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ПЕРЕДМОВА
Характерною ознакою сучасної науки про мову є її прагнення
інтегрувати в аналіз мовних явищ результати досліджень інших
дисциплін – філософії, логіки, психології, математики. У цьому сенсі
пропоновану читачеві книжку можна з повним правом віднести до
сучасних мовознавчих робіт, тому що основну увагу в ній зосереджено на проблемі заперечення, яка постійно перебуває в центрі уваги різних гуманітарних наук.
Заперечення належить до фундаментальних логіко-граматичних
категорій. Природні мови беззастережно підлягають принципові поляризації: кожне висловлення, кожне запитання обертається між
двома величинами – так і ні, істина і хиба. Тому з’ясування суті заперечення є водночас ключем до розуміння суті мови.
Започаткована в античному світі тематика заперечення, збагатилася протягом століть достатнім емпіричним матеріалом, який потребує переосмислення з позицій науки сьогодення. Попри суттєві
досягнення у вивченні різних аcпектів заперечення, його проблематика надалі актуальна й потребує з’ясування низки теоретичних
питань, які дали б змогу проникнути в царину найпотаємніших особливостей функціонування мови і, як справедливо зазначає Ноам
Хомський, відкривати шляхи для повнішого розуміння особливих
характеристик людського інтелекту.
Ще донедавна семантика займалася описом значення окремих
слів. І саме заперечення стало одним із тих каменів спотикання, які
змусили мовознавців вийти за межі лексичної семантики, оскільки
значення розряду так званих “логічних слів”, передусім заперечних,
неможливо встановити в ізоляції. Як стверджує Бертран Рассел, вони
формують свій зміст лише в реченні, чи в його актуалізованому
варіанті – висловленні, або ж навіть текстовому фрагменті. Доволі
прості, на перший погляд, мовні кореляти елементів логічного аналізу, кванторів, операторів, наскрізь пронизують будову мови, забезпечують взаємозв’язок її форми зі змістом. Але й ці синтезуючі
процеси характеризуються специфічними ознаками заперечення, яке
виявляє чітку тенденцію до асиметрії між структурами поверхневого
синтаксису та їхніми логічними (семантичними) формами. Запере-
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чення, як не парадоксально, може бути там, де його експліцитно
немає і, навпаки, – за формальної наявності не вносити компонента
заперечної семантики. Така неординарна поведінка заперечення зумовлює появу синтаксичних конструкцій, аналіз яких не може
обмежитися простим переліком структурних варіантів, а потребує
застосування методики дослідження, яка б дала змогу побачити крізь
форми поверхневого синтаксису їхні глибинні аналоги, які відображають вірогідні когнітивні структури.
Мовне заперечення – це й надзвичайно широке за своїм
спектром коло теоретичних проблем. Воно охоплює дослідження питань онтології, гносеології і водночас природної взаємодії заперечення з іншими мовними категоріями, а саме, ствердженням, модальністю, предикативністю. Вирішальним для розуміння суті заперечення в мові є виявлення та комплексний аналіз особливостей його
формальної репрезентації, синтаксичної реалізації, формування семантичної сфери дії та впливу на актуальне членування речення.
Тобто, важливо з’ясувати взаємодію між різними операційними
ділянками заперечення в реченні.
Заперечення як мовна універсалія – надзвичайно цікавий об’єкт
дослідження і з погляду діахронії та синхронії, і в надчасовому вимірі, коли предметом дослідження в сенсі соссюрівської панхронії є
мовні регулярності, нечутливі до еволюційних процесів. Відомо, що
розвиткові категорії заперечення в індоєвропейських мовах притаманні ознаки циклічності: на зміну мононегативній системі – через
змішану приходила полінегативна, з відповідними дивергентними для
окремих мов рисами, зумовленими законами їхньої внутрішньої організації. Знання закономірностей циклічного розвитку заперечення, як
одного з виявів удосконалення форм вираження, сприяє дослідженню
усіх можливих структурних модифікацій устрою мов та прогнозуванню віртуальних напрямів їхньої еволюції.
