

для знака у процесі семіотичної діяльності [100, с. 58]. Здебільшого  

в сучасних семіотичних дослідженнях денотатом називають всі  

об’єкти дійсності, які можна назвати деякою мовною одиницею  

(найчастіше словом), оскільки мовні одиниці ніколи не називають 

поодинокі предмети [104]. Навіть імена можуть бути іменами багатьох 

людей чи назвами ряду предметів (тезки, однофамільці, назви марки 

товару).  

У конкретному акті мовлення мовець може сконцентрувати увагу  

на окремому предметі або явищі, які він у цей момент спостерігає  

або ж згадує. Тому, на відміну від мовного знаку, мовленнєвий знак  

може мати дещо іншу функцію позначення. І справді немає специфічної 

назви для кожної речі, кожної людини, кожної тварини, проте можемо, 

вимовляючи, форми слів thing, man, animal, мати на увазі або клас  

згаданих предметів, або конкретну річ, конкретну людину чи конкретну 

тварину. 

Як відомо, процес позначення словом класу вказаних предметів 

називається категоризацією (денотативною віднесеністю), а позначення 

словом конкретної речі, конкретної людини чи конкретної тварини – 

референцією (референтною віднесеністю). Звідси – назва конкретного 

поодинокого предмета чи явища, позначеного мовленнєвим знаком, – 

референт. Поняття (узагальнене знання про предмет чи явище) складають  

як категоріальні (денотативні) ознаки цього предмета (явища),  

так і його референтні ознаки. Категоріальні (денотативні) ознаки – це 

ознаки, властиві всім референтам, охопленим даним поняттям, наприклад,  

ті ознаки кожної тварини, які уможливлюють визначити певну істоту  

як тварину, а не щось інше. Натомість референтні ознаки – це  

специфічні риси предмета (явища), які дають змогу виокремити його  
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серед класу денотативно однорідних, наприклад, розмір, колір,  

форма конкретної речі, місце її серед предметів навколишнього світу [315]. 

Вважаємо, що коректніше використовувати ці терміни у значенні 

семіотичних функцій: денотат – як об'єкт позначення мовною  

одиницею або мовленнєвою одиницею при категоризації (денотативній 

віднесеності), а референт – як об'єкт означення виключно мовленнєвою 

одиницею при референції (референтній віднесеності), що детальніше 

розглянемо далі.  

 

2.2.2 Референтне значення еврисеми та референтна теорія 

значення. Переходячи до розгляду референтного компонента значення 

мовного знака, необхідно, в першу чергу, відмітити, що широкозначні  

слова в англійській мові мають дуже розвинену мережу референтної 

віднесеності, що є не досить дослідженим у лінгвістиці. На нашу думку, 

слід розглянути характер відношення «референтний компонент значення – 

предмет реальної дійсності», і чітко розмежувати денотат і референт. 

Референт – це конкретний одиничний об’єкт позамовної дійсності,  

з яким співвідноситься слово у процесі мовленнєвого акту, взятий  

у всій сукупності своїх ознак; предмет референції [261].  

Термін «референт» був введений Ч. Огденом і А. Ричардсом перш  

за все для того, щоб підкреслити непрямий характер відношення  

референта до назви, з якою референт пов'язаний лише за допомогою 

поняття. Ці вчені писали про те, що символ (звуковий комплекс)  

заміщує референт (позначуваний предмет) і символізує поняття (думку)  

про предмет – референт [168, с. 136]. Розповсюджений в сучасній логіці, 

філософії й лінгвістиці погляд не узгоджується з цим розумінням: 

відношення референції («посилання», «співвіднесеності») зазвичай 

встановлюється безпосередньо між референтом і мовленнєвим 

висловленням, що «вказує на нього», «відсилає до нього». 
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Предметна віднесеність протиставляє референт денотату через 

співвіднесеність першого з конкретним мовленнєвим актом. Іншими 

словами, денотат як деяка сукупність реальних ознак предмета  

в їхній абстрагованості від реальних предметів, називає поняття,  

через яке воно співвідноситься з позамовною дійсністю (з референтом).  

Як зазначалося нами вище, предметна віднесеність є обов’язковою 

стороною поняття, яка може здійснюватись як через денотативний,  

так і через референтний компоненти значення. Денотативну віднесеність 

мають усі повнозначні слова. Проте, в лінгвістиці ставиться питання:  

чи кожне слово має референт. Зокрема, специфіка референта вигаданих 

міфічних істот, як-от mermaid, unicorn, chimera, є дискусійною  

проблемою теорії референції, оскільки немає реальних предметів,  

які б могли бути ними названі. Тобто вони мають так званий  

пустий референт або, як іноді кажуть, взагалі не мають референт 

у реальному світі конкретних об’єктів дійсності [310].  

Разом із тим, точаться дискусії, чи може мовленнєвий відрізок  

мати референт в уявному світі певного художнього твору. На прикладі 

вірного слуги в романі Д. Дефо «Робінзон Крузо» Man Friday (П’ятниця) 

можемо стверджувати, що будь-який персонаж має своїм референтом  

ту особу, яка співвіднесена з художнім світом оповідання, що фігурує  

в цьому вигаданому універсумі: I decided to give him the name of  

“Man Friday”, because I first saw him on a Friday. When we got to my house,  

I gave some Man Friday trousers, and I made him a coat and a hat [327].  

Виходячи з цього, можна визнати, що вживання лінгвального знака  

в конкретному акті спілкування конкретним мовцем має референтне 

значення, де воно набуває змісту незалежно від того, референтом  

виступає об’єкт реальної дійсності або уявного світу. 

У межах одного мовленнєвого універсуму встановлюється так  

звана кореферентність або референтна тотожність — відношення  

між компонентами висловлення, в якому номінанти посилаються  
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на один той самий об’єкт (ситуацію) позамовної дійсності (референт),  

тобто має місце тотожність референтів двох мовленнєвих відрізків [314]. 

Ланцюжок анафоричних зв’язків між попереднім і подальшим висловами, 

які мають відношення до одного референта, складає зв’язний текст, 

створюючи його «референтну історію», розгортання якої можна спостерегти 

в контекстах на зразок: 

Behind the wheel Sophie was fishing in her sweater pocket. She removed  

a small metal object and held it out for him. «Robert, you’d better have a look  

at this. This is what my grandfather left me behind Madonna of the Rocks.» 

Feeling a shiver of anticipation, Langdon took the object and examined it.  

It was heavy and shaped like a cruciform. His first instinct was that he was  

holding a funeral pieu – a miniature version of a memorial spike designed  

to be stuck into the ground at a gravesite. But then he noted the shaft  

protruding from the cruciform was prismatic and triangular. The shaft was  

also pockmarked with hundreds of tiny hexagons that appeared to be finely  

tooled and scattered at random. 

«It’s a laser-cut key,» Sophie told him [328, c. 195]. 

По мірі розгортання «референтної історії» відбувається збагачення 

знань про референт, що досягається завдяки поступовому введенню  

нової інформації про нього. За словами Й. А. Стерніна, це створює 

можливість повторної несинонімічної номінації певного референта 

виразами з різним смислом [202]. 

Недиференційоване вживання термінів «референт» і «денотат» 

пов’язане у працях деяких дослідників із тим, що вони не проводять 

відповідного змістовного розмежування. В інших випадках вживання 

терміна «референт», як відносно об’єкта, номінованого актуалізованим 

мовним виразом, так і до денотата абстрактної мовної одиниці, пов’язано з 

іншим термінологічним позначенням відповідних понять: у значенні, 

близькому значенню терміна «денотат», використовуються терміни 

«віртуальний референт», «семантичний референт». 
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Можна зазначити, що співвідношення цих компонентів значення 

залежить від ступеня їхнього узагальнення і від того, як розглядати  

саме слово – абстрактно, тобто як одиницю мови, чи конкретно – як 

одиницю мовлення. У мові денотат виступає як об’єкт означення предмета, 

класу предметів, або як сукупність ознак класу предметів, у мовленні – 

тільки при категоризації (денотативній віднесеності); а референт  

виступає виключно мовленнєвою одиницею, як об’єкт означення 

конкретного об’єкта дійсності при референції. 

Референцію, у свою чергу, визначають як віднесеність актуалізованих 

(включених до мови) номінантів, іменникових виразів (іменникових груп) 

або їхніх еквівалентів (денотатів) до об’єктів дійсності (референтів) [315]. 

Референція висловлення визначається трьома основними факторами: 

синтаксичним, логіко-семантичним і прагматичним.  

Зазвичай, розглядаючи синтаксичний фактор, розрізнюють 

референтне і нереферентне (денотативне) вживання іменних виразів:  

у позиції актантів (підмета і додатків) реалізуються різні види  

предметної віднесеності, в позиції предикату імена вживаються 

нереферентно (денотативно), вказуючи не на об’єкт дійсності, а на ознаки 

певних об’єктів (Pigeon is a bird), тобто має місце денотативна віднесеність 

[274]. 

З логіко-семантичним фактором пов’язані наступні типи віднесеності 

іменникових виразів до об’єктів дійсності: референція до одного члена того 

чи іншого класу об’єктів, до деякої частини класу, до охарактеризованого 

певною ознакою підкласу, до цілого класу, до будь-якого (кожного,  

будь-якого) представника класу, до ніякого (потенційного) члена класу 

об’єктів [44, с. 25].  

З прагматичним фактором пов’язано розрізнення видів референції  

за їхнім відношенням до фонду знань співрозмовників. Мова може йти  

про предмет, відомий тільки мовцю (інтродуктивна референція: I have  

one thing), про об’єкт, відомий як мовцю, так і адресату (ідентифікуюча 
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референція: This thing is very expensive), про об’єкт, що не належить  

до фонду знань співрозмовників (невизначена референція: Peter bought 

something). Прагматичний фактор діє переважно у сфері конкретної 

референції, що відносить іменникове висловлення до фіксованих предметів 

та індивідів. Конкретна референція спирається на пресупозицію існування 

об’єкта [44, с. 25]. 

Необхідно відзначити, що для реалізації референції задіяні автономні 

одиниці та їхні актуалізатори. До автономних одиниць належать власні  

і загальні імена, іменні словосполучення (групи), особові, неозначені, 

вказівні і заперечні займенники. До актуалізаторів, що оформлюють 

іменникові вислови, відносяться артиклі, присвійні, вказівні, неозначені  

та заперечні прикметники, числівники. Щодо механізмів референції,  

то в них беруть участь лексичні значення іменникових висловів,  

що детермінують референцію, означення імені і контекст, зокрема 

анафоричні зв’язки, що встановлюють кореферентність імен (їхню 

віднесеність до одного й того ж об’єкта).  

Один тип референції може обслуговуватися принципово різними 

мовними засобами. Наприклад, для реалізації ідентифікуючої референції, 

що пов’язана з прагматичним фактором, найбільш пристосовані такі мовні 

знаки:  

– дейктичні (і особові) займенники, що виконують вказівну функцію  

і вживаються відносно будь-якого предмета, вибір якого залежить від 

мовленнєвої ситуації;  

– власні імена, що виконують номінативну функцію і мають 

властивість одиничної референції незалежно від умов комунікації;  

– субстантивні вислови, які складаються з загальних імен, що 

виконують денотативну функцію (або функцію позначення) і 

застосовуються до будь-якого об’єкта, відносно якого їхнє значення є 

реальним, і актуалізаторів, що звужують галузь референції від класу  

до індивіда [202].  
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Отже, ідентифікуюча референція спирається на три види відношень – 

посилання, номінація та позначення. Вибір способу ідентифікації  

предмета прагматично зумовлений. Посилання забезпечує референцію  

в ситуації присутності предмета. Номінування забезпечує референцію,  

коли йдеться про предмет, відомий обом співрозмовникам. Позначення 

забезпечує референцію до предмета, відомого мовцю, але не адресату.  

Тип референції визначає значення іменникових висловів у семантиці 

висловлювання. Коли референція здійснюється через референцію  

на відношення об’єкта до класу, значення іменникового вислову входить  

у семантику висловлювання, наприклад: Lion is a wild, predatory animal. 

Мовці користуються в цьому випадку назвами з узагальненим типом 

значення. У випадку з ідентифікуючою референцією мовці вдаються  

до посилання на індивідуальні ознаки об’єкту, які здатні виокремити  

його з класу, наприклад your father, my house, the queen of England.  

Такі вислови прийнято називати визначеними дескрипціями (термін 

Б. Рассела) [182; 295].  

Розрізнюють два типи вживання визначених дескрипцій: референтне  

та атрибутивне. У референтному вживанні значення дескрипції слугує  

лише для посилання до об’єкта. Воно не входить у зміст висловлення,  

що впливає на його реальне значення. Заміна одного вислову іншим,  

який має ту саму референцію, не позначається на істинності висловлення. 

Таке контекстуальне вживання називається прозорим. В атрибутивному 

вживанні значення вислову входить до смислу висловлення. Останнє 

семантично пов’язане з предикатом і виконує характеризуючу  

функцію (разом з ідентифікуючою). Таке вживання прийнято називати 

непрозорим (У. О. Куайн) [312]. 

Явище референції дослідники розвивали у теоріях референції,  

які почали складатися в логіці. Їхнім джерелом виявилися спостереження  

за значенням і вживанням загальних імен, і в першу чергу — конкретної 

лексики [157; 182; 227; 248; 249]. Загальні імена наділені певним 
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поняттєвим змістом (сигніфікатом) і в той же час здатні до денотації 

(позначення) предметів, тобто мають екстенсіонал. У двоплановості 

семантичної структури імен логіки шукали причину логічних парадоксів, 

зокрема відхилень від закону тотожності [227]. 

Детальне розмежування вказаних компонентів семантичної структури 

мовного знака призвело до розчленування логічної семантики на теорію 

значення і теорію референції [314]. У теорії референції більше уваги  

було надано ідентифікуючому типу, на основі якого і склались  

основні концепції референції. Загальний розвиток теорій референції 

визначився їхньою поступовою прагматизацією. У концептуальний  

апарат теорій референції увійшли поняття комунікативної установки  

мовця, його інтенції, фонду знань співрозмовників, комунікативної 

організації висловлення, відношення до контексту.  

Найважливіший крок був зроблений Л. Лінським, який прямо 

співвідносить акт референції з суб’єктом, що говорить, поставив  

під сумнів зв'язок референції з семантикою тих мовних висловів,  

які слугують для посилання до предмета мовлення. Референція, таким 

чином, була інтерпретована як одне з проявів інтенції мовця. Дж. Р. Сьорл 

представляє акт референції як відношення між наміром мовця  

і впізнавання цього наміру адресатом. Пізніше С. А. Кріпке запропонував 

розрізняти референцію мовця та семантичну референцію. Перша 

визначається контекстом і наміром автора мовлення (належить прагматиці), 

друга — мовною конвенцією [див. 202]. 

Разом з інтенціональною (прагматичною) концепцією референції 

існують семантична, номінативна та дейктична концепції. Вони 

відрізняються тим, якому типу відношень у встановленні зв’язку  

між мовним висловом і фіксованим об’єктом дійсності надається  

найбільша увага. Семантична теорія (до неї наближається теорія  

дескрипцій Рассела) виходить із того, що референція забезпечується 
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значенням, і ця теза розповсюджується на власні назви, які в деяких 

випадках розглядаються як приховані дескрипції [182; 295].  

Номінативні теорії (наприклад, каузальна теорія Кріпке) виходять  

із того, що референція забезпечує номінування, ця теза розповсюджується 

на деякі види загальних назв (назв природних реалій та речовин),  

які прирівнюються до власних назв. Дейктична теорія (концепція 

Д. Каплана) виходить із того, що суть референції полягає в указанні  

на предмет, до цього механізму можуть зводитись усі інші способи 

віднесення назви до об’єкта [див. 202].  

Семантична теорія абсолютизує дескриптивні засоби мови. Її слабким 

місцем є теза про те, що власні імена мають значення. Номінативні  

теорії абсолютизують відношення номінування, їхнім слабким місцем  

є неправильна уява про те, що значення загальних назв  

не бере участь у здійсненні ідентифікуючої референції. Дейктична  

теорія, що абсолютизує відношення посилання, помилково заперечує  

участь значення референтних висловів у формуванні смислу висловлення. 

Отже, можемо визначити, що денотат – це значення слова 

(повідомлення), це клас предметів, до кожного з яких потенційно 

приложімо певне слово. Інакше кажучи, денотат – це потенціал слова,  

що задає межі його можливих вживань, тобто додатків до предметів  

і ситуацій. Термін «денотат» застосовують до лексики, яка має конкретну 

область референції, тобто співвідноситься з конкретними предметами. 

Референт – це конкретний предмет, званий певним словом у певному 

конкретному висловлюванні.  

Досліджуючи еврисемічні лексеми англійської мови, лінгвістами  

було виявлено, що при наявності спільних якостей, вони не є однорідними  

у плані своїх екстенсіональних зв’язків, що стало підставою виокремити 

різні типи субстантивної еврисемії. 
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2.3 Типи субстантивної еврисемії 

 

Як показують численні дослідження, еврисемія притаманна різним 

частинам мови. Не зважаючи на те, що зіставний аналіз по вияву  

її специфіки в різних частинах мови не проводився, можна спостерігати,  

що навіть на рівні однієї частини мови (у нашому випадку це іменники) 

широкозначність характеризується неоднорідним характером.  

По-перше, неоднорідний характер субстантивної широкозначної 

лексики свідчить про те, що мовні одиниці, які лінгвісти називають 

еврисемічними, являють собою як конкретні предметні, так і абстрактні 

іменники: fact, thing, affair, matter, business, type, concern [237; 238];  

річ, діло, робота, справа, почуття, рух [212; 213; 214;]; вещь, дело,  

факт, штука, thing, body, person, matter, affair, man [67]; вещь,  

явление, человек, случай, факт, thing, place, kind, matter [72; 73; 74; 75]; 

chose, fait, personne, homme, femme, gens [164];  вещь, штука, тип [126].  

На думку деяких лінгвістів, такі англомовні лексеми, як kind, type  

не можна вважати широкозначними іменниками, бо самі по собі вони  

не позначають клас об’єктів. Такі слова отримали назву «одиниць хеджі» 

(hedges). «Хеджі» це, в широкому сенсі, лексико-синтаксичні одиниці,  

які використовують для модифікації пропозиції [246; 266; 268; 269; 270; 

271; 302]. 

По-друге, аналогічні субстантивні одиниці характеризуються різним 

ступенем широкозначності. Наприклад, англомовні іменники plant, animal, 

person мають ширшу семантику, ніж слова tree, bear, woman. Ці лексеми 

репрезентують різні рівні категоризації: перші, які є назвами класів  

людей, фаунонімів, флоронімів, мають відношення до суперординатного 

рівня категоризації, а другі, що позначають представників цих класів, – до 

нижчого рівня.  

Відзначимо, що дослідники нерідко ставлять в один ряд як абстрактні, 

так і конкретні широкозначні лексеми, що, вірогідно, продиктовано  
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цілями дослідження. Наприклад, аналіз явища десемантизації Г. І. Нікітіна 

спирається на такі франкомовні лексеми широкої семантики, як chose, fait, 

personne, homme, femme [164]. В інших випадках автори обмежують 

дослідження або еврисемічними іменниками, що виражені конкретними 

одиницями (наприклад, дослідження О. А. Терехової, проведене на 

матеріалі широкозначних англійських іменників, які позначають  

категорію «людина» (human being) [2011]), або широкозначними 

іменниками, що виражені абстрактними лексемами – зокрема, іменниками 

або конструкціями з загальним значенням подієвості у І. В. Якушевої  

і Г. С. Романової [238; 188]).  

Неоднорідність субстантивних еврисем із різним ступенем 

узагальненості й абстракції, які позначають об’єкти фізичного світу  

або поняття найвищого ступеня абстракції, призвела до виокремлення  

двох типів широкого значення: узагальнено-категоріального або 

категоріально-широкого (з максимальним ступенем абстракції) та 

узагальнено-родового (з низьким ступенем лексичної абстракції) типів 

широкого значення [75; 164; 226] .  

Лексеми категоріально-широкого типу, як правило, це такі іменники, 

поняттєвим компонентом яких виступає «поняття-категорія». Категоріальне 

значення предметності розглядається як межа розширення семантики 

лексем [28]. Зміст цих лексем включає в себе найбільш загальні  

властивості, притаманні більшій кількості явищ об’єктивної дійсності. 

Такими вважають лексичні одиниці, які традиційно називають 

абстрактними іменниками, як-от thing, matter, fact, way, event, idea, problem. 

Еврисеми узагальнено-родового типу (це зазвичай конкретні  

лексеми на зразок plant, tree, animal, person, man, woman) у своїй  

основі мають родове поняття про клас предметів, яке, за логіко-

філософським обґрунтуванням родових і видових понять, є більш загальним 

ніж видове поняття, і лежить в основі іменників, що називають окремого 

представника класу предметів. 
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Таке виокремлення співвідносно з запропонованими вітчизняним 

дослідником С. С. Терещенко двома класами широкого значення  

в українській мові: категоріально-широке та відносно широке значення.  

До першого класу вона відносить еврисеми з найвищим ступенем 

абстрагованості, які виражають поняття «предметності» для іменників 

(наприклад, річ), «не процесуальної ознаки предмета» для прикметників, 

«дії» (робити) або «стану» (бути) для дієслів тощо. У структурі такого 

значення, на думку лінгвіста, наявна лише одна інтегральна сема.  

В основі відносно широкого значення лежить родове поняття, а структуру 

складає вже не тільки інтегральна, а й диференційні семи, наприклад: 

іменник людина, особа, подія, тварина, явище та їм подібні. Рівень 

абстрагованості цього типу значення помітно нижчий за попередній [212; 

213; 214]. 

У зарубіжній лінгвістиці дослідження слів конкретної семантики 

традиційно пов’язують із гіперо-гіпонімією, а не з широкозначністю. 

Еврисемічні іменники узагальнено-родового типу традиційно розглядають 

як гіпероніми (англомовні терміни hyperonyme або umbrella term)  

відносно гіпонімів (вузькозначних лексем, що позначають ту саму 

категорію). Зокрема, французькі лінгвісти аналізують особливості 

семантичної структури слів, які входять до тематичних груп «меблі  

для сидіння», «міський транспорт», розглядають можливість застосування 

компонентного аналізу для дослідження структурної організації групи  

слів, що позначає «житлові будівлі» [286; 289].  

І справді можна відзначити, що на різницю в обсязі значення  

вказує так само й те, що між одиницями першого і другого типу існують  

гіперо-гіпонімічні відношення, наприклад, person, animal або bush,  

tree (узагальнено-родовий тип) – гіпоніми, а слова being і plant 

(узагальнено-категоріальний тип) – гіпероніми відносно них. Крім того,  

не можна виключати можливість переходу еврисем з одного типу  

до іншого з різними перехідними формами. Самі слова, семантичний  
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обсяг яких не є постійним, можуть із часом набувати або втрачати 

семантичних ознак, які саме визначать їхнє значення і семантичний  

розвиток на шляху все більшого абстрагування. 

Протиставлення еврисем за принципом узагальнено-родового  

і категоріально-широкого значення не є єдиним критерієм класифікації 

широкозначних слів. В. Г. Гак виокремлює типи широкозначної номінації 

залежно від позначуваного ними об’єкта. Згідно такого підходу 

розмежовують елементний і подієвий типи широкозначної номінації. 

Елементний тип номінації застосовують відносно тих еврисем, які 

позначають елементи дійсності: предмет, процес, відношення, будь-який 

реальний або уявний об’єкт. Подієвий тип має на увазі як номінант 

ситуацію (мікроситуацію / макроситуацію), тобто подію, факт, що 

поєднують ряд елементів. Подієвою номінацією широкозначна лексика 

заміщує пропозитивну номінацію [44]. 

П. С. Федюк виокремлює два типи широкозначності частиномовного 

характеру: для дієслів – обов’язкова наявність граматичної семантики,  

для іменників – широта лексичного значення [224, с. 5]. При цьому,  

сам дослідник визнає, що як лексичний, так і граматичний семантичний 

потенціал слова свідчать про ступінь широкозначності. Тобто, принаймні, 

для дієслів еврисемія не обмежується лише сферою граматики і включає 

лексичний потенціал. Еврисемічним іменникам так само притаманна 

наявність граматичного значення, що було відзначено С. Н. Дімовою  

на прикладі слова way, яке співвідноситься в його широкому значенні 

«manner of any kind of action» з граматичним категоріальним значенням 

класа якісних прислівників [53; 73, с. 12]. 

Ступінь «концентрації» лексичної абстракції є підставою для 

виокремлення двох груп широкозначних одиниць і у К. А. Горшкової.  

До першої групи були віднесені слова, в яких лексична абстракція  

«досягає апогею» і тотожна граматичній абстракції (це власне  

слова широкої семантики на зразок thing), до другої – у яких лексична 
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абстракція не досягає вищого ступеня і менше граматичного («просто  

слова широкої семантики», наприклад, matter, affair) [55, с. 6-7].  

Таке виокремлення співвідносно з запропонованими І. В. Шапошниковою 

типами семантико-синтаксичної і семантичної еврисемії, перша з яких 

властива англійським еврисемам [231, с. 206]. Здається, що скоріше за все 

маються на увазі ступені граматикалізації й десемантизації, що не дає 

можливості однозначно прийняти запропоноване виокремлення. 

За останні десятиріччя слова широкої семантики прямо або 

опосередковано досліджуються, головним чином, у ракурсі психологічного  

і психолінгвістичного підходів. Серед лінгвістичних праць можна  

назвати дисертаційне дослідження О. А. Терехової, проведене на матеріалі 

широкозначних лексем англійської мови, які співвідносяться з поняттям 

human being [2029].  

Значною в цьому напрямку є розвідка О. А. Махневої, яка виконана  

на матеріалі французьких еврисем, позначених загальним словом із 

широкою поняттєвою основою récipient [156]. Автор аналізує глибинні 

семантичні процеси, які є передумовою розвитку широкого значення,  

і робить висновок, що широке значення мають немотивовані слова, які 

відрізняються особливою структурою значення родового характеру. Разом 

із тим розкривається співвіднесеність ієрархічної структури  

значення з гіперо-гіпонімічною структурною організацією слів  

всередині групи, що призводить до нівелювання деяких ознак і дозволяє 

слову номінувати різні предмети, які підпадають під загальні 

характеристики.  

На сьогодні не існує єдиної загальноприйнятої класифікації  

як еврисемічних одиниць, так і гіпонімічних відношень, які внаслідок  

своєї неоднoрідності різні автори класифікують по-різному. А. Вежбицька, 

Е. Л. Гінзбург, Г. Е. Крейдлін, Р. И. Розіна, Р. М. Фрумкіна намагаються 

виокремити різні види гіпонімічних відношень. Зокрема, А. Вежбицька 

серед гіперoнімів розрізнює власно таксономічні поняття (квітка  
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відносно рози, гвоздики), узагальнювальні функціональні поняття 

(транспорт відносно машини, велосипеда), назви сукупностей,  

які включають неоднорідні комбінації гіпонімів (меблі відносно ліжка, 

стільця), псевдозчисленні імена (фрукти відповідно яблука, апельсина) 

[40].  

Особливу увагу було приділено максимально широкій одиниці  

англ. thing, фр. chose, нім. ding, укр.. річ, рос. вещь, яка розглядалася  

як субститут не тільки конкретних, але й абстрактних імен. Ця лексема 

досліджувалася з погляду на свою широку семантику на матеріалі 

англійської, французької, німецької і російської мов у зіставному  

плані [101; 102; 148; 149; 200; 203; 204]. 

Г. С. Сердюковою було проведено історико-семасіологічне 

дослідження групи іменників зі значення «річ» в англійській  

і німецькій мовах. У результаті був зроблений висновок про розширення 

семантики генетично тотожних іменників thing і Ding, яке проходило 

специфічним шляхом у кожній з мов. При цьому розширення англійського 

іменника thing досягло більшого ступеня, ніж німецького іменника Ding 

[195].  

Було зазначено, що ця лексична одиниця має найвищій ступінь 

широти семантики серед субстантивної лексики, позначаючи практично все, 

що можна бачити, мислити, уявляти, сприймати. Маючи лише  

значення предметності, лексема thing може включати у свій  

смисловий обсяг референцію на будь-які інші іменники. Внаслідок 

максимальної широти своєї семантики лексема thing є універсально 

уживаною одиницею і позначене нею коло референтів практично 

необмежене. Крім того, еврисемічний іменник thing може замінити  

не тільки будь-який іменник, але й інші одиниці тексту як номінативні,  

так і предикативні [28].  

Віддання переваги лексемам узагальнено-категоріального типу  

в дослідженні широкозначних іменників призвело до того, що існуючі 
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класифікації еврисемічних імен об’єднують або тільки абстрактні іменники, 

або, поряд з абстрактними, містять деякі конкретні назви. Наприклад,  

у класифікації, запропонованої М. П. Іоніце, широкозначні іменники 

підрозділяються на: 

– іменники, що відображають процеси розумової діяльності на зразок 

idea, decision;  

– іменники, що мають модальні відтінки як-от supposition, intention, 

hesitation;  

– іменники, що виражають емотивний стан, наприклад: regret, desire;  

– іменники, що мають темпоральне значення: period, instant та їм 

подібні [95, с. 46].  

У класифікації Г.-Й. Шміда абстрактні іменники, які автор називає 

«іменами-оболонками» (shell-nouns), підрозділяються на наступні підкласи: 

– фактуальні (factual): fact, thing, point, problem, reason, difference, 

upshot;  

– мовні (linguistic): news, message, rumor, report, order, proposal, 

question;  

– ментальні (mental): idea, notion, belief, assumption, aim, plan, decision;  

– модальні (modal): possibility, truth, permission, obligation, need, 

ability;  

– подієві (eventive): act, move, measure, reaction, attempt, tradition, trick;  

– обставинні (circumstantial):  situation, context, place, area, time, way, 

approach [297].  

Термін «імена-оболонки» (shell-nouns) підкреслює здатність цієї  

групи абстрактних назв вживатися як «капсули», або «упаковки»,  

для позначення різного обсягу інформації, що відповідає фрагментам  

речень або текстів різної протяжності. При цьому, всередині цього класу 

виокремлюється прототип (іменники, які регулярно виконують функцію 

оболонок у тексті), і периферія (іменники, які використовуються 
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аналогічним чином доволі рідко і лише в певних синтаксичних 

конструкціях) [297].  

Класифікація широкозначних іменників, яку запропонували 

М. А. К. Хеллідей і Р. Хасан, носить змішаний характер. Вона містить  

як конкретні, так і абстрактні лексеми загальної семантики (general nouns):  

– people, person, man, woman, child, boy, girl (позначають людську 

сутність); 

– creature (позначають будь-яку істоту);  

– thing, object (позначають неістоти, конкретні, злічувані предмети);  

– business, affair, matter (позначають неживі абстрактні поняття),  

а також: 

– move [action];  

– place [place];  

– question, idea [fact] [265].  

М. А. К. Халлідей і Р. Хасан розглядають ці іменники як 

суперординатні члени класу широкозначних імен.  

Отже, можна констатувати, що спроби класифікувати широкозначні 

одиниці свідчать про неоднаковість їхнього семантичного обсягу,  

ступені абстракції і широти значення, які чітко усвідомлюються  

різними дослідниками та є перспективою для дослідження. Ми, у свою  

чергу, пропонуємо оцінювати обсяг широти значення тієї чи іншої  

еврисеми через кількість охоплюваних нею типів референтів і, виходячи  

з цього, можемо стверджувати, що референтна віднесеність цих мовних 

одиниць має різні ступені розширення. Ми умовно виокремлюємо високий, 

середній та низький ступені референтної віднесеності широкозначних 

субстантивних лексем англійської мови. 
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2.4 Проблема універсальності критеріїв еврисемії 

 

Переходячи безпосередньо до ступенів референтної віднесеності 

широкозначної мовної одиниці, а саме, визначення критеріїв 

широкозначності еврисем, необхідно, перш за все, розглянути характер 

відображених у значенні еврисеми ознак предмета (які ознаки предмета  

і в якому обсязі відображені в денотативному компоненті її значення – 

денотативна віднесеність), та особливості віднесеності еврисемічної 

одиниці до конкретного одиничного предмета навколишньої дійсності, 

взятого у всій сукупності своїх ознак (референтна віднесеність), у процесі 

мовлення. 

Як нами вже було зазначено, у мові слово має денотативну 

віднесеність, у мовленні – референтну. У поняття, що утворює  

основу денотативного компонента значення, входять не всі незлічéнні 

ознаки певного роду предметів, а тільки ті, які визнані істотними  

та узагальненими. Вчені зазначають, що найважливішою ознакою об'єкту  

є безмежна безліч його властивостей, що не піддаються одночасному 

пізнанню й фіксації в мові. Спрямоване пізнання здатне зафіксувати один  

із ознак об'єкта, що є необхідним для реалізації цілей, установки людини  

на кожен конкретний момент. Назва об'єкта, його найменування не є саме 

тому позначенням одночасно всіх його властивостей. У цьому плані об'єкт, 

як екстралінгвальний фактор, не може бути предметом висловлювання  

про всі його властивості водночас, а лише про один з його властивостей 

[111; с. 84-85]. 

Наприклад, референтом еврисеми thing може бути будь-яка з речей  

в усьому різноманітті своїх властивостей та якостей – форма, розмір,  

колір тощо, тоді як денотатом слова thing є ознака приналежності до класу 

предметів навколишньої дійсності (any inanimate object); ця ознака  

є іманентною властивістю всіх речей та узагальнено відображеною в 

понятті, що становить денотативний компонент значення цієї еврисеми.  
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Той самий референт, щойно номінований словом річ, наступної миті може 

бути названий словами book, pin, box, тощо. На відміну від еврисем,  

при тотожності референта, інші лексичні одиниці виокремлюють  

своїми денотативними компонентами інші денотати в даному референті,  

що так само реально існують у ньому. Використання конкретних мовних 

знаків для номінації того чи іншого референта повністю зумовлено 

денотативним компонентом значення знаків.  

Можна зробити припущення, що в еврисемі, при всій 

широкозначності, узагальненості та абстрагованості її значення, міститься 

водночас вказівка на конкретний предмет в його індивідуальності. Вчені 

зазначають, що слово в системі мови виокремлює не предмет, а денотат, 

тобто реальні ознаки, але взяті абстраговано від конкретного предмету. 

Проте, слово виокремлює цей денотат тим, що відтворює своїм поняттям. 

Саме це і створює можливість співвіднесення знака з конкретним 

референтом, якщо виявиться, що останній має конкретні ознаки, 

еквівалентні відображеним ознакам у понятті [202, с. 86]. Розрізнення 

денотата і референта диктується самою природою позначених знаками 

предметів. 

Як уже зазначалося, під денотативним компонентом значення 

еврисеми, як правило, розуміється складова її значення, що відображає  

в узагальненій формі предмети й явища позамовної дійсності. Денотативний 

компонент як мовний компонент, має у своїй основі поняття,  

яке характеризує позамовний об'єкт, здійснює віднесеність до предмету 

позамовного характеру – відбувається референція. 

Денотативна віднесеність знака, відповідно, є системною, референтна 

– ситуативною. Денотативна віднесеність мовного знака – це наявність  

в його семантиці ознак, які відображають денотат (тобто ознак, які повинен 

мати кожен референт, званий знаком); референтна віднесеність – 

позначення словом конкретного предмета в певній ситуації спілкування  

в єдності його істотних і несуттєвих ознак. Незважаючи на те, що 
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референтна віднесеність ситуативна, без неї не може здійснитися 

комунікація: адже навіть якщо «значення» і зрозуміле, а «референція» не 

відома, комунікація не відбудеться [див. 202; с. 140]. 

Однією з найважливіших проблем семасіології вважається 

розмежування системного і несистемного, загального й одиничного  

у змісті слова, тобто розмежування ознак, які відображають денотат  

і входять у системне значення знака, а також ознак, які характеризують 

референт і не відтворюються у значенні, але тим не менше в акті мовлення 

їх пов'язують зі словом. Значення еврисеми не ототожнюється з тим 

набором відомостей, із тією інформацією, яку людина отримує у процесі  

її сприйняття в конкретній ситуації, тоді як ця інформація складається  

з самих різних джерел – сприйняття конкретного референта, індивідуальних 

знань про референт, попередньої інформації про референт та ін. 

Й. А. Стернін слушно акцентує на необхідності розрізняти 

інформацію, яку передає сама еврисема, інформацію про референт,  

що передається іншими засобами або ту, що вже наявна у реципієнта [202]. 

Ця проблема включає ряд найважливіших теоретичних питань, вирішення 

яких у значній мірі залежить від їхнього комплексного дослідження, тому як 

ці проблеми найтісніше пов'язані між собою. 

Денотативне значення широкозначної одиниці, що є узагальненим 

само по собі, розуміється і сприймається в мові, конкретизується  

в референтному значенні, яке пов’язано з цим мовним знаком у певному 

мовленнєвому акті. Взагалі, обсяг предметних ознак, наданих денотативним 

значенням еврисеми, є порівняно невеликий. Зокрема, словом thing  

можна позначити будь-який предмет реальної дійсності. І це, власне, 

мінімум знань, достатній для позначення цим мовним знаком будь-якого 

предмета (об’єкта) фізичного (матеріального) світу.  

Денотат мовної одиниці thing містить у собі сукупність основних 

прикмет, завдяки яким може бути репрезентований той чи інший об’єкт. 

Водночас, властивості предмета можуть бути дуже розширеними, 
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виражатися й конкретизуватися вже не в мові, а в мовленні. Визначення 

референта еврисеми, на нашу думку, має принципове значення для 

встановлення критеріїв меж її широкозначності, та, відповідно, для 

визначення ступенів референтної віднесеності широкозначних лексем 

взагалі. 

У свою чергу, системний аналіз англомовних еврисем дозволив 

виявити тісний зв'язок референтного критерію з поняттям мовної 

невизначеності, яку в сучасному мовознавстві часто згадують у руслі  

різних дискусійних проблем, зокрема, з поняттям дифузності, яке не є 

однозначним. Воно є комплексним явищем, яке розуміється, з одного боку, 

як розпливчастість, невизначеність (fuzziness), що розглядається  

як важливіша властивість навколишнього світу, яку долає природна мовна 

категоризація, а також феномен, що слугує для відображення 

недискретності в мові і не зводиться до простої категоризації, як-от 

метафора, аналогії [310, с. 241].  

З іншого боку, дифузність виступає як синонім поняття 

невизначеності (indefiniteness). У такому розумінні дифузність можна 

розглядати як семантичну та комунікативну категорію, яка передається  

в деяких мовах, наприклад, за допомогою неозначеного артикля 

(indefiniteness I) або може бути пов’язаною з невизначеністю значення 

(indefiniteness II) [310, с. 241].  

Визначення дифузності-невизначеності як категорії пов’язане з тим, 

що вона має регулярне морфологічне оформлення [39]. Частіше вона 

виражена артиклем, як, наприклад, в англійській, німецькій, французькій 

мовах [99, с. 8]. Є випадки, коли ця категорія може отримувати своє 

вираження у вигляді афіксів, постпозитивних артиклів, морфем, що 

додаються в кінці слова – іменника, як у болгарській, румунській та 

скандинавських мовах [98].  

Крім того, категорія невизначеності може мати синтаксичне 

вираження [51; 181]. У китайській мові ця категорія має свою специфіку, 
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пов’язану, зокрема, з наявністю такої граматичної властивості, як 

класифікатори, що додаються до іменників [147].  

У сучасній англійській лінгвістиці, як і в працях із граматики 

попередніх десятиліть, категорія невизначеності розглядається переважно  

у зв’язку з артиклем, як мовним засобом її вираження. Саме через це, теорії 

мовної детермінації, які розробляють різні дослідники, формулюють 

зазвичай у вигляді теорій артикля, хоча в основному вони стосуються 

питань мовної сутності категоріальних значень невизначеності [192; 193; 

194].  

В іноземному мовознавстві, для дослідження мовної невизначеності 

лінгвісти використовують положення таких найбільш відомих теорій 

артикля, як теорія посилання [304]; теорія індивідуалізації значення 

іменника [247; 263; 308]; теорія ознайомлення з предметом мовлення [256]; 

теорія локалізації [182]; теорія актуальності [240]. Дослідники 

підкреслюють, що кожна з перелічених теорій є важливою для розуміння 

складного і багатогранного мовного явища невизначеності [192; 193; 194]. 

Кожна з них окремо досить зрозуміло пояснює певну кількість фактів,  

що мають відношення до формування і функціонування значень  

не- / визначеності субстантивної одиниці.  

Єдиний загальний нюанс цих теорій мовної детермінації полягає  

в тому, що всі вони фокусуються на граматичних особливостях 

функціонування детермінативів іменника, а не на тому, що являє собою  

сам детермінований іменник, які структурні і змістовні зміни зазнає він  

у тому чи іншому випадку. Розробка проблем, пов’язаних із категорією 

невизначеності, стала особливо актуальною з розвитком у мовознавстві 

функціонального і семантичного підходів, комунікативної лінгвістики, 

прагматики, лінгвістики тексту [16; 25; 183; 192; 193; 194; 242; 275; 276; 

285; 308].  

За останні роки теорію невизначеності стали широко досліджувати в 

контексті лексичного значення. Наслідком лексичної дифузності є, зокрема, 
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нетотожність лексикографічного описання значень одних і тих самих слів, 

де криється джерело особливої рухомості лексичної системи, яка не дає 

можливості інтерпретувати її як жорстко організовану систему, де в 

достатній мірі представлені факти двоїстого, проміжного типу [136, с. 14]. 

Це свідчить про те, що дифузність тісно пов’язана з невизначеністю 

лексичних значень, що розуміється як відсутність у значень слів жорстких 

кордонів. Остання властивість полягає в тому, що зміст цих значень  

може бути різним у різних людей залежно від рівня їхньої освіти, 

особливостей професії, життєвого досвіду. Маючи на увазі цю особливість 

слів, Д. М. Шмельов стверджує, що в значній кількості випадків лексичне 

значення слова неможливо охарактеризувати з повною визначеністю [233, 

с. 21].  

Деякі лінгвісти, ототожнюючи дифузність і невизначеність, 

пов’язують ці явища з полісемією. Зокрема, узагальнюючи свої 

спостереження за вживанням багатозначних слів на зразок земля, світло, 

новий в поетичному тексті, Д. М. Шмельов робить висновок, що є випадки, 

коли межа між значеннями виявляється нібито розмитою, смисл 

словосполучення такий, що не потребує визначення цієї межі, більш  

того, часто він не позначається повністю жодним із значень окремо [233, 

с. 94–95]. Дослідник акцентує, що принцип дифузності значення 

багатозначного слова є вирішальним фактором для визначення семантики 

[234, с. 95].  

Є дослідження, в яких можна простежити зв'язок семантичної 

дифузності з еврисемією і підкреслюється, що вони є самостійними,  

але водночас взаємопов’язанами явищами [3; 39; 87]. Відзначається,  

що ці поняття є найбільш дискусійними: «Теоретично значимі й актуальні 

проблеми семантичної дифузності і широкозначності мовних одиниць 

далекі від свого рішення. Треба не тільки уточнити ці базові поняття  

в системі безпосередньо пов’язаних із ними термінів і семасіологічних 
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явищ, але й «випробувати їх на міцність» на достатньо великому і 

різноманітному мовному матеріалі» [88, с. 109].  