У праці Алли Паславської здійснено багатоаспектний зіставнотипологічний аналіз заперечення у германських, романських та слов’янських мовах, у яких спільна генезисна вісь дала поштовх для
варіантного вияву досліджуваного феномену. Автор не обмежується
традиційним аналізом засобів вираження заперечення, добре розуміючи, що формальний опис цієї категорії – це лише вершина того
айсберга, яким є її зміст. Тому, усвідомлюючи нерозривний взаємозв’язок логічного заперечення як елемента мислення та його відо-
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браження в мові, авторка обирає одну з найскладніших парадигм
сучасного наукового аналізу – модель генеративної граматики. Саме
такий підхід дає їй змогу оптимально наблизити форму представлення синтаксичних структур мов до їхньої можливої мисленнєвомовленнєвої репрезентації.
Отже, пропонована праця заторкує найважливіші сфери дії
заперечення у віддалених і типологічно близькоспоріднених мовах:
його синтаксичного представлення з уточненням позиції в структурах
поверхневого синтаксису та відповідної логічної форми; специфіки
поширення семантичного впливу заперечення на ціле речення чи його окрему частину; взаємодії заперечення з пресупозиціями, а також
його участі у формуванні комунікативної структури висловлення.
Немає сумніву, що ця книжка – не лише ода запереченню, а й
водночас компактний вступ до генеративної граматики – вперше українською мовою і вперше на матеріалі української мови серед інших
близькоспоріднених та віддалених від неї мовних структур.
Сподіваємось, що дослідження глибинних процесів функціонування мови, прикладом якого є пропонована праця, не лише
допоможе наблизитися до розуміння принципів формування мовної
картини світу, але й дасть поштовх до нових розвідок у царині когнітивної та порівняльно-типологічної лінгвістики.
Роман Помірко,
професор, науковий редактор
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ВСТУП
Мовні аспекти категорії заперечення були і є однією з центральних проблем сучасної лінгвістики. Ствердження та заперечення,
поряд із категоріями суб’єкта, об’єкта, предиката відображені в
найдавніших писемних пам’ятках генетично споріднених, типологічно схожих і віддалених мов. Феномен заперечення полягає в тому,
що це не лише одна з мовних категорій, наявних у всіх природних
мовах на всіх етапах їхнього розвитку, не лише логіко-філософська
категорія, але й водночас математична, психологічна, літературознавча, теологічна та естетична. Перебуваючи на стику суміжних і
несуміжних дисциплін, проблеми заперечення не лише не вичерпують свого теоретичного та практичного потенціалу, а навпаки, спонукають до постійного пошуку нового ракурсу дослідження.
Хоча заперечення поряд зі ствердженням одностайно зараховують до мовних універсалій (Greenberg 1963; Horn 1989)1, стосовно питання, що саме творить універсальність та унікальність заперечення в мовах, існують контроверсні погляди. Заперечення класифікують як одну з синтаксичних, семантичних, морфо-синтаксичних
або прагматичних категорій, аргументуючи його здатністю займати в
реченні визначену синтаксичну позицію, виконувати функцію семантичного оператора2, мати в розпорядженні арсенал засобів реалізації
свого значення та виконувати відповідні комунікативні функції. Але
особливість заперечення як однієї з фундаментальних мовних категорій полягає, зокрема, й у тому, що воно виявляє універсальні якості в
різних сферах дії – семантичній, синтаксичній, комунікативно-прагматичній та просодичній.
Вивчення мовного заперечення ускладнюється тим, що значення
заперечних структур здебільшого безпосередньо не пов’язане з формою їхньої поверхневої реалізації. Типовою помилкою в дослідженні
заперечних речень є намагання пояснити усю специфіку дії заперечення структурною позицією його експонента. Однак фактичний
1

Про класифікацію мовних універсалій див. (Огуй 1998: 276–282).