Разом із тим зазначимо, що дифузність, яка досліджується відносно 

еврисемії та полісемії, ще не отримала, на наш погляд, переконливого 

пояснення. Крім того, не пояснений зв'язок між семантичною 

невизначеністю і такими поняттями, як нечіткість, дифузність (vagueness), 

двозначність (ambiguity) та абстрактність (abstractness).  

Отже, явище дифузності є складною лінгвістичною проблемою,  

її природа і типи ще недостатньо досліджені. Воно пов’язане з уявленням 

про певну розпливчастість і виступає в багатьох випадках, а також у 

нашому дослідженні, як синонімічне поняттю «невизначеності». Ми 

спираємося на референтну невизначеність, і пов’язуємо її, відповідно,  

з критерієм, який ми розробляємо – референтним.  

Аналіз референтного критерію пов'язаний з визначенням референта, 

тобто тих об’єктів навколишнього світу, з якими співвідноситься та чи інша 

еврисема. Будь-яка широкозначна одиниця має як референт(-ти) клас 

об’єктів, особливість якого полягає в тому, що він має:  

– чітко окреслені зовнішні межі (клас абстрактних понять, предметів 

реальної дійсності, живих істот, подій, дій);  

– розмиті, нечіткі внутрішні межі (клас абстрактних понять, предметів 

реальної дійсності, живих істот, подій, дій є дуже різноманітним, бо всі 

абстрактні поняття, предмети реальної дійсності, живі істоти, події, дії,  

не зважаючи на однорідність ознак, є відмінними, звідси виникає внутрішня 

невизначеність меж між групами одиниць, що складають класи еврисем).  

Така розмитість внутрішніх меж широкозначних лексичних одиниць, 

що є назвами категорій абстрактні поняття, предмети реальної дійсності, 

живі істоти, події, дії, дає підстави говорити про їхню референтну 

невизначеність, яка зазвичай розуміється як нечіткість меж певних 

сутностей та варіюється залежно від контексту і до індивіду [144; 145, 

с. 229–230].  
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Референтна невизначеність (або екстенсіональна, онтологічна 

невизначеність) направлена на навколишній світ і є здатністю субстантивів 

вказувати на досить широкий клас різнорідних об’єктів і подій, що мають 

розмиті зовнішні або внутрішні межі. Наприклад, такі абстрактні одиниці 

англійської мови, як fact, problem, idea, situation вказують на відкритий  

клас одиниць із дифузними зовнішніми межами. Конкретні ж еврисеми – 

person або animal – є повнозначними назвами, що позначають категорії  

з чіткими зовнішніми межами (ми можемо відрізнити людину від тварини 

або якогось неживого предмету), але неясними (невизначеними) 

внутрішніми межами. Подібну картину репрезентують, наприклад, 

еврисемічні антропоніми (person, human being, man, individual, creature).  

Невизначеність референції широкозначних антропонімів відображена 

в їхніх словникових дефініціях. Наприклад, англомовні лексеми male  

та female у словникових дефініціях власне еврисемічних антропонімів 

вказують на те, що певний антропонім може стосуватися осіб як чоловічої, 

так і жіночої статі: male, female: man – a human being regardless of sex or age, 

considered as a representative of mankind; a person [326].  

Для еврисеми individual посилання на референцію до осіб  

як чоловічої, так і жіночої статі передаються у словниковій дефініції через 

одиниці man у значенні «чоловік» і woman у значенні «жінка», а також 

лексемою one person «будь-яка людина»: individual means relating to one 

person (man, woman), rather than to a large group [316].  

У словникових статтях еврисемічних антропонімів person і human на 

референтну невизначеність, тобто можливість називати цими лексемами 

осіб будь-якої статі і віку, вказують лексеми man «чоловік», woman «жінка»,  

child «дитина»: person = a woman, a man or a child [318]; human being = a 

member of any of the races of Homo sapiens; person; man, woman, or child 

[320]; individual = man or woman [322].  

Свідчення того, що широкозначним антропонімом creature «людина, 

живе творіння» можна позначати осіб як чоловічої, так і жіночої статі,  
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так само міститься у словниковій статті цієї еврисеми: creature = a human 

being, person: woman, man, human [323].  

Наведені приклади доводять, що в семантиці вищезазначених 

еврисемічних антропонімів не має вказівок, які чітко б окреслили внутрішні 

межі груп, що складають їхній референтний клас. Тим самим, ці еврисеми 

можна охарактеризувати як такі, що мають референтну невизначеність. 

Остання ж може розглядатись як один із критеріїв визначення широти 

обсягу значення еврисеми.  

З погляду на референтний критерій, існують широкозначні одиниці-

антропоніми, які мають певну специфіку, що відрізняє їх від розглянутих 

вище еврисемічних антропонімів, у порівнянні з якими вони 

характеризуються більш низькою референтною базою. Наприклад,  

клас об’єктів (людей), позначений еврисемічними антропонімами  

з низькою референтною базою, є менш широким, ніж клас об’єктів, 

позначений еврисемічними антропонімами з середньою референтною 

базою. Останні співвідносяться зі всіма представниками чоловічого роду,  

а еврисемічні антропоніми з низькою референтною базою – тільки  

з їхніми частинами, будучи назвами підкласів, що складають категорію 

живі істоти, такі, наприклад, як: man, woman, child, pupil.  

Тобто, еврисеми взагалі характеризуються широкозначністю різного 

ступеня і, відповідно, позначають класи референтів різні за обсягом. 

Зокрема, еврисемічні антропоніми з вищою та середньою референтною 

базою, посилаються до більш широких класів різнорідних об’єктів і подій. 

А по мірі просування до більш низького рівня референтної бази – до 

нижнього ступеня референтної віднесеності – еврисеми характеризуються 

зменшенням обсягу референтної бази. Однак неоднорідність груп,  

що до них входить і дифузність меж між ними зберігаються. Таким  

є еврисемічний антропонім painter «художник», який має як референт клас 

об’єктів, що об’єднує у своєму складі такі різнорідні групи об’єктів,  

як landscape painter, portrait-painter, animal painter та їм подібні. 
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Таким чином, референтні класи еврисем із високою та середньою 

референтною базою, характеризуються двома найважливішими для 

виявлення їхньої широкозначної природи рисами: по-перше, неоднорідним 

складом референтних класів; по-друге, розпливчастістю, невизначеністю 

меж між підкласами, що їх складають.  

Відзначимо також, що чим більший субординатний рівень ієрархічної 

системи (в наведених прикладах англомовних антропонімів) 

співвідноситься з класом однорідних об’єктів, об’єднаних на основі  

якоїсь конкретної властивості, функції, виду діяльності тощо, тим більше 

вони наближаються до вузькозначних лексем. Такими є, наприклад, 

вузькозначні антропоніми landscape painter, portrait-painter, animal painter 

та їм подібні, референтні класи яких можна представити, відповідно, 

наступним чином:  

landscape painter = landscape painter 1 + landscape painter 2 + 

landscape painter 3... + landscape painter n 

portrait-painter = portrait-painter 1 + portrait-painter 2 + portrait-

painter 3... + portrait-painter n 

animal painter = animal painter 1 + animal painter 2 + animal painter 3... 

+ animal painter n 

Очевидно, що референтним класам вузькозначних лексем, на відміну 

від референтних класів еврисем, властиві: 1) однорідність їхніх складових і, 

як наслідок, 2) відсутність внутрішніх меж, що усуває дифузний характер 

референтної бази.  

Можна зробити висновок, що вузькозначність і референтна 

невизначеність несумісні. Остання притаманна тільки еврисемам. Тож,  

як референт широкозначних одиниць виступає клас об’єктів із чітко 

окресленими зовнішніми і розмитими внутрішніми межами. Розмитість 

внутрішніх меж дозволяє говорити про референтну невизначеність  

цих лексем. Крім того, всі широкозначні одиниці характеризуються  

різним обсягом референтних класів (або референтних баз). На відміну  
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від вузькозначних одиниць еврисеми, співвідносячись зо всіма 

представниками свого класу (і не тільки), мають ширшу референтну базу,  

а вузькозначні – найвужчу референтну базу. Вона характеризується 

відсутністю внутрішніх меж і об’єднує однорідні предмети та події,  

на відміну від бази широкозначних лексем, яка включає у своєму  

складі різнорідні підкласи предметів (подій), що відрізняються наявністю 

розмитих внутрішніх меж між ними. Обсяг і різнорідність складу 

референтного класу скорочуються від еврисем високого, середнього  

та низького ступенів референтної віднесеності до вузькозначних одиниць. 

Таким чином, окрім гіперо-гіпонімічного критерію еврисемії, на фоні 

поліреферентності (коли референтом еврисеми можуть бути 

найрізноманітніші предмети та явища; до якого об’єкту має відношення 

слово широкої семантики стає зрозумілим тільки з контексту), відзначається 

референтна невизначеність, оскільки референтом широкозначних одиниць 

виступає клас об’єктів із чітко окресленими зовнішніми та розмитими 

внутрішніми межами. Розмитість внутрішніх меж дозволяє говорити про 

можливість виокремлення різних типів референтів, які можуть позначати 

англомовні лексеми з широкою семантикою, а саме – абстрактні поняття, 

предмети реальної дійсності, живі істоти, події, дії, а на основі 

віднесеності еврисем до них – трьох ступенів референтної віднесеності 

широкозначних одиниць (високого, середнього, низького). 

 

Висновки до розділу 2 

 

Еврисемія як тип лексичного значення визначається через єдність 

свого сигніфіката і денотата. При цьому, сигніфікативний аспект 

розглядається як зміст поняття (сума ознак), який містить інформацію  

про позначуваний клас екстралінгвальних об’єктів і про ознаки 

позначуваних предметів, явищ, подій, властивих їм в об’єктивній  

дійсності, а денотативний аспект – як закріплений за словом обсяг поняття. 
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У нашому дослідженні під «денотатом» мається на увазі клас предметів  

або сукупність ознак класу предметів, під «референтом» – об’єкт 

позамовної дійсності, який співвідноситься з мовним знаком у системі  

мови або акті мовлення. 

Семантичний аспект широкозначних мовних одиниць взагалі 

передбачає врахування денотативних і референтних особливостей еврисем, 

а саме їхню поліреферентність, тобто здатність еврисем мати референтом 

найрізноманітніші предмети та явища позамовної дійсності. Відзначена 

також наступна закономірність: залежність між обсягом поняття  

і змістом широкозначної лексичної одиниці (чим більший обсяг, тим 

бідніший зміст).  

Еврисеми характеризуються широкою предметною віднесеністю,  

яка є явищем «бінарним»: у системі мови вона виступає у вигляді 

денотативної віднесеності, тобто віднесеності до класу предметів;  

в акті мовлення до денотативної віднесеності додається референтна 

віднесеність, тобто віднесеність до одиничного предмета. 

Англомовні еврисеми являють собою неоднорідну й поліфункційнну 

лексичну підсистему, для якої характерним є особливий вид субстантивної 

широкозначності, що поєднує властивості абстрактності та конкретності. 

Таке поєднання дозволяє цим субстантивам виступати засобом номінації 

різних за обсягом, неоднорідністю й дифузністю типів референтів, і разом із 

тим, завдяки невизначеності семантики, демонструвати значний адаптивний 

потенціал у системі мови та мовлення. 

Семантичні характеристики еврисемічних слів вважаємо 

визначальними у віднесенні лексичних одиниць до широкозначних.  

Одним із важливіших параметрів еврисемічних іменників є їхня  

мовна невизначеність, коли референтом широкозначних одиниць  

виступає клас об’єктів із чітко окресленими зовнішніми і розмитими 

внутрішніми межами. Розмитість внутрішніх меж дозволяє говорити  
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про можливість виокремлення різних типів референтів субстантивних 

широкозначних одиниць. 

Стрижнем еврисеми виступає «інваріантне значення», загальне для 

всіх позначених нею референтів. Серед типів самих референтів, які може 

позначати субстантивна еврисема, ми виокремили абстрактні поняття, 

предмети реальної дійсності, живі істоти, події, дії, а на основі 

віднесеності еврисем до них – три ступеня референтної віднесеності 

еврисемічних одиниць (високий, середній, низький).  

Основні положення другого розділу висвітлено у двох публікаціях 

[80; 81]. 
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РОЗДІЛ 3  

ФУНКЦІЮВАННЯ ЕВРИСЕМІЧНИХ СУБСТАНТИВНИХ ЛЕКСЕМ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

3.1 Високий ступінь референтної віднесеності еврисемічних 

субстантивних лексем англійської мови 

 

3.1.1 Референтна віднесеність англомовної еврисеми thing та її 

дериватів. Проаналізувавши широкозначні субстантивні одиниці 

англійської мови, ми визначили, що вони в цілому можуть позначати  

п’ять типів референтів залежно від особливостей своєї семантики.  

Це – абстрактні поняття (бо характерною рисою цих слів є, в першу чергу,  

їхня абстрактність), предмети реальної дійсності, живі істоти, події, дії. 

Ступінь високої референтної віднесеності характерний для мовних 

одиниць з абстракцією вищого порядку, що здатні співвідноситися  

з абсолютною безліччю референтів (навіть поза сферою їхнього 

безпосереднього категоріального значення). Вважаємо, що до таких 

еврисемічних одиниць належить тільки одне слово thing, яке  

вважається найбільш універсальною, абсолютно широкозначною 

субстантивною лексемою в англійській мові, що має максимальне  

коло зазначених типів референтів. Щоб краще зрозуміти і розібратися  

у значеннях слова thing, ми розглянули і проаналізували його уточнення, 

описані в різних тлумачних та енциклопедичних словниках англійської 

мови, які знаходять своє підтвердження в контекстах наведених нижче. 

Отже, лексема thing – це особливий лексичний тип представлення 

референта в англійській мові з настільки широкою семантикою,  

що він може позначати всі типи референта. Наприклад, в англомовних 

реченнях I’ll tell you a thing. I have never heard a better thing. Mary sat  

and thought hard things of Dora [326, с. 337], з погляду на референтну 

віднесеність, слово thing виступає як універсальний лексичний засіб,  
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який вказує на абстрактні поняття. Можливість мовної одиниці thing 

вживатися з різними атрибутами диференційної семантики (a thing,  

the things, the same thing, a good thing, good things, many things,  

poor little thing) свідчить про те, що слово thing може позначати  

предмети, які підлягають обліку.  

Лексема thing може вживатись у своєму прямому значенні і позначати 

предмети реальної дійсності: річ, предмет, тобто те, про що йдеться: 

What’s the thing in your hand? It’s the strangest thing, you know. To pack up 

one’s things [319, с. 1623]. Словом thing також позначають живі істоти:  

It’s truth that boys are dirty things [317, с. 1500], And the only thing that  

will preserve us is ourselves. He is an evil, preening thing [326, с. 337]; 

словосполучення poor little thing можна вжити стосовно дитини і тварини.  

У розмовній мові лексемою thing позначають предмети, які не можуть 

або не хочуть називати (Give me this (that) thing); людину, ім’я якої  

не знають або ігнорують (That Miss / Mister Thing). У таких випадках слово 

thing набуває експресивного забарвлення і фактично виконує роль 

евфемізму.  

Трапляються випадки, коли лексичний знак thing позначає події:  

That shooting was a terrible thing [316]. Things changed greatly in the course  

of a year [317, с. 1500]. The only thing that is certain is that Albie died  

in debt [327] та дії: “I wanted to show the people who did this terrible thing  

that we are defiant,” he said. [318]. It's not that at all, I do the same thing  

every year [320]. The first thing to be done is to draw up a list of such  

works to be read in school [322]. Можна констатувати, що ця лексема 

виходить далеко за межі власного денотативно-категоріального значення. 

Розглянувши вищенаведені контексти, слід відзначити, що мовна 

одиниця thing має різні семантичні відношення: уживатися з дієсловами 

говоріння, такими як to tell, to talk, to say, to speak в англійській мові:  

I have a lot of things to tell you. The last thing I want to talk about right now is 

you. He said so many things to her [319, с. 1623]; і в цьому контексті thing 
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може позначати предмет виступу або судження: We spoke of different things 

when we met [319, с. 1623]; з дієсловами to think, to hear, to see, to have,  

to do та іншими, які виступають свого роду «уточнюючими індикаторами» 

слова thing або навіть «провідниками» до типу його референта. 

Слово thing може також бути терміном, що описує такі види 

діяльності, як: філософія: Thing in itself; юриспруденція: Thing in possession; 

Thing personal; Unascertained thing; економіка: credit on a thing; the state of 

things [319, с. 1623]. 

Крім того, лексема thing входить до складу мовних одиниць something, 

anything, everything, nothing, а також thingumajig, thingamy (thingum(m)y) або 

thingumbob (thingumabob), thingy. 

У процесі дослідження виявилося, що деривати з базовою 

еврисемічною лексемою thing, як правило, зберігають свою широку 

референтну віднесеність, хоча деякі з них і мають порівняно обмежений 

ступінь широкозначності, що зумовлено особливостями їхньої семантики, 

тобто в більшості випадків вони теж здатні позначати абстрактні поняття, 

предмети реальної дійсності, живі істоти, події, дії як і сама окремо  

взята еврисема thing. 

Наприклад, деривати something, anything та everything вказують на 

абстрактні поняття та мають узагальнене значення, позначаючи в 

широкому сенсі:  

– щось, як у контекстах на зразок: He knows something [317]. “He said 

he had to tell me something” [322]. “I’m certain his message at the Louvre was  

his final effort to tell me something important, something he thought you  

could help me understand.” [328, c. 125]. “I felt there was a little something 

wanting” [323]. “My grandfather called me this afternoon and told me  

he and I were in grave danger. Does that mean anything to you?” [328, c. 110].  

If you have anything that is troubling you today, I strongly recommend  

that you face it head-on. Is there anything you want? [324]; 
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– будь-що, як-от у контекстах: My grandfather called me this afternoon 

and told me he and I were in grave danger [327]. Does that mean anything  

to you? [332]; 

– все (що завгодно), як у контекстах із лексемою everything: He was 

accustomed to symbolic progressions that made some semblance of sense,  

but everything here – the pentacle, the text, the numbers – seemed disparate  

at the most fundamental level [328, c. 66]. Against the hum of the bulletproof 

wheels beneath them, Langdon quickly explained to Sophie everything  

he had heard about the keystone [328, c. 276]. Everett pointed out this was 

ridiculous, and reminded the comrades that management was everything, 

especially in a risk-capital venture such as this [340]. 

Так само як і у випадках вживання еврисеми thing, деривати 

зберігають свою потенційно широку денотацію в контексті, не обмежуючи 

обсяг свого вживання та сполучуваність, однак щоб зрозуміти, що йдеться 

саме про референти-абстрактні поняття треба звернутися до антецеденту 

або постцеденту. 

Є випадки, коли вищезазначені деривати позначають предмети 

реальної дійсності: Come in and have a glass of something [316].  

Take something warm with you [324]. Then his fingers brushed something 

unexpected. Small and hard. Pinching the tiny object between his fingers, 

Langdon pulled it out and stared in astonishment. It was a metallic, button-

shaped disk, about the size of a watch battery [328, c. 95]. На відміну від  

двох перших випадків, де не зовсім зрозуміло про що саме йдеться,  

окрім несуттєвого уточнення, що маються на увазі будь-який напій  

та якась тепла одежа, в останньому подальший контекст чітко показує,  

що за «чимось» виявляється «металевий ґудзик».  

Часто те, що йдеться саме про предмети реальної дійсності,  

можна зрозуміти, спираючись на мінімальний контекст, що оточує 

еврисемічні похідні слова та який може зводитися лише до однієї  

або декількох додаткових лексем. Саме вони, в основному, «звужують» 
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значення деривата до певного типу референта, що демонструється 

наступними прикладами: Eat anything you like — yes, anything — chocolate, 

cream, fizzy drinks, coffee [320], де уточнюється що саме можна з’їсти;  

“You and Mr. Saunière,” Fache said as the lift began to move, “You never  

spoke at all? Never corresponded? Never sent each other anything in the mail?” 

[328, c. 40], де відправлення саме до предмета реальної дійсності 

уточнюється обставиною дії «поштою»; A key? Langdon had never seen 

anything like it [328, c. 198], де за одиницею anything мається на увазі 

предмет подібний до ключа.  

Аналогічні випадки демонструє і лексична одиниця everything у таких 

реченнях як: Because everything is automated, your privacy is guaranteed,  

even from the staff of this bank [328, c. 243]. Like everything else about  

this bank, this crate was industrial – metal clasps, a bar code sticker on top,  

and molded heavy-duty handle [328, c. 256]. Communication with Hull was 

maintained by horse-drawn vehicles, daily local carriers taking anything  

and everything needed by the villagers [322].  

У поодиноких випадках мовний знак something позначає живі істоти  

і має різний ступінь конкретизації в межах статевої ознаки, наприклад: 

мовна одиниця something має порівняно вищий ступінь конкретизації  

свого значення, коли, в більшості випадків, йдеться переважно  

про представників чоловічої або жіночої статі, як у реченнях на зразок: 

She’s really something! You think you're something, don't you? He's called Jim 

something [323]. They wanted me to be a secretary and they wanted my sister  

to be a doctor or something medical [327].  

Є контексти, які демонструють, що тип референта події частіше 

виявляється завдяки англійському дієслову to happen або його синонімів: 

Now that would be something [324]. She stood in silence for what felt  

like forever, waiting for something to happen [328, c. 139]. … Maybe something 

had gone terribly wrong [328, c. 285]. Something, anything, might happen [332]. 

First of all, the main story in our news at five thirty, and I think unless  



 99 

anything more dramatic happens, it will be the main story right through  

the news bulletins of this programme [340]. “If anything happens to him it will be 

on your consciences for ever!” [327]. Everything that could happen has 

happened [332]. They dragged me to the Police Station where I had to make  

a detailed statement of everything that had happened the first time intercourse 

took place [324]. These just said, darling, I'll see you tonight, or Darling,  

it's going to be alright, really it's going to be alright, everything is going to be 

alright, everything is going to be alright [323]. 

Позначення дії спостерігаємо в наступних контекстах: What, are you 

moved to London or something? [322]. Do you know something? They went home 

together! [317]. So it was awful to find I'd done something wrong [320] (де дія 

розкривається в попередньому або подальшому контексті завдяки дієсловам 

руху); He will do anything to help you [318]. Obviously, her grandfather  

wanted desperately to see her. He was trying anything [328, c. 108]. Anything 

that you can do to support the D E C appeal for Africa will be more  

than welcome [316]. “That message wasn’t for the police. He wrote it for me.  

I think he was forced to do everything in such a hurry that he just didn’t realize 

how it would look to the police.” [328, c. 100]. Perhaps everything was made 

[318]. And yet, unless everything has in fact been done, there will also be no 

work [316] (де в основному на дію вказує дієслово to do). 

Окремо слід розглянути дериват nothing, який з погляду формальної 

логіки, ніби нічого не позначає (спираючись на його пряме значення),  

а в реальному контексті демонструє певну співвіднесеність із різними 

типами референтів. Зокрема, мовна одиниця nothing як іменник  

у словосполученнях the little nothings of life, mere nothing позначає дрібниці  

в абстрактному плані, окремо може позначати пустоту, небуття, 

нереальність, а в деяких випадках – навіть людину з негативним до неї 

ставленням (нікчема, непотріб) [311].  

Отже, як еврисемічний дериват лексема nothing може імплікувати:  
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– абстрактні поняття: At first he felt nothing [328, c. 174]. Confused, 

she stood a moment and listened. The only sound she heard was the cool 

Normandy air letting out a low moan as it swirled through the valley. No music. 

No voices. Nothing [328, c. 191]. Nothing is known of its origins but it is 

engraved “Reading 1892” [316] (тому як відчувати, чути, знати можна  

тільки в абстрактному плані); 

– предмети реальної дійсності: “Fine. And the use of his own blood  

as ink?” “Obviously he had nothing else to write with” [328, c. 59]. “He left  

you only this key? Nothing else?” [328, c. 248]. A spare pair of stockings  

or tights should always be handy as nothing looks so unattractive as laddered 

tights [318] (коли писати можна предметом на зразок ручки або олівця,  

а з ключем, одягом логічно порівнювати якісь конкретні предмети реальної 

дійсності їм подібні); 

– живі істоти: “All I am saying is that Mr Saunière dedicated his life  

to studying the history of the goddess, and nothing has done more to erase  

that history than the Catholic Church” [328, c. 69] (бо робити щось може 

тільки жива істота і крім того наявне порівняння з католицькою церквою, 

яка теж ототожнюється з людьми);  

– події: Nothing has happened [320]. The party seemed to be just a party 

— quite an entertaining one, but nothing world-shaking [322]. Nothing very 

much has happened so far, but I thought I would take the opportunity to write  

a longish letter, knowing that I would be busy later on [323] (на що вказує 

дієслово to happen, як і у прикладах з дериватами something, anything, 

everything); 

– дії: Fache motioned back to the pentacle on Saunière’s abdomen. 

“Nothing to do with devil worship? Are you still certain?” [328, c. 67].  

“I’m sorry. I truly can do nothing” [328, c. 248]. “You could try doing nothing,” 

says Phil [324] (які в основному виявляє дієслово to do). 

Як уже зазначалося, еврисема thing також виступає базою для 

створення таких рідковживаних дериватів, як thingumajig, thingamy 
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(thingum(m)y) або thingumbob (thingumabob), які так само вживаються  

для позначення абстрактних понять (All your bunch of thingumajig [317]. 

Shall I make the little thingumajig up for you? [327]), предметів реальної 

дійсності, які мовці не знають або не можуть пригадати їхньої назви  

(Tristen sets a thingumajig in the rock [316]. He bought this new thingamajig  

for opening beer bottles [318]. I would drive through Hyde Park in a victoria, 

and everybody would say: “There goes the editress of the thingumajig 

Magazine!” [320]. And the trouble is with not moving that thingummy  

builds up and then you get this very bad cough down your chest [322]),  

живих істот, особливо замість їхніх імен, які мовці так само не знають  

або не можуть пригадати (Meredith reminded him that Cyril thingamajig  

had lost both legs in a skirmish in North Africa [323]. “Richard” they would 

scream, or simply “Thingummy” if they did not know his name, or still more 

commonly, “Blue Button” or “Button” [324]. Thingamabob nearly got run over  

this morning! [327]. “What do you sound like on the er thingummybob Alec?” 

[332]). 

Аналогічні випадки вживання і мовного знака thingy в контекстах  

на зразок And it’s a thingy that I can’t forget about [316]. That's a thingy,  

it's that that's it! [340] (де може йти мова про абстрактні поняття); What're 

ya supposed to do with this thingy? [318] It's pretty self-explanatory, really:  

a moulded plastic thingy that you wedge under the carrying handle of  

your combo, securing it in place with a velcro strap [322]. I bought her  

a thingy [320] (має місце посилання на предмети реальної дійсності);  

Go up to Miss thingy [323]. Yeah because erm, poor thingy, the girl I went  

to school with she went on to Spring Hill when she was fifteen, see  

you could go on to grammar school when you were fifteen then as well as  

going at eleven [324]. Well thingy has her baby in A er er April [327] 

(референція на живі істоти). 

Усі типи референта, представлені еврисемою thing та її похідними, 

подано в Таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Високий ступінь референтної віднесеності еврисеми thing та її 

дериватів 

Тип референта 

 

Еврисема 

Абстрактні 

поняття 

Предмети 

реальної 

дійсності  

Живі 

істоти 

Події Дії 

thing + + + + + 

something + + + + + 

anything + + – + + 

everything + + + + + 

nothing + + + + + 

thingumajig, thingamy 

(thingum(m)y) або 

thingumbob 

(thingumabob), thingy 

+ + + – – 

 

Отже зазначимо, що еврисема thing – це особливий лексико-

семантичний тип представлення референтів в англійській мові з настільки 

широкою семантикою, що співвідноситься з різними об’єктами реальної 

дійсності і позначає фактично все, що існує та може існувати. Як референти 

ця лексема може мати абстрактні поняття, предмети реальної дійсності, 

живі істоти, події і навіть дії, що дає нам підставу відносити її до  

вищого ступеня референтної віднесеності, який вона майже не втрачає 

входячи до складу похідних мовних одиниць, в яких вона виступає  

базовою семою.  

Тож, деривати еврисеми thing у вигляді похідних слів something, 

anything, everything, nothing можуть загалом представляти всі типи 

референта, що і сама окремо взята еврисема thing, тільки не виявлено 

випадків позначення живих істот похідною одиницею anything.  

Мовні одиниці thingumajig, thingamy (thingum(m)y) або thingumbob 

(thingumabob), thingy мають порівняно обмежений ступінь широкозначності 
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в порівнянні з базовою еврисемою thing і репрезентують тільки три типи 

референта – абстрактні поняття, живі істоти та предмети реальної дійсності.  

 

3.1.2 Референтна віднесеність фразеологізмів із базовою 

еврисемічною лексемою thing. Мовний знак thing часто виступає лексемою 

на базі якої, окрім похідних одиниць, створюються фразеологізми.  

Тому не менш актуальним та малодослідженим на сьогодні аспектом,  

який вважаємо доцільним також розглянути в межах нашого дослідження,  

є фразеологізми, у складі яких провідним є слово з широкою 

семантикою thing, у системі мови. Під фразеологізмом ми розуміємо 

сталий зворот мовлення, властивий певній мові, який частково чи  

повністю є переосмисленим, має самостійне значення, яке в цілому  

не є сумою значень слів, що входять до нього. 

Нами також було виявлено, що у процесі створення фразеологічних 

одиниць широкозначна лексема thing зберігає певною мірою «інваріантне 

ядро» своєї семантики, але в той же час до неї додаються так би  

мовити «периферійні» семи, які надають контекстуального значення 

кожному фразеологізму, тим самим конкретизуючи його в кожній 

ситуативній реалізації.  

Релевантним ми вважаємо також, що у процесі дослідження виявилося, 

що фразеологізми з базовою еврисемічною лексемою thing так само  

здатні представляти ті ж самі типи референта, що і сама ця лексема  

(а саме абстрактні поняття, предмети реальної дійсності, живі істоти, дії),  

за винятком подій. Різниця полягає лише в тому, що, на відміну від 

еврисеми, широке значення фразеологізма конкретизується додатковими 

семами, що звужують його потенційно широку денотацію й обмежують 

обсяг його вживання та сполучуваність. Чим більше подібних сем має 

семантика фразеологізма, тим менший ступінь широти, узагальненості  

його значення. 
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В процесі дослідження було помічено, що фразеологічні одиниці 

еврисеми thing за ступенем своєї референтної віднесеності можуть бути 

«монореферентними», які через свої семантичні особливості позначають 

лише якийсь один із типів референтів, «поліреферентними»,  

які можуть позначати більше ніж один із зазначених типів референтів,  

і «мультиреферентними», що можуть імплікувати всі типи референта 

(абстрактні поняття, живі істоти, предмети реальної дійсності, події, дії). 

Окрім вищезазначеного зауважимо, що більшість фразеологізмів  

із провідною еврисемою thing можуть виступати як фразеологічні одиниці і 

вільні словосполучення, що суттєво впливає на рівень широкозначності 

стосовно їхньої референтної віднесеності. Наприклад, мовні одиниці big 

thing, a good thing, a square thing, the last thing about smth., як фразеологізми, 

вказують тільки на абстрактні поняття (тобто в межах свого 

денотативного значення вони є монореферентними), тоді як в якості вільних 

словосполучень, вони можуть репрезентувати й інші типи референта (а саме 

набувати поліреферентності), що розглянемо нижче.  

Фразеологічні одиниці big thing, a good thing в абстрактному плані 

позначають «велику (багатообіцяючу, прибуткову, вигідну, варту уваги) 

справу» [311]: Détente is a big thing for humanity [326]. The speech of Glasgow 

people is the big thing in the novel [327]. People think, well now, here's  

a man who's been accused of fraud and so forth and shortly after that  

it comes out that he's given a big thing to the government [321, c. 435].  

He had a genius for happy speculation, the quick, unerring instinct of  

a “good thing” [323]. He's on to a good thing in his new job [318]. We all 

believe that group counselling... is a “good Thing” [325, c. 396].  

Коли big thing є вільним словосполученням, його референтна 

віднесеність може розповсюджуватися на:  

– предмети реальної дійсності: Don't ask me how a big thing like  

a spaceship can go into a thing as small as a potato [340]. Er I suppose  
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a tank, now, a round one, big thing [327]. The big thing at the moment is  

a new polo neck [332]; 

– живі істоти (скоріше як виняток): In what must now rank as one of 

the most well worn cliches of modern football, Peter Marinello was dubbed  

“The Scottish George Best”, and with predictable results, the machinery  

of pop music, fashion and advertising pursued the young Hibernian player  

as if he was guaranteed to be the next big thing [327];  

– події: Well it's a big thing losing your son at that age isn't it? [316]  

And the big thing that happens is you you suddenly in the middle of 

differentiating start integrating or in the middle of an integrating  

start differentiating or you start doing taking you've had enough of this  

so you start doing little short cuts like erm differentiating sine three X just  

as if it was sine X [320]. She didn’t make a big thing of being pregnant… [318]. 

У випадках позначення дії, словосполучення a big thing виступає 

синонімом словосполученню a big deal у сталому виразі “to make a big deal 

out of something” (у значенні «перебільшувати, роздмухувати щось», 

«робити з мухи слона» [311]): “Listen, Aengus, don't make a big thing out of it” 

[323]. They make a big thing about some things, and then some we’re gonna  

drill all that point nine five anyway! [327] “I don't want to make a big thing  

about holing myself up in the middle of nowhere, but people are asking me  

where I’ve been and I can’t really say I’ve been touring the Far East or helping 

Bob (we think he means Dylan – Ed ) with his album” [324]. 

Як вільне словосполучення, a good thing може позначати:  

– абстрактні поняття: Then, within fifty years, democracy became  

a good thing [327]. Erm, you know it’s saying that motherhood is a good thing, 

but let’s not exert ourselves too greatly to do anything about it [332]. Yeah yea, 

loyalty is a good thing [340]. The survey was carried out for Personnel Today 

magazine and its editor, Adele Kimber, says holidays are a good thing [327]; 

– предмети реальної дійсності: In terms of this position Moore could 

say that the object or universal horse is made up of parts to which the parts  
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of an individual horse correspond, while the object or universal good is not  

made up of parts to which the parts of an individual good thing correspond [340]. 

I don’t think that a three-way table is a good thing [332]; 

– живі істоти: He’s a good thing? [316] The horse has had a 

disappointing season after having won the Racing Post Stakes as a two-year-old 

and looking like a “good thing” for even one of the Derbys [318]. I mean that's 

the sort of thing if the press decides that somebody's not a good thing,  

then that person is not a good thing and almost nothing he or she can do can 

change it [340];  

– події: I mean do you think it’s a good thing that the flats are coming 

down, for the people who are actually living there? [323] I think it, I think it’s  

a good thing that the problems have been acknowledged [327]. Personally,  

I believe that visiting zoos is a god thing [324]; 

– дії: Good thing we got home before Mr Evans [332]. Do you think  

this is a good thing to work in the factories? [340] There was something  

to start building on again which was a good thing [327]. 

Абстрактність фразеологічної одиниці a square thing (чесна угода 

[311]) демонструють наступні контексти: I done the square thing by my pard – 

my pard, that always treated me white [316]. “It’s a big square thing,” said 

Dorcas, “it’ll need eight of you at least” [322]. Your salad goes in the other 

square thing that belongs to the sink [318]. And it was a little square thing, about 

two foot square, with a er and about eight inches deep, and you used to put the 

clothes in, with warm water and your your powder, close the top and you used to 

have a handle, and Like that there, and you used to be backwards and forwards, 

like that, with this paddle going backwards and forwards inside it [320]. 

Фразеологізм the last thing about smth. (останнє слово в чомусь 

[311]) репрезентує свою абстрактність у контекстах на зразок: Bowman 

knows every last thing about chickens... [323]. ...the others were there because – 

well, because she was Fleur, and had the latest things about her [327].  
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When, very soon, they were no longer the latest things, she would drop them 

[331]. This is the latest thing in hats [324]. 

Як вільне словосполучення the last thing (у значенні «остання річ», 

«останнє» [311]) може вказувати частіше за все на абстрактні поняття, про 

що свідчать контексти як-от: “Believe me, money is the last thing this guy 

needs” [328, c. 292]. “The child’s welfare was the last thing on their minds,” 

said a police spokesman [324]. The last thing he wanted was an argument [327]; 

на дію, в чому можна переконатися розглянувши наступні речення: The last 

thing I want to do is to share a place with a couch potato [316]. The last thing 

they wish to do is to squash and destroy a child's individuality [320]. I know you 

had a terrible time and the last thing I meant to do was to upset you [318]. 

Скоріше як виняток можна вважати вживання словосполучення the last thing 

відносно живих істот: I am half hidden in my bower [322]. I am the last thing 

she sees, so I have time to examine her [327]. 

Ступінь референтної віднесеності фразеологізмів показано в 

Таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Ступінь референтної віднесеності фразеологізмів з базовою еврисемою thing 

Тип референта 
 
Еврисема 

Абстрактні 
поняття 

Предмети 
реальної 
дійсності  

Живі 
істоти 

Події Дії 

big thing      
як фразеологізм +     
як вільне 
словосполучення 

 + + + + 

good thing      
як фразеологізм +     
як вільне 
словосполучення 

+ + +   

a square thing      
як фразеологізм +     
the last thing about 

smth. 

     

як фразеологізм +     
як вільне 
словосполучення 

+  +  + 
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В окремих випадках фразеологічні одиниці з базовим широкозначним 

словом thing, можуть позначати не тільки абстрактні поняття, а й предмети 

реальної дійсності. Наприклад, фразеологізм good things може  

позначати конкретні предмети розкоші або матеріальні блага взагалі [311]: 

Tom was born to be a happy fellow, if the enjoyment of the “good things”  

of this world could have made him so [324]. We shall realize that  

our concentration on the good things of this world has not only failed  

to bring us happiness, but has led to the loss of those good things  

themselves [332]. A useful few million. An exciting shot. It’s like all good things 

to come, I don’t like to count my chickens… [323]. 

Є випадки, коли фразеологізми з базовою еврисемою thing позначають 

живі істоти і мають різний ступінь конкретизації. Наприклад, 

фразеологічна одиниця bright young thing має більший ступінь 

конкретизації свого значення, коли йдеться про представників  

золотої молоді 20-30-х років ХХ століття [311]: If the bright young  

thing cannot be asked to tolerate her grandmother... why should  

the grandmother... have tolerated the bright young thing? [340]  

There is a section of the community... whose life seems to consist of  

cocktail and sherry parties, cabarets and midnight revelries... These are decadent 

“bright young things” [324]. Raquel is the bright young thing in Coronation 

Street [327].  

Тоді як фразеологізм young thing уживається для позначення  

молодих людей взагалі [311], обмежуючи своє значення тільки стосовно 

вікової ознаки: He posed and gestured as if he were a pretty  

young thing throwing kisses to an imaginary audience [316]. Columbus  

is played by unknown George Corraface, a handsome young thing  

in the time-honoured, clean-cut movie mould [318]. Good job too,  

a young thing like her oughtn't to be out late on a pestilential  

night like this [320]. What I really “Graham, who is this lovely young thing?” 

[322]. 
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Фразеологічна одиниця a little thing абстрагує своє значення, 

вживаючись стосовно людей і тварин: There are the shops where she used  

to buy me toys when I was a little thing [327]. “Dear little things,” said Miss 

Lawson. “I’m so fond of children.” [330]. It’s a little thing, like a boy, about  

the same size as you in fact [323]. 

Але фразеологізм a little thing часто виходить за межі свого  

прямого значення і як вільне словосполучення може позначати інші  

типи референта, як-от «абстрактні поняття»: T. D. We cleared a little thing 

up – back end of a wedding [324]. Theresa are we not are we not missing  

out with this legislation are we not missing out on a little thing  

called compassion? [332] Why should we have assumed that a little thing  

like a gunfight in the street would attract attention? [340]; «предмети  

реальної дійсності»: He showed me a little thing, the size of a hazelnut,  

in the palm of my hand, and it was as round as a ball [322].  

It is a little thing, a head – a very little thing [318]. I can't imagine that  

a little thing like a little torpedo takes up the sound! [316];  

«дії»: “You think it is a little thing to write one page?” [320]  

So we do a little thing like this [324]. In our last meeting John  

the need to do a little thing that would the district but I felt that  

because of the time pushing that wha, what’s his name has said about  

the erm the River [327]. 

А фразеологізм creeping things стосується лише тварин – рептилій 

[311]: Barbary... indicated... green creeping things running about [326].  

Clare described the kestrel’s hover as it hangs “in the sky on narrow  

pointed quivering wings”, and its plummet to earth: “The small hawk like  

a shot drops from the sky / close to my feet for mice and creeping things” [332].  

All winged creeping things are unclean to you: they shall not be eaten  

[340].  

Ступінь референтної віднесеності вищезазначених фразеологізмів 

показано в Таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3. 

Ступінь референтної віднесеності фразеологізмів із базовою еврисемою 

thing 

Тип референта 

 

Еврисема 

Абстрактні 

поняття 

Предмети 

реальної 

дійсності  

Живі 

істоти 

Події Дії 

good things + +    

bright young thing   +   

young thing   +   

a little thing      

як фразеологізм   +   
як вільне 
словосполучення 

+ +   + 

creeping things   +   

 

Позначення дії можна спостерігати у дієслівних фразеологізмах як-от: 

– be up to a thing or two (know a thing or two) («знатися на чомусь, 

розуміти що до чого; бути обізнаним із чимось, бувалим» [311]):  

Ted... knocked about a bit and knew a thing or two [324]. Algy: “If I may say  

it without vanity, I do know a thing or two about frocks.” [320]. We know  

a thing or two about financing plays now [317]. He had a lot of common  

sense and he knew a thing or two about human nature [322]; 

– make things hum («діяти енергійно», «розвивати енергійну, 

бурхливу діяльність» [311]): “I believe if you once made up your mind  

to do a thing, you would do it, no matter how hard it was, wouldn't you?” [316] 

“Well, I’d – I’d make things hum, I guess,” he admitted [318]. ...I look forward 

with confidence to a twelve-cylinder car, and the wife is making things hum  

in the best society and the kiddies getting a first-class education [320]; 

– not to do a thing («зовсім нічого не зробити; пальцем не порухати» 

[311]): I tried to start the engine but the airman on the starter battery trailer  

had fled so I could not do a thing except huddle in the cockpit, waiting for  

the sensation of being hit [327]. She was still tingling with pleasure and  
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her cheeks burned when she realised that if he came back he could just  

take up where he had left off and she would not do a thing to stop him [340].  