Оператор у широкому розумінні слова – це інструмент або методика для
проведення певної операції. У формальній логіці операторами вважають
кванторні слова, логічні предикати, логічні частки (Bussman 1983: 362).
2
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матеріал засвідчує, що у разі заперечення рідко простежується
паралелізм форми і змісту. Типовим є радше зворотне явище –
асиметрія поверхневої синтаксичної реалізації заперечення та позиції,
яку воно займає в семантичній інтерпретації. Зазначений дисонанс відображений в полінегативних структурах, які за значенням є мононегативними, в експлетивних конструкціях, що формально містять
заперечення, але не зазнають його семантичного впливу, в лексичних
одиницях, які попри морфологічну маркованість запереченням не
несуть заперечної семантики, а лише сигналізують про його наявність
у реченні в іншій структурній позиції. Найцікавіші і, мабуть, найменш досліджені явища заперечної асиметрії, спостерігаємо в структурах із контрастним інтонаційним контуром, коли за допомогою
лише логічного наголосу можна кардинально змінювати умови істинності заперечного речення.
Мета нашого дослідження – здійснити різновекторний аналіз
мовної категорії заперечення, що охоплює особливості його синтаксичної реалізації, семантичної інтерпретації, пресупозиціонування та
інформаційного структурування заперечних речень.
Досягнення сформульованої мети вимагає розв’язання низки
теоретичних питань, найважливішими серед яких є:
- виявити іманентні властивості заперечення, які дають підстави
зарахувати його до класу мовних універсалій;
- типологічно інвентаризувати корпус експонентів заперечення
в германських, романських та слов’янських мовах;
- окреслити основні чинники та етапи еволюції мовного
заперечення;
- встановити можливі сфери дії заперечення та їх параметризацію в окремих мовах;
- схарактеризувати семантичну, синтаксичну, прагматичну та
просодичну сфери дії заперечення.
Розв’язати поставлені завдання можна лише за допомогою
комплексного аналізу, дослідивши типові ознаки заперечення, які
формують його як універсальну мовну категорію, врахувавши особливості побудови заперечних синтаксичних структур, формування
семантичної дії заперечення, його вплив на пресупозиції та комунікативну структуру речення.
Залежно від теоретичного підходу, мовні явища, пов’язані із запереченням, мають різне тлумачення. Заперечну тематику достатньо
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висвітлено в дослідженнях, виконаних у руслі традиційних дескриптивних та функціональних граматик. Не відкидаючи безперечної
цінності таких праць, насамперед у дидактичних рамках вивчення
мови як іноземної, а також для забезпечення теоретичних засад оптимального перебігу актів комунікації, слід, однак, зазначити, що ці
сфери є лише невеликою краплею в морі проблем, що пов’язані із
запереченням. Систематизація та класифікація не лише заперечних
одиниць, а й навіть текстових фрагментів із запереченням, не можуть
розкрити тих внутрішніх чинників, які зумовлюють послідовну асиметрію між формою та змістом, дотичними до заперечення. Ця тенденція чітко простежується у взаємодії всіх сфер дії заперечення.
Теоретичним форматом пропонованого дослідження є насамперед положення генеративної граматики в її останніх версіях
(Chomsky 1981; Chomsky 1995). Саме цей тип граматики дає змогу
абстрагуватись від оманливих форм дволикого Януса на ім’я заперечення, виявити глибинну суть цієї категорії, властиву кожній із
природних мов. Використання універсальної моделі речення, яку в
різних варіантах пропагують представники генеративної граматики,
надає рідкісну можливість для типологічного аналізу заперечних
структур у германських, романських та слов’янських мовах, із урахуванням характерологічних ознак систем заперечення окремих мов.