She was being blackmailed and, because of her promise to Travis never  

to breathe a word about the woman he truly did love, she could not do a thing 

about it [332]; 

– not to get a thing out of 1) (smb. або smth.) («не отримати, не 

почерпнути ніяких відомостей від когось або з чогось» [311]): The police 

couldn't get a thing out of him. I don't get a thing out of his lectures [340];  

2) (smth.) («не оцінити чогось, не отримати задоволення від чогось» [311]): 

My wife likes opera, but I don't get a thing out of it [327]; 

– see things («марити, галюцинувати» [311]): “I never knew how lovely 

you look.” She smiled and tried to pull away. “You must be seeing things.” [322] 

“Do you think you're queer?” “Yes.” “In what way?” “I see things.” [318] 

You're seeing things – there's nobody there. I must be seeing things [320].  

У таких прикладах тип референта виявляється експліцитно, однак 

трапляються випадки, коли тільки на контекстуальному рівні можна 

зрозуміти, який тип референта криється за широкозначним словом або 

фразеологізмом, в якому це слово є провідним, тобто його значення 

виявляється імпліцитно.  

Наприклад, фразеологізм the done thing («будь-яка прийнята норма 

поведінки» [311]), згідно особливостям своєї семантики, імплікує тип 

референта «дія», який можна виявити звернувшись тільки до контексту 

(будь то антецедент чи постцедент): “It's perfectly clear that you’re a lady, 

even if you do use the most shockin'ly vulgar expressions… and wear next  

to nothing; which is delightful but disturbing… and not quite the done thing” 

[316]. I expect he made a pass at you. He still thinks it is the done thing  

in the theatre [323]. “Here in Denmark it is not the done thing for parents  

to strike their children.” [324]. 

Ступінь референтної віднесеності вищезазначених фразеологізмів 

репрезентуємо в Таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Ступінь референтної віднесеності фразеологізмів із базовою еврисемою 

thing 

Тип референта 

 

Еврисема 

Абстрактні 

поняття 

Предмети 

реальної 

дійсності  

Живі 

істоти 

Події Дії 

be up to a thing or 

two 

    + 

make things hum     + 

not to do a thing     + 

not to get a thing out 

of 

    + 

see things     + 

the done thing     + 

 

Такий фразеологізм як the real thing, з погляду на референтну 

віднесеність, виступає універсальною поліреферентною одиницею,  

що може вказувати на абстрактні поняття (серйозне почуття (про любов 

на відміну від захоплення тощо) [311]): Bradley, I do love you,  

it’s the real thing [340]. It’s lovely I thought it was the real thing [327].  

You can tell it’s love, the real thing [332]; на предмети реальної  

дійсності («справжня річ, що варта уваги», те що треба [311]): The model  

is not a faithful copy of the real thing but because of its simplification  

it makes the real thing easier to study and learn [332]. Vicar’s wife passes  

off a gold-plated tie-pin as the real thing they can be held to account  

under law [327]. He has often had his cars mistaken for the real thing  

by owners of the genuine article [340]; на живі істоти: Say, but there’s  

one girl in that bunch that was the real thing! [320] So when she had seen 

approval of Dick Diver in her mother's face it meant that he was “the real thing” 

[316]. Surely they can not be the real thing but, in that case, is the 1689  

William and Mary Coronation [318]. Nobody expected him to be the real thing 
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[322]; на дії: “Climbing this hill isn't much when you’ve done the real thing” 

[317]. It has to resemble the real thing as done in the fields [327]. 

Так само фразеологічну одиницю quite the thing («дуже модна річ; 

останній крик моди» [311]) можна вживати відносно абстрактних понять: 

“The Italian Album’is infinitely more varied in its contents (although I'm note 

quite sure that Gabrieli's Canzon Septimi Toni No. 2 is quite the thing for a 

candle-lit dinner” [332]; предметів реальної дійсності: Your dress wasn't 

quite the thing, but it was very beautiful [324]. Lady Selvedge,  

she now realised to her surprise, was wearing low-heeled walking shoes,  

not really quite the thing with her elaborately draped velvet toque but  

eminently sensible [340]. This big ships and whatnot. Sailing along  

quite the thing and we were right down… [327]; живих істот: And shawls, 

kaftans, kimonos, I've worn them all and felt I wasn't quite the thing [324];  

дій: “Not quite the thing to send through the mail, is it?” [316] I was advised  

by a friend that it wouldn't be quite the thing to go in raincoat and wellies! [332] 

You really do both look quite the thing [318]. 

Наявність поліреферентності можна також простежити у 

фразеологізмі (the) first thing. Зокрема, ця мовна одиниця репрезентує 

референт «абстрактні поняття» в реченнях на зразок: Down on the ground 

the first thing to be heard is a distant squeal, and a sharp-sighted man might  

just discern a black dot like a bird high in the sky [320]. Notice in our paraphrase 

that the key factor, phrase or words is the first thing we refer to [322].  

A fresh pair of eyes of a relative new boy and the first thing I noticed was  

my family's reaction [323]. I suggest that the first thing is erm comments on  

what recommendation you will be thinking of making to the church in regard to 

the visit of er Mr and Mrs [324]. 

Імплікація референта «предмети реальної дійсності» виявляється в 

контекстах як-от: Hari looked over the woman's shoulder and the first thing she 

saw was the leather boots standing on the table [327]. The first thing that  

I noticed when I arrived in the dusty Managua airport, besides the tanks  
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parked in the landing field, was an enormous poster of an unmistakable  

Daniel Ortega, clad in blue jeans and a cowboy shirt, holding an infant  

with an earring [340]. So under the heading of what first thing we looked at was 

materials [332]. 

На тип референта «дія» фразеологічна одиниця (the) first thing вказує 

в контекстах на зразок: So the first thing I did was to spend ten years with  

the Royal Shakespeare Company! [327] According to Celentano, the first thing 

Sinatra did was to throw his chair across the room, yelling, “Get rid of this.” 

[332]. The first thing you should do is to prepare a breakdown [340]. 

Єдиним фразеологізмом із провідною еврисемою thing, в якому нами 

були виявлені ознаки мультиреферентності (представлення всіх типів 

референта), є фразеологічна одиниця the best thing. Так вона репрезентує 

абстрактні поняття в контекстах як-от: Her voice is the best thing about 

tonight, and she isn't their usual singer [316]. It wasn't that the song had 

 a particular relevance – it wasn't about AIDS – but it was a song that I felt  

was the best way of expressing myself and also the best thing I had to offer  

at the time [318]. The all-fours press-up is the best thing for all-round upper 

 body toning [320].  

Імплікація предметів реальної дійсності простежується в реченнях 

на зразок: Well the best thing is a bucket of cold water by the door [322].  

But I mean the best thing is the tin it come in [324]. … ornamental buildings  

of various kinds, and the best thing of all is the great stone animal [323]. 

Референт «живі істоти» можна виявити проаналізувавши наступні 

приклади: I'm the best thing in your life [318]. So when God looks at you  

he doesn't see FAILURE stamped across your face, because you (and every  

other human being) are the best thing that he ever created [327]. Her husband 

later told a news conference: “She was the best thing that any man could wish 

for.” [332]. 

Випадки представлення типу референта «подія» були нами виявлені 

тільки з цим фразеологізмом, про що свідчать наступні контексти:  
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The best thing that happened to him was when he married in Australia  

at the age of 21 [340]. I’ve spent thirty years as a Company Shock Trooper,  

and IMC’s the best thing that ever happened to me [324]. The best thing  

that could happen now would be for the scheme to be killed by another 

backbench Tory revolt, like the rebellion which quashed Sir Keith Joseph's  

2005 effort to make student fees income-related [332]. It was the best thing  

that could have happened to him – he was out of the way of everybody [327].  

But the best thing was gaining a pen-pal who writesto me in Chinese [332]. 

Референт «дія» можна простежити в контекстах на зразок: The best 

thing to do is to ring first [327]. The best thing for you is to forget his words  

as he did not mean to hurt your feelings [316]. The best thing will be for me  

to phone my aunt and then perhaps you'll let me go and have something to eat 

[322]. Ideally, the best thing we can do for our complexions is to stay out of  

the sun altogether [318]. 

Ступінь референтної віднесеності вищезазначених фразеологізмів 

репрезентуємо в Таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Ступінь референтної віднесеності фразеологізмів із базовою еврисемою 

thing 

Типи референта 

 

Еврисема 

Абстрактні 

поняття 

Предмети 

реальної 

дійсності  

Живі 

істоти 

Події Дії 

the real thing + + +  + 

quite the thing + + +  + 

(the) first thing + +   + 

the best thing + + + + + 

 

Отже, проаналізувавши фразеологізми з базовою еврисемічною 

лексемою thing, можемо зазначити, що такі фразеологічні одиниці  

так само здатні представляти ті ж самі типи референта, що і сама  

ця лексема, за винятком подій. Це дає нам підставу вважати, що значення 
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цих фразеологізмів є менш абстрактним, на відміну від значення  

окремо взятої лексеми thing, бо семантика фразеологічних одиниць  

завжди включає додаткові денотативно-сигніфікативні семи, які звужують 

семантику фразеологізма в контексті. 

 

3.1.3 Референтна віднесеність фразеологізмів, створених на базі 

дериватів еврисеми thing. Далі предметом нашої уваги виступають 

фразеологізми, створені на базі дериватів еврисеми thing, а саме 

something, anything, everything, nothing та їхній вплив на референтну 

віднесеність фразеологічних одиниць, до складу яких вони входять.  

Фразеологізми з дериватами еврисеми thing за ступенем своєї 

референтної віднесеності так само здатні демонструвати 

«монореферентність» (позначати лише один із типів референтів), 

«поліреферентність» (вказувати більш ніж на один референт),  

і «мультиреферентність» (імплікувати всі типи референта – абстрактні 

поняття, живі істоти, предмети реальної дійсності, події, дії). 

При цьому референтна віднесеність фразеологізма може не залежати 

від референтної віднесеності самого еврисемічного деривата. При цьому, 

дериват нібито «розчиняється» у фразеологічній одиниці і тільки  

сам фразеологізм представляє якийсь тип референта як єдиний, неподільний  

і цілісний за значенням вислів, який в цілому не є сумою значень слів,  

що входять до нього.  

Трапляється також, коли референтна віднесеність фразеологічної 

одиниці повністю або частково зумовлюється еврисемічним дериватом і, 

відповідно, дериват у складі фразеологізма зберігає свою широку 

референтну віднесеність, позначаючи ті ж самі типи референта, що він може 

позначати як окремо взята лексема. У таких випадках фразеологізм є просто 

сталим зворотом мовлення, значення якого повністю або частково 

зумовлено всіма його складовими. 
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Спочатку розглянемо типи референта, що можуть репрезентувати 

монореферентні фразеологізми, до складу яких входить похідна  

одиниця something і референтна віднесеність яких не залежить  

від референтної віднесеності цього деривата як окремо взятої лексеми.  

До таких фразеологізмів належать наступні мовні одиниці: 

– something on the ball вказує на тип референта «абстрактні 

поняття» і позначає в широкому сенсі розумові здібності людини  

(а саме кмітливість [311]), що демонструють контексти як-от: I’d help  

a guy with something on the ball [320]. In his line of business you don’t get  

to be forty unless you have something on the ball [323]. You get to be forty  

unless you have something on the ball [332]; 

– something short експлікує референт «предмети реальної дійсності», 

вживається в розмовній мові і набуває жартівливої конотації, позначаючи 

міцні горілчані напої (натяк на скороченість назв: brandy, grog, rum, whisky) 

у контекстах на зразок: She always had a drop of something short in her tea 

[324]. He wrote urging him to compose “something short, easy and popular” 

which would be suitable for publication [327]; 

– be up to something («замислити щось недобре» [311]), think oneself 

something (think something of oneself) («бути високої думки про себе» [311]) 

представляють тип референта «дії», що репрезентують, наприклад, 

контексти: “...your story is pretty far out. How do I know you’re not  

up to something?” “You mean, off my rocker?” “No, Sir, not that but maybe 

some sort of trick.” [327] She looked different somehow and she might just  

be up to something [340]. Young Hadoway thinks something of himself.  

He's getting too high and mighty for me [332]. 

До поліреферентних фразеологізмів ми відносимо такі одиниці,  

як a little something, яка може представляти майже всі типи референта,  

за винятком живих істот, що можна простежити, розглянувши контексти,  

де вона позначає:  
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– абстрактні поняття: And then, I liked having nice little teas served  

to me for a change; to have Wilson taking care of me and treating me like  

a lady — because there was a little something between us [325]. Every time  

he looked at her, she came alive inside — except when he got that look,  

and then a little something died [321] (вочевидь йдеться про почуття);  

Also she was not strong, there was a little something wrong with her heart,  

a murmur, a valve that functioned less than perfectly [327] (йдеться про 

захворювання серця);  

– предмети реальної дійсності: It was just a little something to hang  

on her Christmas tree this year, a pair of silver earrings [340] (міститься 

вказівка на срібні кульчики); There are some truly super prizes on offer  

to the ten lucky winners of this evening's match, and 25 runners-up will  

each be awarded a little something, too [332] (йдеться про призи для 

переможців); “But perhaps you might like a little something to eat now,  

a little hot chocolate and some cinnamon toast.” [327] (мається на увазі 

конкретна їжа);  

– події: “In fact I'll get him to organise a little something for me 

straightaway” [324] (зрозуміло, що організувати можна лише якусь подію 

або дійство);  

– дії: Possibly it might have something to do with interoperability  

at the class library level or maybe a little something for OMG's next RFT  

on services [320]. The demand for a little something to take the mind off  

the day's troubles is now much more fulfilled by a soap opera or a half-hour 

crime story on the telly [323].  

В усіх цих контекстах фразеологізм a little something є сталим 

зворотом мовлення, значення якого повністю зумовлено всіма його 

складниками, а його референтна віднесеність певною мірою збігається  

з референтною віднесеністю самого еврисемічного деривата.  

Мультиреферентні фразеологічні одиниці представляють звороти,  

які завдяки своїм семантичним можливостям можуть імплікувати всі  
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типи референта, визначити які можна тільки в контексті. До таких 

фразеологізмів належить одиниця something or other («щось, дещо» [311]), 

яка може вказувати на:  

– абстрактні поняття: I would guess that the “something or other” are 

negatively charged ions of fluorine, chlorine and maybe oxygen [322]. I mean  

if the evaluation suggests that something or other needs changing, then you  

want people to be already so interested in the evaluation and perhaps looking  

for useful things to come out of it, that they are already half committed  

to the changes [316]. We’ve all got innate ability for something or other,  

you know what innate means? [325];  

– предмети реальної дійсності: Remember your dad putting in a big 

huge something or other which we never did find out what it was, and it's  

an ugly little specimen [321]. When you get back to your branches, you’ll be 

allocated a tray or a pigeon hole or something or other, and you’ll find within  

a month or so, that you get on all the mailing lists, and you end up with  

all this bumf [327]; 

– живі істоти: He continued, “That friend of yours, the Scotsman,  

Duncan something or other, he was called out during the night  

to deliver something to 45 Royal Marine Commando” [340]. “That boy there, 

Stefan something or other, he plays the fiddle…” “… and the Marquis of 

Blandford’s father has called her a, a slutty little something or other” [332];  

– події: You come to this seminar or something or other [321]. The Kirby 

Boys and they won the national competition or something or other with the,  

with them [325];  

– дії: I do not however think the engine when running has any wear 

problems to cause low oil pressure and have some vague thought that when  

a remote oil filter is fitted high up you have to remove the pressure release  

valve or do something or other [340]. Finally, Terry Steventon, a fifty-five  

year old electrical engineer, writes: Jeane, Ann and Jenny attended  

Cranham Community Church a year ago but I was not interested: too busy  
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doing something or other [332]. The something or other is the process by which 

green plants synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water  

using sunlight as a source of energy and chlorophyll as a catalyst [327]. 

Розглянемо контексти вживання фразеологічних одиниць із 

дериватами anything, everything, коли вони функціонують як іменники. 

Стосовно лексеми anything, то є лише один такий фразеологізм – anything 

but, який може репрезентувати майже всі типи референта 

(поліреферентність), за винятком референта «предмети реальної 

дійсності»:  

– абстрактні поняття: It is anything but a secret [328, c. 28]. And, and I 

think what is actually happening at the moment in, in the parish is that  

there is some perception, there is a perception, that something is, that things are 

changing and that the parish council is of importance. Did you say starting,  

you did say starting? I did, but possibly too strong a word, but certainly  

I think erm, I think the struggle in the last couple of years with regard to  

the parish council, has been to, to actually introduce it to people’s perception  

as of anything but importance [316]. Despite being 6-1 up from the home leg, 

boss Graeme Souness is demanding his players treat this European Cup Winners’ 

Cup clash with Apollon Limassol as anything but a dead game [322];  

– живі істоти: He is anything but a scholar [321]. Call me your girl, 

 your rustic Pamela – call me anything but “Madam”! [320] But was he really 

too ugly, as some said, to be anything but a saint? [325] “I’ve never been 

anything but British and proud of it.” [318];  

– події: “Did you enjoy your holiday?” “Anything but” [321]. Murder can 

never be anything but a most serious crime, although committed  

in conditions of infinitive variety, whereas thefts can be trivial in the extreme 

[327];  

– дії: “Does she love you?” “Anything but” [340]. … But once foundations 

are laid it is very, very difficult to do anything but modify a programme  

and the original structure always shows through [332]. The spider came down  



 121 

on a thread in front of me while I was driving. I couldn’t do anything but keep 

staring at it [325]. 

Лексема everything є у складі тільки одного фразеологізма  

and everything, який може репрезентувати будь-який тип референта  

(що також вказує на його поліреферентні можливості), за винятком подій. 

Наприклад, абстрактні поняття представлено в контекстах, на зразок:  

She was very worried about her job and everything [316]. And when I’m elected 

you can be sure that the crime situation, the budget deficit and the trade deficit 

and everything will improve [322]. How would we transfer their, their pensions 

then, all their normal rights and everything else? [320]. 

Предмети реальної дійсності демонструють такі приклади: Food is 

fresh, and everything from soups to sweets is home-made [327]. All tables laid 

out, all kinds of meat and puddings and everything [332]. … and there are lots of 

people who are in, in absolute despair, because of what happened to their houses 

and their properties and their furniture and everything else [340].  

Живі істоти, незалежно від статі та вікової категорії, можна 

відстежувати в реченнях на зразок: It now has one production controller  

and everything does go out on time, according to Mr Peters’ research [332].  

I mean he keeps these, what do you call them, what do you call them diggers  

and everything? [324]. At night, the forest’s winding lanes were lined  

with hundreds of glistering bodies for hire, earthly delights to satisfy  

one’s deepest unspoken desires – male, female, and everything in between [328, 

c. 214]. I know you're a faggot and everything but I'll tell you what  

the problem is: you just never met the right guy [323]. 

Дії чітко представляють наступні контексти: Arid, to herself, “Golly, 

it's such a relief not to have to try to be gracious and aphoristic and repartestic 

and everything with Jeff.” [325]. If we are going to do the fencing, er  

and everything else, then may we then submit the bills for that work  

to the District Council [321]. It has nothing to do with the plight of the 
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unemployed and everything to do with the power and desire for further power  

of the Trade Union Movement [316]. 

Референт «події» виявляється тільки тоді, коли мовна одиниця 

everything виступає самостійно, не входячи до складу фразеологізма,  

що підтверджують такі приклади: Then the Wall came down and everything 

changed [318]. It was a good ship and everything went well at first, but  

I was very ill again [323]. 

Референтність фразеологізмів із дериватами еврисеми thing подано в 

Таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Референтність фразеологізмів із дериватами еврисеми thing 

Тип референта 

 

Еврисема 

Абстрактні 

поняття 

Предмети 

реальної 

дійсності  

Живі 

істоти 

Події Дії 

something on the ball +     

something short  +    

be up to something     + 

think oneself 

something (think 

something of oneself) 

    + 

a little something + +  + + 

something or other + + + + + 

anything but +  + + + 

and everything + + +  + 

 

Зупинимося на монореферентних фразеологізмах із дериватом 

nothing. Монореферентними фразеологічними одиницями з похідною 

одиницею nothing серед тих, що репрезентують референт «абстрактні 

поняття», є фразеологізми it (that) is nothing, less than nothing, the little 

nothings of life, a mere nothing, nothing to speak of (у значенні «дрібниці 

(життя), дурниці (порівняно з чимось)» [311]), що демонструють такі 

контексти: “It's nothing,” he said. “All cleared up. I can fly as well as ever...” 
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[322]. Cauchon: “Yes, it is a painful duty: even, as you say, a horrible one.  

But in comparison with the horror of heresy it is less than nothing.” [320];  

Why does he say all , as if the crown were a toy, a plaything, a mere nothing — 

when both of us know it means everything to him! [324]. A: “I’m so sorry  

to hear your wife’s not very well; I hope it's nothing serious.” B: “Oh no, thanks, 

nothing to speak of. It's just a slight chill, I think.” [323]. У наведених 

прикладах значення фразеологізмів повністю зумовлені значенням деривата 

nothing, коли він виступає іменником. 

Ще одна фразеологічна одиниця soft (sweet) nothings позначає 

абстрактні поняття у значенні «ніжності», «ніжні слова» (часто  

з дієсловом to whisper) [311]: Pearl (Flippantly): “If you want to whisper  

soft nothings in my ear, you'll find the one-step exceedingly convenient.” [332].  

I remembered how I had whispered sweet nothings and kissed her to  

my heart's content [327]. Isn’t that just the place a woman would keep  

her love letters, and Garry is the type of man who would write sweet nothings, 

isn’t he? [340]. Це один із тих фразеологізмів, референтна віднесеність яких 

не зумовлена значенням деривата nothing як окремо взятої лексеми. 

Виявлено також контексти, де на абстрактні поняття вказують 

фразеологізми nothing out of the common («нічого особливого» [311]), 

nothing under the sun («ніщо на світі» [311]): “How do you like this song?” 

“Well, it is nothing out of the common.” [318]; Nothing under the sun will  

satisfy him [325], і значення яких частково зумовлено значенням мовної 

одиниці nothing. 

Тип референта «живі істоти» простежується у фразеологічних 

одиницях good for nothing («ледар, гультяй, нікчемна людина» [311]),  

he has nothing in him («посередність» [311]), які стосуються в основному 

людини, що ми можемо спостерігати в контекстах на зразок: Sally had been 

a trifle indiscreet, perhaps, but always she had accorded him that naive  

worship which made him forget his family regarded him as a black sheep  

and a good for nothing [316]. When the Countess saw that Emily was going  
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to be good for nothing, she let us have this house, as I say – she was Scottish,  

and had property here that was mostly sold after she died [321]. He’s good  

for nothing but trouble now [320], де фразеологізм good for nothing самостійно 

створює свою референтну віднесеність незалежно від значення окремо 

взятої лексеми nothing.  

У свою чергу фразеологічна одиниця he has nothing in him виступає 

сталим зворотом мовлення, референтна віднесеність якого частково 

зумовлена значенням його складників і який можна перефразувати  

як «у ньому (комусь) нічого особливого немає» [311]: As you add it up,  

you’ll find that some columns are very low, they may have nothing in them at all, 

that, that’s alright [322]. And you never know when your husband is coming 

home for dinner, or if he’s coming home alone, or with his secretary or with  

a friend – I mean, you have nothing in your life to plan, not even that night,  

let alone the next day or the weekend [327]. Obviously your personal situation 

will affect the choices you make but a sound principle to follow was laid down  

by William Morris who wrote “have nothing in your home which you do not know 

to be useful or believe to be beautiful” [332]. 

Сам дериват nothing повністю зумовлює тип референта «події», 

входячи до складу фразеологічного вислову nothing is the matter,  

який вживається у відповідь на питання what's the matter?, що можна 

простежити звернувшись до наступного контексту: Esteban: “What's  

the matter?” Raoul: “...Nothing is the matter.” [323]. 

Найчисленнішими монореферентними фразеологічними одиницями  

з дериватом nothing є такі, що позначають дії (діяльність) і серед  

яких є дериват, чия референтна віднесеність взагалі не залежить  

від значення лексеми nothing. Це можна спостерегти в контекстах  

із фразеологічною одиницею dance upon nothing («бути повішаним, 

покінчити життя на шибениці» [311]): “You'll dance upon nothing presently,” 

rejoined Jonathan brutally [324]. 
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Референт «дії» репрезентують також фразеологізми з частковою 

залежністю їхньої референтної віднесеності значенням мовної одиниці 

nothing: 

– count for nothing (який дає зрозуміти, що «щось не має значення» 

або нема на що розраховувати [311]): I am surprised to find that all  

the deportment and good conduct I have been taught seem to count for nothing 

when I am with you [331]. At the turn of the century, when Populism loomed,  

the political attitude of 7.000.000 Negroes became important and  

we disfranchised them by law so that they would count for nothing [327]. 

Expertise and experience count for nothing if a fighter isn’t mentally prepared 

before he enters the ring [340];  

– have nothing on smb. (у розмовній мові може відповідати значенню 

словосполучення have nothing over smb. «не мати переваги над / перед 

кимось» [311]), що демонструють наступні контексти: I have carefully 

analysed the pre-Olympic performances of Liddell, who won in 1924,  

and J. W. Rinkel, who we hope is going to win this year [327]. Liddell  

had nothing on Rinkel in preliminaries [321]. “Dear, oh dear. Then, if things  

go wrong, you’ll have nothing on your conscience and everything in the world  

to reproach me with.” [316]. And they were not mistaken, for He did provide,  

and provide abundantly: quails and bread, and he that gathered much had 

nothing over, and he that gathered little had no lack; they gathered every man 

according to his eating [325]; 

– have nothing to do with smb. / smth. у значенні «не мати нічого 

спільного, не мати ніякого відношення до когось» [311]: He’s a nasty 

customer, have nothing to do with him [320]. My commonsense has nothing  

to do with it; my whole soul is in revolt [324]. Allied Lyons who is also  

a major part of the British coffee trade, replied to the Global Consumer,  

that the fairness of trading was the responsibility of governments and GATT,  

it’s got nothing to do with them [323]. They only buy things, they’re only  

part of the trading system, but how fair that is has nothing to do with them [322]; 



 126 

– have nothing to show for it у сенсі «нічого не досягти, даремно 

намагатись» [311]: I worked for that firm for thirty years and now  

I have nothing to show for it [325]. I had nothing to show for it at the end [321]. 

When the war was over he had nothing to show for it but his wounds [18]. 

У наступних випадках представлення типу референта «дії», 

референтна віднесеність усього фразеологізма повністю зумовлена 

значенням всіх його складників, у тому числі мовного знака nothing: 

– leave nothing to chance («ні в чому не покладатися на волю випадку, 

виключити всіляку випадковість, передбачити все» [311]): “What it is to have 

to do with a woman of experience,” said Machiavelli. “She leaves nothing  

to chance.” [316]; The weeks went by. Skeffington’s campaign began to build, 

slowly and expertly; in its meticulous progression nothing was left to chance 

[322]. Leave planning your kitchen to Hygrove… and leave nothing  

to chance [320]; 

– nothing doing, що в окремих випадках заперечує дію, про яку 

частіше йдеться в попередньому контексті (антецеденті): Then my girl asked 

me to marry her. I told her there was nothing doing [323]. Me, go to the opera? 

Nothing doing! [320]. But when they asked for an increase in wages to meet  

the increased cost of living before signing the new agreement, it was  

a case of nothing doing [324]; 

– (have / there is) nothing for it but to (do, go, etc.) («немає іншого 

виходу крім; нічого іншого не залишається, як (зробити, піти тощо)» [311]): 

He was pessimistic about anybody being able to repair the radiator, except a lad 

who ran a truck for the mine and he was a way in Leonora. There was nothing  

for it but to push on, after filling the water tank, and try to reach Laverton  

that night [327]. A jab in the ribs got home and then a hook on the jaw.  

There was nothing for it but to retreat [340]. Upon my word, it’s a bit awkward! 

Nothing for it, though, but to take you into my confidence [330];  

– stop at nothing («ні перед чим не зупинятися» [311]): This girl... was 

one of those real deep ones, out to play a lone game and play the innocent  
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and stop at nothing. Hard as nails [332]. “Richard! If I thought you were a real 

threat, you know I would stop at nothing to discredit you.” [326]. Unbelievably, 

there are some among us who will stop at nothing to keep a game on [327]. 

Монореферентні фразеологізми з дериватом nothing подано в 

Таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Монореферентні фразеологізми з дериватом nothing 

Тип референта 
 
Еврисема 

Абстрактні 
поняття 

Предмети 
реальної 
дійсності  

Живі 
істоти 

Події Дії 

it (that) is nothing +     

less than nothing +     

the little nothings of 

life 

+     

a mere nothing +     

nothing to speak of +     

soft (sweet) nothings +     

nothing out of the 

common 

+     

nothing under the sun +     

good for nothing   +   

he has nothing in him   +   

nothing is the matter    +  

dance upon nothing     + 

count for nothing     + 

have nothing on smb.     + 

have nothing to do 

with smb. / smth. 

    + 

have nothing to show 

for it 

    + 

leave nothing to 

chance 

    + 

nothing doing     + 

(have / there is) 

nothing for it but to 

(do, go, etc.) 

    + 

stop at nothing     + 
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Фразеологізми, створені на базі деривата nothing, так само можуть 

бути мультиреферентними. Серед них, наприклад, є сталий мовний зворот 

no nothing, що може імплікувати будь-який тип референта:  

– абстрактні поняття, як в реченнях на зразок: “For Gawd’s sake.  

You got the place like a morgue,” Dorrie said. “No lights, no music, no nothing”. 

“What are you trying to do, turn yourself morbid?” [316]. There’s er there’s  

er somebody’s alarm ringing across the road. No nothing out there [321].  

… at the side of him, it’s eeeerrrr, hand on hooter and all of a sudden  

he goes back over again, he, he just didn’t even know I were there, no signal,  

no nothing [25];  

– предмети реальної дійсності, що можна побачити в наступних 

прикладах: I got no bread, I got no meal. I got no nothing now [318].  

… nothing behind Andrew? Nothing, I can’t see behind. No nothing except  

a red car [324]. He come back, we’ve got headlights on t’ front two fog lights  

and we got brake lights on t’ back. No fog lights, no nothing [320];  

– живі істоти, що демонструють наступні контексти: Then me mum  

went to America and took Angela with her, left no address or nothing, and so  

it's just me — no father, no nothing [323]. Well we want to stop the Land Rover. 

Right there’ll be no punch-ups no nothing just one person to speak er  

to the driver or whoever he wants to speak to [322]; 

– події, що доводять приклади як-от: No archery, no parties,  

no hunting, no nothing, just mountains and rivers and rain and those  

awful midges [327]. “What’s happened? What else did you get in trouble for?” 

“Oh nothing else, no nothing’s happened, well we daren’t because I mean  

my father was so strict” [324];  

– дії, що можна прослідкувати в контекстах на зразок: Now no nothing 

was done! [316]. And er, he goes oh I don’t expect, has it got anything to do 

 with Helena and Joan? I said, oh no nothing to do with them and he goes ah, 

Shrimpy then? [318]. “Instead of replying, I massage the base of his neck.  

I du n no nothing. We just delivered a massage” [320]. 
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Серед фразеологізмів, створених на базі дериватів еврисеми thing, 

трапляються такі, які можна вважати певною мірою антонімічними 

фразеологічними одиницями. Вони так само можуть бути моно-, полі-  

або мультиреферентними і можуть виступати «взаємозамінними 

субститутами» одне одному тільки надаючи при цьому контексту частково 

протилежного значення. Зокрема, фразеологічні одиниці something like – 

nothing like є частково антонімічними, вони можуть імплікувати будь-який 

тип референта, чим демонструють свою мультиреферентність: 

– абстрактні поняття: This was something like the art the Progressive 

era needed [325]. Erm, I think it was March to about July something like  

that [321]. …there should also be in there something like grammar and spelling 

[318]. At the same time many forces have been at nothing like full strength [316]. 

There was no dole or nothing like this they had [320]. Cause there’s nothing  

like the feeling when that Tower comes into view [324]; 

– предмети реальної дійсності: Then she shyly produced, from behind 

the sofa, something like a tray wrapped in paper [323]. I always say there is 

nothing like a good book for taking you out of yourself [322]. But you wouldn’t 

have er you wouldn’t have easy chairs or nothing like that [340]. There was 

nothing like a chocolate gateau with cream; Elysium was to be found  

in a glutinous, fat dumpling; and a good pastry was a walk in Arcadia [327]; 

– живі істоти: If we set out to design the worst possible pelvis we could 

end up with something like a Friesian, Charolais or Belgian Blue cow [332].  

Yes If it was something like a housewife, if you sold the husband and wife,  

let’s say, a Cover Master or Living Assurance, or the husband's Health Master, 

and the wife now wants a Health Master, then nine pound sixty might  

be enough to give them the maximum benefit [340]. It’s impossible to judge 

exactly how many people will come in as a result of that and er, how much 

expenditure will be incurred because as you know we’re in a recessionary  

period and as you’ve already heard there is concern about current trading,  

but I would hope that it would bring in er, something like a hundred and fifty 
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thousand extra people, certainly in a good year I’d expect more than that  

but really that’s about as much as I’m prepared to say with some additional 

spending which will be incurred at Alton Towers [327]. “He is nothing like  

the gigolos he plays in the movies” [318]. She was kind and courteous,  

with an exhilarating personality – nothing like the hard, wicked stepmother  

she had been portrayed as [321]. To me, those stepchildren seemed so tough  

and hard and nothing like you imagine them to be [25]; 

– події: “I was about to say,” Horowitz continued, “that Tweed must  

have assumed something like this would happen.” [316] When something like  

a murder happens, I just feel I have to sort out what really happened [318].  

It is always a possible that something like this will happen [323]. Nothing like 

that has ever happened to me before [322]. There is nothing like a good crisis  

to lead to a questioning of organizational values, directions and practices [320]. 

It could just as well have been the 20th birthday of the Eden Gardens tea urn, 

and as far as the Indian government is concerned, there is nothing like  

an international cricket tournament for persuading the electorate that,  

with polling day just around the corner, Rajiv is the boy to vote for [324]; 

– дії: And if you didn’t want to do national curriculum levels or it wasn’t 

appropriate then you could continue your staff comment now or you could draw  

a wee picture there or something like that, you know? [327] But you have  

to be careful that by doing something like that you're not making life completely 

onerous [332]. I was horrified because you know it’s like bringing blind 

 people in, doing all this, but something like that, open day, whatever,  

hat’ll be wonderful [340]. There's nothing like doing things at once 

[324].‘There's nothing like trudging round a cold church to raise an appetite,  

Mr Barnett [327]. 

Фразеологізми something of the kind (sort) –, nothing of the kind (sort) 

можуть позначати всі типи референта («мультиреферентність»):  

– абстрактні поняття: The news provoked among Zuwaya an instant 

recognition of necessary truth: they had always suspected something of the kind 
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[340]. You certainly wouldn’t get away with that with a violin concerto  

or something of the sort [327]. Another excuse was that he needed liquidity  

for a property deal or something of the sort, so a complete sell out would  

be necessary within the next month or so, albeit with the least possible losses 

[332]. All these “signs” of inadequacy are nothing of the kind but are indicators 

of poverty and powerlessness [324]. These seemingly intelligent interjections are, 

of course, nothing of the sort [323]. This apparently decisive comparison turns 

out, unfortunately, to be nothing of the sort [320];  

– предмети реальної дійсності: “I imagine there's a dust-sheet  

or something of the kind in the linen-cupboard.” [318] The colonel echoed  

the word in his high-pitched voice. In a shoe box or something of the sort [320]. 

Cut glass was what is now called crystal, though it is nothing of the kind,  

and it has advantages apart from being elegant [323]; 

– живі істоти: “Is that you, Matthew? or something of the sort?” [322] 

“At the moment, physics is again terribly confused. In any case, it is too difficult 

for me, and I wish I had been a movie comedian or something of the sort  

and had never heard of physics.” [325] “Enemy? Don’t be foolish! Theda is 

nothing of the sort.” [316] You must be exhausted, he immediately suggested, 

when she was nothing of the kind [318]. Unfortunately (or perhaps fortunately) 

he was nothing of the kind [321]; 

– події: When I returned, six of my eleven chicks had died, but I said 

nothing. I still had five, and I had rather expected something of the kind  

might happen [340]. The Doc had told her something of the sort as he died [332]. 

“You’d think there'd be fear that the ploughman would suffer damage among  

the horse’s hoofs, but such was the bond between them that nothing of the kind 

ever happened.” [327] “It’s Ellie’s fourth birthday today.” “It is nothing of the 

sort!” [324] “You’d think there’d be fear that the ploughman would suffer 

damage among the horse’s hoofs, but such was the bond between them  

that nothing of the kind ever happened.” [323] He expected to have to face and 

immediate follow-up attack, but nothing of the sort happened [320];  
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– дії: What you mean is that we might bang into things or kick  

a denotator on the nose or something of the kind [322].“I'm not in love with you, 

if that's what you mean.” “I did mean something of the sort,” she said [320]. 

“We’re all fine, there’s no damage to the building and we’ve been able  

to continue broadcasting without interruption”, she assured him, her voice  

sharp as resentment rose, and she went on to inform him of the decision  

she had taken”. I assumed you’d do something of the sort [327]. “Can we have 

some fish and chips before we go home? I’ll pay,” she said. “You’ll do nothing  

of the sort. When you’re with me, I’ll pay.” [340] “I know what you were doing. 

Not to put too fine a point on it, you were making your escape!” [332]  

“I was doing nothing of the sort! I was just moving out of the way.” [324] 

Ashdown could have hung up on him now, and messed him up completely [320]. 

But Joe knew that Ashdown would do nothing of the kind [323].  

Виявлені контексти з частково антонімічними фразеологізмами  

на зразок something to write home about («чудовий, надзвичайний» [311]) – 

nothing to write home about («нічого особливого, цікавого, так собі,  

немає чим похизуватися» [311]) підтверджують, що вони мають  

дещо обмежений ступінь референтності, тобто демонструють свою 

поліреферентність позначаючи:  

– абстрактні поняття: Headlines in a US paper saying that  

the Open Software Foundation has dropped Tivoli Systems Inc's management 

framework from its Distributed Management Environment are flat out wrong  

and creating unnecessary waves: as our sister paper Unigram. X has already 

said, DME 1.0 is being made fully compliant with the Object Management 

Group's Common Object Request Broker, a specification that post-dates 

development of both DME and the Tivoli framework and as a result  

a small piece of low-level code is being reworked, hardly something  

to write home about, and the Foundation says Tivoli's framework remains 

central to the object management framework [327]. A few tables were  

occupied and he considered the noise nothing to write home about [318]. 
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Higgins, whose highest break of the session was 44, said: “The snooker  

was nothing to write home about but I’m pleased to get a step nearer  

Sheffield.” [320]. Although Scotland’s record in Australia was nothing to write 

home about [322]; 

– предмети реальної дійсності: Long before the expedition returned,  

it was Henslow who began to spread the word that these collections were  

indeed something to write home about [316]. “Your mother is very kind, Dorothy.  

She's asked us to dinner – I mean, to lunch – tomorrow.” “So what? Our grub is 

nothing to write home about.” “Oh, it's not that... I just appreciate the thought.” 

[321]; 

– живі істоти: I say, Lewis, your friend is something to write home about 

[325]. The dog was nothing to write home about, a cross between a ne’er-do-well 

heeler and a dingo... [316]. Wordsworth was a man of feeling, for an 

Englishman, but well compared to Oor Rabbie quite frankly he was nothing  

to write home about [321]; 

– дії: “Terence? Oh Jesus. What did he do?” “Nothing to write home 

about, forget it.” [325] By western standards, the singing was nothing  

to write home about, but the movements and gestures on stage are like ballet,  

and are very impressive [318]. 

Частково антонімічні фразеологізми make something – make nothing of 

відповідно до своєї семантики представляють лише один тип референта – 

«дії» (монореферентність). Фразеологічна одиниця make something  

позначає «мати користь із чогось» [311], коли в контексті фігурує 

абстрактне поняття: If the part is trifling she will have more credit in  

making something of it [326]. You’ve got to make something of their little lives, 

ain’t you? [318]. Ultimately, it is up to individuals to make something  

of their situation, and their motives and capacities therefore play a central  

part in explanation – they have, so to speak, the casting vote [327];  

або «перевиховання» [311], коли йдеться про людину: He had hopes of 

making something of the young man [326]. She began to think of it as he,  
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and wondered if he would make something of himself later on in life [322].  

“I intend to make something of myself, so I’d be obliged if you’d treat me with 

more respect.” [320]. 

Фразеологізм make nothing of навпаки позначає «не скористатися 

чимось» [311], коли йдеться про абстрактне явище: He made nothing  

of his talents [322]. He made nothing of his job [327]. But rest assured: 

 today’s public would make nothing of ED and DE, and I promise I shall give 

nothing further away [324]; і «зовсім не зрозуміти когось» або «не 

розібратися в комусь» [311], коли йдеться про людину: Altogether  

an extraordinary man. I confess that I can make nothing of him [340].  

But being able to make nothing of them he finally drifted off to sleep [332].  

He could make nothing of them. “What are they for?”, he asked again [327].  

В усіх вищезазначених «бінарних» фразеологізмах референтна віднесеність 

частково зумовлена значенням лексеми nothing. 

Референтна віднесеність «бінарних» фразеологізмів із дериватами 

еврисеми thing подано в Таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Референтна віднесеність «бінарних» фразеологізмів із дериватами еврисеми 

thing 

Тип референта 
 

Еврисема 

Абстрактні 
поняття 

Предмети 
реальної 
дійсності  

Живі 
істоти 

Події Дії 

no nothing + + + + + 

something like – 

nothing like 

+ + + + + 

something of the kind 

(sort) – nothing of the 

kind (sort) 

+ + + + + 

something to write 

home about – nothing 

to write home about 

+ + +   

make something – make 

nothing of 

+  +   
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Отже, підсумовуючи все вище проаналізоване, можемо зазначити,  

що явище високого ступеня референтної віднесеності репрезентує  

слово thing, яке, на нашу думку, є унікальним лексико-семантичним типом 

представлення референтів в англійській мові, з настільки широкою 

семантикою, що співвідноситься з різними об’єктами реальної дійсності  

і позначає фактично все, що існує і може існувати навіть у складі 

фразеологізмів, похідних одиниць і фразеологічних одиниць, створених  

на базі дериватів цієї лексеми. Як референти вищезазначені  

мовні одиниці в цілому можуть мати як абстрактні, так і конкретні поняття, 

живі істоти, події і навіть дії. Вони загалом охоплюють настільки широке 

коло референтів, яке не мають інші субстантивні еврисеми англійської 

мови. 

Крім того, як і у випадку з еврисемою thing та її дериватами (а саме 

something, anything, everything, nothing), значення їхніх фразеологізмів,  

у більшості випадків, характеризується відносно високим ступенем 

абстракції і конкретизується в мовленнєвих ситуаціях завдяки своїй 

семантичній структурі, що відрізняється наявністю однієї-двох провідних 

лексем і потенційно присутніми конкретизуючими семами, які 

актуалізуються в кожному акті комунікації. 

Дослідження семантики фразеологізмів, створених на базі дериватів 

еврисеми thing, дозволило виявити наявність в їхній семантичній структурі 

відображення широкого, узагальненого поняття, наявність варіативності 

широкого значення у процесі функціонування фразеологізмів у тексті,  

а також уможливило встановити функціональний обсяг досліджуваних 

фразеологічних одиниць і дійти висновку, що в цілому вони здатні 

представляти всі типи референтів (абстрактні поняття, живі істоти, 

предмети реальної дійсності, події, дії).  

Проте, фразеологізми з еврисемічними дериватами можуть мати 

властивості монореферентності, поліреферентності та мультиреферентності. 

При цьому референтна віднесеність фразеологічної одиниці може  
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не залежати від референтної віднесеності самого еврисемічного деривата,  

і тоді створюється своя референтна віднесеність фразеологізма в цілому.  

У той же час, референтна віднесеність фразеологічної одиниці може 

повністю або частково зумовлюватись еврисемічним дериватом, тобто може 

мати місце певний збіг типів референтів деривата і всього фразеологізма.  

Далі розглянемо еврисемічні одиниці, їхні похідні та фразеологізми  

з ними, що відносяться нами до середнього ступеня референтної 

віднесеності. 

 

3.2 Середній ступінь референтної віднесеності еврисемічних 

субстантивних лексем англійської мови. 

 

Другий або середній ступінь референтної віднесеності 

демонструють еврисеми з відносно широкою семантикою, на зразок subject, 

object, material, stuff, matter, affair, які мають відносно обмежене коло 

референтів у порівнянні з широкозначною мовною одиницею thing і можуть 

позначати абстрактні поняття, предмети реальної дійсності, живі істоти, 

дії або події, але не всі з них. 

Наприклад, словом subject позначають предмет думки, розмови або 

вивчення, що є абстрактними поняттями: Our subject for discussion is 

homelessness [326]. She has made a series of documentaries on the subject  

of family relationships [316]. Her subject is low-temperature physics [325]; 

предмети реальної дійсності: “Always use “flash” and fresh camera 

batteries. For exhibits behind glass, shoot at 45 to avoid glare. Get as close to 

subject as you can” [21]; живі істоти: He’s the subject of a major new 

biography [319, с. 1534]. Beecher, himself a physician, detailed the routine 

abuses of human research subjects in medical experiments [319, с. 1534]. He is  

a British subject. [318]; події: The incident was the subject of international 

condemnation [319, с. 1534]. 
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Розглянувши ці приклади бачимо, що широта семантики  

лексеми subject значно виходить за межі свого категоріального значення, 

але не охоплює всі типи референта. Аналогічну тенденцію можемо 

спостерігати на прикладі лексичної одиниці object, яка може позначати  

в абстрактному плані предмет обговорення або вивчення: Disease became  

the object of investigation he hated being the object of public attention [320]. 

What is called the “aesthetic attitude” or interest in an object, is sometimes 

described as “disinterested interest” [323]. What was the object, I know  

we discussed it at great length, but what was the object of it going that way  

in the first place? [318] (абстрактні поняття). 

Мовну одиницю object вживають так само стосовно предметів 

реальної дійсності певної форми: Look, there's a strange object in the sky! 

[316] I see an object in the distance! [325] Make sure children remove  

their shoes and any other hard or sharp object such as jewellery or buckles 

[321]. 

Лексему object можна вживати відносно живих істот (людини,  

яка визиває жаль чи просто привертає до себе увагу визиваючи певні 

емоції): Once famous, he was now a mere object of pity [322]. And if I have  

one person dearer to me than another, why must that person be singled out  

for an object of your violence? [324] To achieve the latter I have to see myself  

as an object, to know how my regretting might appear [340]; 

Як філософський термін слово object позначає об’єкт на противагу 

суб’єкту: Schopenhauer's second class of objects for the mind is made up of 

concepts [327]. We do not perceive the external object but only its effects  

in consciousness [332]. Where Fichte in particular was happy to absorb  

the object into the subject, Kant preferred inconsistency to such a move [324]. 

Як і слово subject, слово object може позначати причину певних дій 

або їхню мету: Their object is to investigate the matter thoroughly [326].  

The decision was made with the object of cutting costs [318]. You’re going  

to your object in life is to help her do the job better [322]. 
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Таким чином, можемо відзначити, що такі слова, як subject та object 

мають відносно обмежене коло референтів і можуть позначати як живі 

істоти, так і матеріальні та нематеріальні предмети, предмети вивчення  

або думки, причину певних дій або їхню мету та виступати філософськими 

термінами. Але, як зазначалося вище, ці слова, на відміну від слова thing,  

не можуть «охопити» всі типи референта, чим і демонструють, на нашу 

думку, свою належність до середнього ступеня референтної віднесеності, 

маючи при цьому відносно широку семантику. 

Репрезентантом середнього ступеня референтної віднесеності може 

також виступати слово material, яке в абстрактному плані позначає 

матеріал, як зібрану інформацію, факти, відомості: She’s collecting material 

for her latest novel [320]. Erm what kind of publicity material we require,  

and we’ll come on to that later because we did elect a publicity sub group  

I remember [322]. By the time he was 21 he worked full-time as a comedy writer, 

writing material for the American TV show The Smothers Brothers [323].  

На референт предмети реальної дійсності ця одиниця посилається 

опосередковано, коли йдеться про матеріал, сировину або речовину,  

з якої вироблений сам предмет: With all the talk about tampering with cricket 

balls, I wonder if it might be possible to make the ball from plastic or nylon  

or some other modern material that couldn’t be defaced [320]. “What material  

is this dress made of?” “Cotton.” [326]. “So shall I put, where is the raw 

material from? Cos it’s not just cocoa is it, all sorts of things erm…” [324]. 

Major constituents account for ninety nine point nine percent of the material 

dissolved [327]. 

Референт живі істоти слово з широкою семантикою material 

репрезентує, якщо маються на увазі здібності, талант людини: This guy  

is good football material [340]. He’s a not bad leadership material [332].  

The teacher saw her as good university material [327]. Sheffield Eagles aim  

to prove they’re top-four material against Castleford in tomorrow’s match  

of the day [340]. 
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Ще одним репрезентантом середнього ступеня референтності може 

бути широкозначна одиниця stuff. З абстрактними поняттями ця лексема 

здатна співвідноситися, позначаючи інформацію невизначеного характеру: 

“It was stuff I had heard before” [316]. “There is some good stuff in that book” 

[318]. Suspense is the very stuff of narrative [340]. I’ve contacts who can  

do business stuff, consultations, after dinner speeches if we’re lucky [323].  

That’s quite good for, for the biological stuff [320].  

На предмети реальної дійсності вказує, коли йдеться про щось 

матеріальне взагалі, якісь речі вкупі, речовину, з якої щось вироблено: 

Wheat is the stuff they use to make bread [322]. I need a place to store my stuff 

[332]. She leaves her stuff knocking about the room [327]. Pick that stuff up  

off the floor [324]. Your very kind letter did me more good, I think, than any  

of my doctor’s stuff [340]. 

Аналогічні випадки можна спостерегти з деякими фразеологізмами,  

в яких провідною семою є мовна одиниця stuff. Наприклад, фразема  

and stuff позначає абстрактні поняття в контекстах на зразок: I’m sick  

of them goddam checkups and stuff [320]. And as for you, you want a woman...  

to sit at your feet, and cry “O caro! O bravo!” whilst you read your Shakespeare 

and Miltons and stuff [322]. Leeds, I got a nice letter back and was also  

sent some programmes and stuff [324]. 

Предмети реальної дійсності виявляють контексти як-от: He brought 

English books, dictionaries and stuff [323]. They had bread and stuff like that  

but we had to make their dinner for them [326]. And then the men folk used  

to give them a bit of tobacco and stuff like that, mhm [316]. Oh er I’d made  

one or two little machine and and machine tools and stuff like that [325]. 

Трапляються випадки, коли фразеологічна одиниця and stuff може 

співвідноситися з референтом дії: I was just thinking about also sheep shearing 

and stuff [327]. Highland dancing and stuff like that [321]. You see the the the 

other thing there is when you’re actually doing reviewing and stuff yo-yo-you you 

do I know reviewer profiling [332]. 
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Фразеологічна одиниця hot stuff може позначати абстрактні поняття, 

коли йдеться про щось захоплююче, сенсаційне (But at least you usually  

saw some hot stuff in foreign films, to make up for it – tarts in bed with blokes 

and that sort of thing – which you didn’t see anywhere else [340]); живі істоти, 

коли йдеться про людину, яка є чудовим працівником (Peter was feeling 

irritable, partly because Joe’s putative success contrasted with his own failure  

to acquire a girlfriend, and partly because Jill was reputed to be hot stuff,  

a chick who positively demanded to go all the way [327]. “But when you’re  

in big business like I am, you’ve got to be hot stuff at arithmetic” [325]); події 

(District Business Club’s monthly meeting turned out to be hot stuff [321]). 

Еврисема matter, так само входячи до другого ступеня, репрезентує 

абстрактні поняття: One should look from the manner to the matter of  

his speech [324]. “We are unable to discuss the matter further at the loser’s 

request,” said a spokeswoman [326]. A crime of impulse, the woman’s death 

complicated matters greatly [328, c. 226]. The arrival of a gold key client  

always required an extra flurry of attention, but the arrival of a gold key client 

who was wanted by the Judicial Police would be an extremely delicate matter 

[328, c. 246]; предмети реальної дійсності: “Put them elsewhere next year 

and make sure they have plenty of organic matter to draw on” [325]. For textile 

uses, the quantity of solid matter in suspension must be very low, particularly  

if the solids are dark in colour, and, since the detrimental effects are staining  

due to the deposition and filtration of solid matter, the requirements of water  

in this respect are dealt with below under “suspended solids.” [327]; дії: “Find 

out what’s the matter”. “Exactly, it’s a matter of asking the right questions  

and giving away as little as we can” [316]. “Putting them in a proper order  

is a matter that will never be settled to everyone’s satisfaction.” [325]. 

Є фразеологізми з провідною мовною одиницею matter, які так само 

здатні вказувати на різні типи референта, зокрема фраземи a matter of 

course, a matter of fact, a matter of life and death можуть позначати:  
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– абстрактні поняття: “Child care is brilliant,” she added, explaining 

that after-school care is a matter of course with 90 per cent of women needing  

to bring in a second wage to survive [318]. Only the defeat of Britain – now 

widely presumed to be a matter of course – stood in the way, it seemed,  

of that final victory, and the intoxication of the triumph over the French  

mingled with a widespread desire, whipped up by almost hysterical  

anti-British hate propaganda, for the total destruction of Britain [320].  

Passion, on the other hand, is primarily a matter of fact [322]. She points out  

that in specialties where the quality of the front line services is a matter  

of life and death – such as intensive care medicine or accident and emergency 

work – they are not provided by preregistration staff [323]; 

– події: His violent death was only a matter of course given the way  

he lived [324]. These games are a matter of life and death – and I’m alive [327]; 

– дії: So it’s no longer a matter of course that Victim Support groups  

get the details they need [332]. It was a matter of fact in each individual case  

to decide whether such a transfer could amount to a meeting of the third 

condition for a donation mortis causa [324]. Voice over however, one 

backbencher who did more than most to unseat the Iron Lady, says approving 

Maastricht is a matter of life and death [324]. 

Еврисема affair, демонструючи ознаки середнього ступеня, 

співвідноситься з абстрактними поняттями, якщо йдеться про роман, 

любовну інтригу (He had an affair with his secretary [318]), якусь справу  

(I am not going to discuss my financial affairs with the press [316].  

He asked me how much I earned and I told him to mind his own affairs [324]). 

Вона може так само позначати предмети реальної дійсності (Her hat  

was an elegant affair [322]. What a ramshackle affair your old car is! [327]), 

події (The party turned out to be a quiet affair [332]. His death was a tragic 

affair [340]). 

Еврисеми, що репрезентують середній ступінь референтної 

віднесеності подано в Таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Середній ступінь референтної віднесеності еврисем англійської мови 

Тип референта 

 

Еврисема 

Абстрактні 

поняття 

Предмети 

реальної 

дійсності  

Живі 

істоти 

Події Дії 

subject + + + +  

object + + +  + 

material + + +   

stuff + +    

and stuff + +   + 

hot stuff +  + +  

matter + +   + 

a matter of course +   + + 

a matter of fact +    + 

a matter of life and 

death 

+   + + 

affair + +  +  

  

Отже, широкозначними одиницями середнього ступеня референтної 

віднесеності вважаються еврисеми на зразок subject, object, material, stuff, 

matter, affair, які, виходячи за межі свого категоріального значення,  

мають відносно обмежене коло референтів і можуть позначати абстрактні 

поняття, предмети реальної дійсності, живі істоти, події або дії,  

але не всі з них. 

 

3.3 Низький ступінь референтної віднесеності еврисемічних 

субстантивних лексем англійської мови 

 

Еврисемічні субстантивні лексеми третього, низького ступеня, 

характеризується чіткою або «сталою» референтною віднесеністю. 

Референтний діапазон значень таких слів вузький, вони відносяться лише  

до одного класу референта, в основному, в межах свого категоріального 

значення, тобто вони є монореферентними. У таких слів легко 
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виокремлюється одне інваріантне значення, звуження якого чітко 

відстежується в мовленні.  

Цей ступінь можна чітко репрезентувати на прикладі таких 

англомовних антропонімів, як man, person, human being, individual, creature, 

які охоплюють дуже вузьке коло референтів та широта значення яких  

дає можливість використовувати їх для визначення різних предметів  

чи явищ, деякою мірою причетних одне до одного.  

Зокрема, референтом лексеми man виступає «людина» в основному 

чоловічої статі, що підкреслює гендерну різницю від людини жіночої  

статі: There were two men and a woman in the car [320]. Don't keep Hansen 

waiting – he's a busy man [323]. The average man is taller than the average 

woman [317].  

У сталих словосполученнях еврисема man може позначати:  

а) представника якої-небудь професії:  

– advance man (The good advance man develops through experience  

the wisdom of knowing when to try something and when not [327]);  

– enlisted men (Bullets can’t tell the difference between officers and 

enlisted men [332]);  

– maintenance man (His father also worked there as a maintenance man, 

retiring after 51 years service [340]);  

– man of law (Having then decided to try to find people with specialist 

knowledge from within the congregation we discovered that we could muster  

a chemical and electrical engineer; a medic and a man of law; a mathematician; 

a physicist; an economist, archaeologist and educationalist in one person;  

and even a playwright for the plays [325]);  

– man of letters (He is the last great British man of letters [321]);  

– newspaperman (Neighbour John Lavery said the newspaperman was 

 a man “who could make friends with anyone.” [323]);  

– stunt man (It is set in Peru where the stunt man has been making  

a movie [332]);  
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б) людину, наділену певними якостями:  

– man of character (In 1944-46 de Gaulle confronted the hard reality  

that a man of character could lead the nation singlehandedly in a moment  

of supreme crisis but not in normal times [327]);  

– man of courage (Although the dauphin, Charles, who assumed power  

in his father’s place, showed himself to be a fine leader and a man of courage,  

he appeared in the circumstances to have little choice but to negotiate without 

giving away too much [340]);  

– man of distinction (President of Magdalen was a liberal-minded man of 

destination and charm, always friendly and interested in my doings [332]);  

– man of genius (Men of genius are encouraged to apply their talents  

to the service of their country, when they fee in it gratitude to the memory  

of those who have deserved well of them [324]);  

– man of ideas (Francis Maude has gone too reverting, so he says, to the 

real world, and leaving a vacancy for a Financial Secretary. Now that is a job 

worth having traditionally the stepping stone to the Cabinet and the place for  

a man of ideas [325]);  

– man of principle (He may look a bit feeble to you, but underneath he’s  

a man of principle [321]);  

– man of no principles (We used to refer to him as the man of  

no principles [340]);  

– man of no scruples (A liar man, I would say, a man of no scruples) 

[321];  

– man of sense (And how could Dr Neil, who was such a man of sense, 

tolerate such a… nodcock? [323]);  

– man of worth (“My master is a courteous and gracious man and a man 

of worth and I am a wife both good and faithful…” [322]);  

– university man (I don’t know how far people can be integrated,  

because to the businessman it appears that the businessman is dealing with  

the nitty gritty of life and the responsibilities of every day life and the university 
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man is someone who is detached from them, maybe the ivory tower sort of 

pictures still holds true [327]);  

– Harvard man (He was a crew-cut Harvard man with sleeves rolled up 

and collar buttoned down [326]). 

Мовною одиницею man в англійській мові так само можна позначати 

одруженого чоловіка (The minister pronounced them man and wife [316]); 

слугу (Hire a man to take care of the garden [318]); сексуального партнера 

чоловічої статі (I hear she's got a new man [320]. Is there a man in her life? 

[322]); солдата (The Captain ordered his men to fire [324]); службовця-

чоловіка різної діяльності (The gas company said they would send some men  

to fix the heating [327]. The man from the BBC wrote some positive things  

about the movie [324]. The military expedition was made up of 100 officers  

and men [340]. Our man in Washington sent us the news by fax yesterday [332]). 

У розмовній мові лексема man вживається у значенні fellow, chap:  

See you, man [324]. Are you coming with us, man? [332] Wake up, man,  

you can't sleep all day [340]. Hey, man, that one's mine! [323] Look, man, take it 

easy! [327].  

Крім того, ситуація не змінюється, коли слово man входить до складу 

дериватів, що позначають різні професії: Up ahead on the street, a couple of 

city policemen stood on the curb giving directions to some confused tourists 

[328, c. 201]. At eighteen, in a port town, while attempting to steal a case of 

cured ham from a cargo ship, he was caught by a pair of crewmen [328, c. 81]. 

Almost daily, DCPJ arrested American exchange students in possession of drugs, 

U. S. businessmen for soliciting underage Prostitutes, American tourists  

for shoplifting or destruction of property [328, c. 89]. My watchman felt obliged 

to call Interpol [328, c. 249]. A talented craftsman who spent hours in his wood 

and metal shop, Jacques Saunière enjoyed imitating master craftsmen – Fabergé, 

assorted cloisonne artisans, and the less artistic, but far more practical, 

Leonardo Da Vinci [328, c. 268]. 
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Мовний знак man може також входити до складу звичайних 

загальновживаних слів: “Ladies and gentlemen…” the hostess had announced 

to a full house at the American University of Paris’s Pavilion Dauphine [328, 

c. 19]. Fache motioned back to the pentacle on Saunière’s abdomen [328, c. 67]. 

Або входити до складу іменника, що позначає національність: “Saunière was 

a Frenchman,” Fache said flatly [328, c. 67]. 

Зокрема, словом man можна позначати рід людський або людину 

взагалі: Man is still far more intelligent than the cleverest robot [322].  

Man is rapidly destroying the Earth [318]. This is one of the most dangerous 

substances known to man [316]. Try to imagine what life must have been like  

for Neolithic man 10,000 years ago [320]. В офіційній обстановці лексична 

одиниця man вживається для позначення людини взагалі незалежно від  

її статі (All men are equal in the eyes of the law [326]) або для позначення 

групи людей (This is one of the worst diseases known to man [321]). 

Навіть такі деривати, як man-about-town (Behind this quiet character, 

however, was an active, fun-loving young man-about-town [340]), manhood  

(He tended to be a little touchy about remarks concerning his manhood [332])  

не втрачають своєї референтної співвіднесеності з інваріантним ядром 

еврисеми man – «чоловік» окрім випадків, коли її вживають для позначення 

роду людського mankind (людство) або людини взагалі, з чого можемо  

дійти висновку, що широкозначність лексеми man обмежується 

семантичним обсягом ситуативних варіантів навколо денотатів «людина, 

чоловік» (які відображаються також у назвах вигаданих супер-героїв 

американських коміксів, таких як Batman (As soon as a flying angel 

whispered news of these events into his ear,the Saint put down his book and flew, 

like Batman, to the rescue [327]), Superman (You give a good impression  

of being Superman, but you’re not really, and I’m definitely not Superwoman 

[324]), Spiderman (No that’s like that in erm Spiderman and he’s like  

the Punisher and he’s dressed in green [322]), а отже можна акцентувати  

на монореферентності цього мовного знаку. 
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Проте, ситуація змінюється, коли англомовна еврисема man входить 

до складу фразеологізмів, деякі серед яких все ж таки можуть 

демонструвати свою поліреферентність. Наприклад, фразеологізм  

the black man має так званий «пустий» референт вигаданих понять  

«злий дух, диявол, сатана»: Rich as Croesus and as wicked as the black man 

below [338]. Аналогічну ситуацію можна спостерігати з фразеологічною 

одиницею the man in the moon (“Hallo, Vic. We were expecting you down  

at the Man in the Moon.” [320]), що позначає «міфічна людина, яка мешкає  

на Місяці», що символізує повне незнання земних справ, відчуженість, 

самотність тощо (звідси укр.. «ти що, з місяця звалився?»), a snow man  

у значенні «снігова людина, йеті» (The editors of tabloid newspapers are 

 still prepared to finance expeditions to search for the yeti, the Abominable 

Snowman [327]). 

Зокрема, еврисема man вказує на живих істот у складі: 

– біблійних фразеологізмів a man born of woman (Man who is born  

of woman is few of days and full of trouble [333]); a man of God (He says  

that the church is dangerous – “not fit for a man of God to officiate at a most 

solemn sacrament” [340]); the Man of Sorrows (He was despised and rejected 

by mankind, a man of sorrows, acquainted with deepest grief [334]); 

– авторських фразеологізмів, як-от:  

 angry young men («сердиті молоді люди» – англійські молоді 

письменники 50-х років XX століття, що критикували буржуазне 

суспільство) – виник у зв’язку з виставою у 1956 році п’єси 

Дж. Осборна “Look Back in Anger”: He has classified in various 

general groups the “stream of consciousness writers” from Joyce  

and Woolf to B. S. Johnson, the sequence writers like C. P. Snow  

and Henry Williamson, American writers, those affected by war,  

the “angry young men” of post Second World War years [335];  

 Man Friday (П’ятниця, вірний, відданий слуга [за іменем вірного 

слуги в романі Д. Дефо «Робінзон Крузо»]): I decided to give him 
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the name of “Man Friday”, because I first saw him on a Friday.  

When we got to my house, I gave some Man Friday trousers, and  

I made him a coat and a hat [327]; 

 the forgotten man («забута людина», пасинок долі, людина,  

про яку не думають – вираз вперше вжив губернатор штату  

Нью-Йорк Ф. Д. Рузвельт під час передвиборчої кампанії):  

These unhappy times call for the building of plans... that put  

their faith once more in the forgotten man at the bottom of  

the economic pyramid [332]. 

– фразеологізмах-«професіоналізмах», на зразок: the man at the wheel 

(The Lord Lieutenant wears the insignia of command and signs the log, the Chief 

Secretary is Captain of the ship, while the Under-Secreatary is the man at  

the wheel [326]); a man of all work (“I had hoped to take a dip before 

breakfast”’ Mrs. Smith said, “but i found joseph was cleaning the pool. He seems 

to be a man of all work.” [324]); the man on horseback (There have been 

literally hundreds of armed uprisings in the Spanish-speaking lands, out of  

which have arisen men on horseback, or caudillos [326]); a medicine man  

(This fellow Simon was in an African situation, there he was, he was  

the medicine man of the town… [325]); a plain-clothes man (There’s a young 

plain-clothes man working on it but he has to go slowly [321]); a sandwich man 

(A procession of ... sandwich men marched slowly towards him along the gutter, 

scarlet sashes across their boards [327]); 

– фразеологізмах, що розкривають різні оцінні характеристики 

особистості, як-от: 

 a man of his hands (In Rhodri’s cast-off clothes and worn shoes  

he looked like a penurious wandering scrivener of sixty: in truth  

he was barely forty, and had been a tall, strong man of his hands 

once, and would be as good again after a month of eating regularly, 

and nursing his frayed body and broken and blistered feet [332]);  
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 a man of his word (No matter what you’ve heard about John,  

I know he’s a man of his word he’s an honest man and he won’t say 

that he didn’t say that to me will you John [340]);  

 the man of iron (Queensland author Neil Philipson recalled  

the incident in his 1994 biography Man of Iron, which he called  

a tribute to a “living legend”. [320]); 

 a man of men (Wilt thou suffer this guest of guests, this man of 

men... to fall into the meshes of thy nephew? [316]);  

 a man of parts (...since he was a man of parts, he managed  

the business competently [323]);  

 a man with the bark on (“Glad to meet you, Mr. Fletcher.  

I've heard about you, not only from Lily.” “Heard what about me?” 

“Man with the bark on.” [332]);  

 odd man out (He really felt the odd man out because he couldn't 

dance [326]);  

 remittance man (He: “...These fellows are all the same – a ne'er-

do-well – a remittance man.” She: “What is that?” He: “A man 

whose family wants to get rid of him, so they send him overseas. 

When his cheque arrives, he lives like a lord for a month or two,  

and then falls to the level of that tramp.” [321]); 

 a self-made man (Stan Wood is a shsining example of that proud 

Scottish tradition – a self-made man, the archetypal Scot who makes 

the world sit up and take notice [325]);  

 a strong man (“I needed a strong man to help me rule the country”. 

[327]);  

 a white man (Sam Mullet says: “Tom Gough's one of the finest 

whitest men ever drew breath. There’s not two like him born  

in a century.” [318]);  
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 a wild man (It was not that Sammikins’s defection, in practical 

terms, counted much. He was a “wild man”, he had been written  

off long before as irresponsible, a political play-boy [332]);  

 a bad man (Delaney had once knifed a greaser. He was known  

as a “bad” man [318]);  

 a broken man (He... took to the brae-side and became a broken man 

[340]);  

 a fancy man (One day the sergeant was the fancy man, and the next 

day it was Tom... [332]. They will bear from the “fancy man”  

any usage however brutal [327]);  

 ladies' (lady's) man (Hughie always was a ladies’ man, though  

you wouldn’t think so, to look at ‘im now... ever since he lost ‘is 

teeth [326]);  

 the leading man (He was considered perhaps the leading man  

in break of promise cases [318]. There was the star, Miss Gollum; 

the leading man was Scott Aubrey [320].);  

 a little man (He would take the boy out to walk, and from  

our windows we could see Clive's black figure striding over  

the snow in St. James's Park, the little man trotting beside him,  

or perched on his father's shoulder [324]);  

 a made man (Lovelock is a made man since that speech he made  

as Prosecuting Counsel at the Assizes [321]). 

Аналогічним чином низький ступінь референтної віднесеності 

репрезентує еврисема person, яке охоплює ряд референтів, що обертаються 

навколо денотатів «людина, особистість, особа, суб’єкт» незалежно від статі 

і віку. Зокрема, це слово може стосуватися чоловіка (He was a very nice 

person, always pleasant and friendly [324]. The only person who really said 

anything helpful was Jack [317]); жінки (She is a person of astonishing energy 

[327]); людини взагалі (For many societies, the human being is the person  

who has learned and obeys the community’s rules [340]).  
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Крім того, слово person може бути терміном у таких видах діяльності, 

як лінгвістика: the first / second / third person; юриспруденція: accused 

person, juristic person, imprisoned person, law-abiding person; економіка: 

affiliated person, associated person, damage to person, employed person,  

ever-married person, person engaged, working person [327]. 

Еврисема human being співвідноситься з будь-яким так би мовити 

«живим референтом» у значенні “a member of any of the races of Homo 

sapiens” (It’s only human beings that can write, which human being is 

responsible for this wording? [340]); “person” (But do some folk glibly say we’re 

e… every human being is a child of God [332]); “man” (“…but he was a human 

being this teacher, he seemed to be so friendly towards us” [327]); “woman” (Do 

you want her turned into a human being again? [323]); “child” (“…focus 

attention upon the child as a whole, unique human being” [320]; “…by 

competing philosophies about a child’s acceptability as a human being” [316]). 

Референтна віднесеність еврисем individual, creature відбувається  

до осіб як чоловічої, так і жіночої статі (Geoff Boycott was the most selfish, 

egoistical individual I have ever met [318]. The only creature who could explain 

what had happened was Devon Loch [324]. Lady Jones: “She is a charming 

creature, I see that at this distance [340]); або взагалі безвідносно статі  

(But the fiction is that which denies the living creature which became  

the plaintiff a persona in the period prior to birth [332]). Зокрема, мовна 

одиниця creature може покликатися до тварин: The first creature we had seen, 

a small turtle, was sunning itself on a rock [323]. 

Еврисемічний іменник event, при всій дифузності свого значення, 

також репрезентує низький ступінь референтної віднесеності й охоплює 

обсяг значень навколо всього, що відбувається взагалі, тобто будь-якої 

події: It was one of the most important events in the history of mankind [324]. 

Leaving home was a major event in his life, the events which led up to the prime 

minister's resignation [332]. Police are trying to reconstruct the sequence  

of events on the night of the murder [317].  
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Мовна одиниця event вказує на соціальні події (The conference was  

an important social event [340]. The school raises money by organizing fund-

raising events [327]); спортивні події чи змагання (This year's Olympic Games 

will be the biggest ever sporting event [332]. The women's 202 metre event will 

be followed by the men's 100 metres [324]). 

Слово event також можна зустріти як термін у різних видах діяльності: 

фізика (nuclear event, mutually exclusive events), економіка (demographic 

event, equiprobable events, Event of default, event risk, scheduled event), 

юриспруденція (criminal event, event of crime, expected event, fortuitous event), 

де він все одно демонструє свій чітко визначений денотат. 

Еврисема place так само не виходить за межі свого денотативно-

категоріального значення, позначаючи в абстрактному і реальному плані 

певний простір, місце взагалі: No matter at what place or time you are  

in the universe [340]. Where is the best place for a stall? [326]. He put the lamp 

back in its place [327]. He has a special place in my thoughts [340]. A woman's 

place is no longer only in the kitchen today [332].  

Еврисеми, що репрезентують низький ступінь референтної 

віднесеності подано в Таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Низький ступінь референтної віднесеності еврисем англійської мови 

Тип референта 

 

Еврисема 

Абстрактні 

поняття 

Предмети 

реальної 

дійсності  

Живі 

істоти 

Події Дії 

man   +   

в складі дериватів   +   
в складі 
фразеологізмів 

  +   

person   +   

human being   +   

individual   +   

creature   +   

event    +  

place +     
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Проаналізувавши приклади з еврисемами низької референтної 

віднесеності, можемо підсумувати, що ці одиниці не виходять за межі  

свого категоріального значення і мають чітко визначене семантичне ядро, 

зокрема, межею класу слова man є людина чоловічої статі, person, individual 

– людина, human being, creature – жива істота взагалі, event – будь-яка подія, 

place – певний простір.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Англомовні еврисеми являють собою неоднорідну й 

поліфункціональну лексичну підсистему, для якої характерним є особливий 

вид субстантивної широкозначності, що поєднує властивості абстрактності  

і конкретності. Таке поєднання властивостей дозволяє цим субстантивам 

виступати засобом найменування різних за обсягом, різнорідності  

та дифузності типів референтів, і в той же час, завдяки невизначеності 

семантики, демонструвати значний адаптивний потенціал у системі мови  

та мовлення.  

Стрижнем еврисеми є «інваріантне значення», загальне для всіх  

нею позначених референтів. Серед типів референтів, які може позначати 

субстантивна еврисема ми виокремили: абстрактні поняття, предмети 

реальної дійсності, живі істоти, події, дії. 

Універсальною, абсолютною еврисемічною одиницею з високим 

ступенем референтної віднесеності є слово thing, яке має максимальне  

коло зазначених типів референтів та може позначати річ, реальні  

й абстрактні поняття, дії, події, живі істоти та неживі, що не можуть  

або не хочуть називати чи конкретизувати. Ця лексема виходить далеко  

за межі свого денотативно-категоріального значення. 

Свою високу референтність еврисема thing майже не втрачає входячи 

до складу похідних та фразеологічних мовних одиниць, в яких вона 

виступає базовою семою. Зокрема, деривати еврисеми thing у вигляді 
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похідних слів something, anything, everything, nothing можуть загалом 

представляти всі типи референта, що й сама окремо взята еврисема thing, 

тільки не виявлено випадків позначення живих істот похідною одиницею 

anything. Мовні одиниці thingumajig, thingamy (thingum(m)y) або thingumbob 

(thingumabob), thingy мають досить обмежений ступінь широкозначності  

в порівнянні з базовою еврисемою thing і репрезентують тільки три  

типи референта – абстрактні поняття, живі істоти та предмети реальної 

дійсності. 

Фразеологічні одиниці з базовою еврисемічною лексемою thing  

так само здатні представляти ті ж самі типи референта, що й сама  

ця лексема, але за виключенням подій. Це дає нам підставу вважати,  

що значення цих фразеологізмів є менш абстрактним на відміну  

від значення самої окремо взятої лексеми thing, тому як семантика 

фразеологічних одиниць завжди включає додаткові денотативно-

сигніфікативні семи, які звужують семантику фразеологізма в контексті. 

Фразеологізми з еврисемічними дериватами еврисеми thing можуть 

мати властивості монореферентності, поліреферентності та 

мультиреферентності. При цьому, референтна віднесеність фразеологічної 

одиниці може не залежати від референтної віднесеності самого 

еврисемічного деривата, і тоді створюється своя референтна віднесеність 

фразеологізма загалом. Водночас референтна віднесеність фразеологічної 

одиниці може повністю або частково зумовлюватися еврисемічним 

дериватом, тобто може мати місце певний збіг типів референтів деривата  

і всього фразеологізма. 

Середній ступінь референтної віднесеності демонструють еврисеми  

з відносно широкою семантикою на зразок subject, object, material,  

stuff, matter, affair, які мають досить обмежене коло референтів у порівнянні  

з широкозначною мовною одиницею thing, і можуть позначати як живі 

істоти, так і матеріальні та нематеріальні предмети, предмети вивчення  

або думки, причину певних дій або їхню мету та виступати філософськими 
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термінами. Але, як зазначалося вище, ці слова на відміну від слова thing,  

не можуть покликатися до всіх типів референта. 

Еврисемами низької референтної віднесеності ми називаємо ті,  

що не виходять за межі свого категоріального значення та мають чітко 

визначене семантичне ядро. Зокрема, межею класу слова man є людина 

чоловічої статі, person, human being, individual, creature – людина взагалі, 

event – будь-яка подія, place – певний простір. 

Основні положення третього розділу висвітлено у чотирьох 

публікаціях [81; 82; 82; 85]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Складність поставлених завдань щодо аналізу особливостей 

еврисемічних субстантивних одиниць як у системі мови, так і в мовленні, 

вимагає нового погляду на явище широкозначності, який спирається  

на теоретичні засади описання семантики мовних одиниць з аналізом 

структури значення та функціонування відповідного класу лексем  

у контексті. Звернення до семантичних і функціональних особливостей 

еврисем продиктовано розумінням широкозначності як особливого типу 

лексичного значення. Запропонований семасіологічний підхід дослідження 

субстантивної еврисемії англійської мови уможливив дійти таких висновків. 

Еврисемічні одиниці є лексемами, які вказують на широкий клас 

різнорідних об’єктів реальної дійсності, категоризують їх як деяку 

спільність із чітко окресленими зовнішніми й розмитими внутрішніми 

межами, концептуалізують предмети певного класу за обмеженою кількістю 

узагальнених, неконкретизованих ознак, ідентифікують лексеми свого  

і всіх нижчих рівнів ієрархії, виконуючи функції гіпероніма. 

Складність дослідження широкозначності полягає в її 

неоднозначному співвідношенні з такими суміжними явищами, як 

полісемія, конкретність / абстрактність, вузькозначність, гіперо- та 

гіпонімія, семантична невизначеність, а також у недостатній розробленості  

цієї проблематики для англійської мови. 

Еврисемію часто розглядають як різновид полісемії, а еврисему  

як один із лексико-семантичних варіантів полісеманта. Не заперечуючи 

здатність явища широкозначності виступати внутрішньою характеристикою 

окремих лексико-семантичних варіантів у структурі багатозначного слова  

і співіснування еврисемії з полісемією, ми наполягаємо на їхній 

нетотожності та акцентуємо на наступних параметрах диференціації обох 

явищ:  
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– семантична наповненість та структура: еврисема має одне 

інваріантне широке значення, у полісемічного слова наявні одне основне  

та одне або кілька похідних значень (лексико-семантичних варіантів); 

тобто, широкозначна одиниця має цілісну семантичну структуру, 

багатозначна – фрагментарну; 

– спосіб номінації: широкозначне слово відзначається прямою 

номінацією з наростаючим абстрагуванням, полісемічна одиниця, у свою 

чергу, окрім прямої, характеризується і непрямою (вторинною) номінацією з 

метафоричним / метонімічним переносом; 

– дериваційна залежність значень у слові: значення еврисемічної 

лексеми дериваційно незалежне, тоді як між значеннями полісемічної 

одиниці наявні відношення семантичної похідності; 

– ієрархія значень: відсутня у еврисеми та обов’язково присутня у 

полісемічного слова; 

– контекстуальна зумовленість: у випадку з широкозначною 

одиницею, в контексті актуалізується інваріант, з багатозначною – 

конкретний лексико-семантичний варіант; 

– гіперо-гіпонімічні відношення: присутні у еврисеми та відсутні у 

полісемічного слова; 

– потенціал сполучуваності: високий у широкозначних слів та 

обмежений у полісемічних.  

Співвідношення еврисемії з протиставленням «конкретне – 

абстрактне» визначається враховуючи референтний критерій. Для певних 

еврисем місце у світлі дихотомії «конкретне – абстрактне» не є чітко 

заданим, оскільки багато які з них можуть переходити з розряду конкретних 

до розряду абстрактних. 

Явище вузькозначності в нашому дослідженні розглядається як тісно 

пов’язане з еврисемією, але водночас протиставляється їй. Вузькозначні 

лексичні одиниці на противагу широкозначним вказують на клас 

однорідних об’єктів і подій, категоризують їх як певну спільність із чіткими 
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зовнішніми і відсутніми внутрішніми межами; концептуалізують предмети 

цього класу за певною кількістю конкретизованих ознак, виступають лише 

як гіпоніми. 

Еврисемія та гіперо-гіпонімія представляються взаємопов’язаними 

явищами. Кожна еврисема, виступаючи одиницею верхнього рівня ієрархії, 

є більш широкою за значенням і, відповідно, може виступати гіперонімом 

відносно одиниць нижчого рівня. 

Аналіз функціонального аспекту еврисем базується на виконанні  

ними основних функцій: номінативної, субститутивної (замісної), 

ідентифікуючої, текстотвірної, граматичної. Номінативну функцію 

еврисеми можуть виконувати, вказуючи на якийсь предмет або навіть 

фрагмент тексту, до якого слід звернутися, щоб зрозуміти зміст поняття. 

Субститутивна функція є головною й найважливішою характерною рисою 

еврисемічного субстантиву, семантична особливість якого зводиться, 

зокрема, до наступної закономірності: чим ширше значення, тим більшу 

кількість видів заміщення здатний виконувати іменник.  

Проявляти функцію ідентифікації еврисеми можуть вступаючи  

в контекстуально-синтаксичні зв’язки (анафоричний, катафоричний, 

діафоричний). Як субститути, еврисемічні іменники беруть участь  

водночас у встановленні внутрішньо- й міжфразових (текстових) зв’язків, 

виконуючи при цьому текстотвірну функцію. Граматична функція 

проявляється в тому, що еврисеми, не будучи службовими словами,  

можуть фактично виконувати службові функції, демонструючи таким чином 

тісний зв’язок між лексичним і граматичним рівнями мови. 

Дослідження еврисемії в англійській мові показало, що існує тісний 

зв'язок між лексичним класом субстантивних еврисем, процесами 

категоризації (денотативної віднесеності) та конкретизації (референтної 

віднесеності). Категоризація може проявлятися через денотативну 

віднесеність у мові та мовленні. Еврисеми, виступаючи в ролі найменувань 
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категорій, є безпосередніми індикаторами широкозначної категоризації  

в мові. 

Як відомо, категоризація здійснюється як у мові, так і в мовленні.  

У мові відбувається фіксація знань про мову і про світ. Однак, лише  

в мовленні, за наявністю певного контексту, можна остаточно встановити, 

чи є певний фрагмент мовлення актом категоризації. Цей факт дозволяє 

розглядати категоризацію як мовленнєву функцію лексичних одиниць,  

а також спостерігати поєднання статики репрезентації світу в мові  

з динамікою процесів мовленнєвої категоризації.  

Мова має засоби номінації, які забезпечують мовленнєву адаптивність 

категорій. До цих засобів мають відношення лексеми, які слугують 

родовими й видовими номінантами концептів. Аналіз семантики еврисем 

дозволив встановити, що вони мають специфічні риси, релевантні  

для принципів категоризації в мові та мовленні, зокрема: неоднорідність 

складу лексико-семантичної категорії, що включають лексеми різного 

ступеня широти семантики; здатність позначати різні типи референтів, 

тобто бути поліреферентними. 

Широкозначні лексичні одиниці не є гомогенною лексико-

семантичною підсистемою та включають у себе еврисеми високого, 

середнього й низького ступенів референтної віднесеності. Широкозначні 

одиниці високої референтної віднесеності, найширші за своїм значенням, 

виходять далеко за межі свого категоріального значення і можуть позначати 

різні типи референтів, а саме: абстрактні поняття, предмети реальної 

дійсності, живі істоти, події, дії. 

Як і у випадку з широкозначними лексемами, значення лексико-

фразеологічних дериватів, головним складником яких є еврисемічна мовна 

одиниця, в більшості випадків характеризується відносним ступенем 

абстракції і конкретизується в мовленнєвих ситуаціях. Семантична 

структура фразеологізма, створеного на базі широкозначного слова, 

відрізняється наявністю однієї-двох провідних лексем і потенційно 
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присутніми конкретизуючими семами, які актуалізуються в кожному  

акті комунікації. 

Широта значення еврисем середнього ступеня референтної 

віднесеності більш обмежена у порівнянні з еврисемами вищого рівня 

референтності, виходить за межі свого категоріального значення, але  

не може охоплювати всі з вищезазначених типів референтів. Еврисеми 

низького ступеня референтної віднесеності обмежуються репрезентацією 

одного типу референта, не виходячи за межі свого категоріального 

значення. 

Отже, в нашому дисертаційному дослідженні систематизовано 

основний категорійно-поняттєвий апарат дослідження; визначено 

теоретико-методологічну та методичну базу дослідження семантики 

широкозначних субстантивних лексем; виокремлено функції еврисемічних 

мовних одиниць; проаналізовано денотативний і референтний компоненти 

значення еврисеми; запропоновано власну класифікацію виокремлення 

ступенів референтної віднесеності еврисемічних одиниць на основі 

визначення типів референтів, які вони можуть позначати; схарактеризовано 

комунікативні властивості похідних слів та фразеологічних одиниць,  

у складі яких базовими є широкозначні лексеми з погляду на референтний 

компонент їхньої семантики; розкрито особливості функціонування 

похідних слів еврисем у складі фразеологізмів в англійській мові. 

У плані подальших наукових студій перспективним вбачається 

дослідження явища еврисемії у її співвідношенні з полісемією, а саме 

випадків, коли широкозначність виступає внутрішньою характеристикою 

окремих лексико-семантичних варіантів у структурі багатозначного слова,  

а також аналіз еврисемічних одиниць у германських і романських мовах 

у порівняльному аспекті. 
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