У монографії запропоновано критичний аналіз логіко-філософських та мовознавчих поглядів на суть категорії заперечення. Для
інвентаризованих одиниць вираження заперечення розроблено типологічну класифікацію, яка охоплює не лише експліцитні засоби його
реалізації, а й імпліцитні мовні та позамовні актуалізатори цієї функції. Вперше здійснено порівняльно-типологічний аналіз циклічного
розвитку заперечення в германських, романських та слов’янських
мовах, обґрунтовано полі- або мононегативний характер зазначених
мов.
Нове тлумачення одержали в цій праці заперечні займенники та
прислівники, які трактовано як індефінітні елементи, що не є самостійними носіями заперечної семантики, а лише результатом явища
заперечного узгодження, для якого також запропоновано відповідну
аргументацію.
Ми відмовилися від традиційного поділу речень на загально- та
частковозаперечні, керуючись центральною тезою нашого дослідження про те, що на рівні речення запереченню завжди підлягає пре-
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дикація, а заперечення окремого аргумента1 не має сенсу (Russell
1966). Відмінність між типами заперечення, яке традиційно називають загальне та часткове, в дослідженні пояснено з погляду прагматики.
Матеріалом типологічного дослідження послугували заперечні
структури германських, романських та слов’янських мов. До аналізу
залучено фактичний матеріал німецької, англійської, французької,
італійської, української, російської, польської та ін. мов Європи2.
Заперечення досліджується в синхронії, у збалансованих і фіксованих
на конкретному часовому зрізі системах правил функціонування окремих мов, в діахронії – в динаміці історичних змін, що виводять з
рівноваги мовні системи і спонукають їх до постійної еволюції, а
також у позачасовому вимірі – в панхронії (Соссюр 1977: 217), коли
фокусуються ті аспекти заперечення, які мають регулярний, позаісторичний характер (Задорожний 1966).
Аналіз заперечення в генетично споріднених, схожих та віддалених мовах, звичайно, не в стані забезпечити створення цілісного
типологічного портрета цих мов (Lang 1996: 8), але він може дати
результатом об’єктивну типологічну модель окремої мовної категорії,
що так само важливо з теоретичного погляду, як і голістична (комплексна) типологія мов (Comrie 1996: 16). Використання порівняння як
універсального лінгвістичного методу дало змогу окреслити специфіку заперечення на перетині трьох основних напрямів загальної компаративістики – лінгвістичної універсології, типології та контрастивної лінгвістики (Манакін 2003: 26).
У роботі використано низку нових термінів – не тому, що ми
прагнули до новоутворень, а тому що багато з цих термінів лише починають проникати в українську лінгвістику з американської та західноєвропейської. Можна сперечатися про їхню адекватність чи
милозвучність, але здебільшого ми намагалися зберегти форму ори1

Терміном аргумент позначають незаповнені позиції предиката або
функції. Залежно від того, скільки аргументів вимагає предикат, він може бути
одно-, двох- чи тримісним (Bussman 1983: 41).
2
Частину фактичного матеріалу дослідження зібрано в рамках держбюджетної теми ОБ–172Б “Мовні проблеми міжкультурного спілкування” (номер державної реєстрації 0103U001929, керівники професори Р. Помірко та
Ф. Бацевич, Львівський національний університет імені Івана Франка) та
проекту “Tempus und Temporaladverbien in geraden und ungeraden Kontexten”
(керівник професор А. ф. Штехов, Тюбінґенський університет, ФРН).
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гіналу, щоби полегшити працю тим, хто захоче одержати додаткову
інформацію з релевантних іншомовних джерел.
Монографія не претендує на вичерпний аналіз усіх мовних
феноменів, дотичних до заперечення. Поза межами дослідження залишилася заперечна проблематика, пов’язана зі стилістичними та
текстограматичними функціями заперечення, його культурологічні й
соціолінгвістичні аспекти, що може бути тематикою подальших
наукових розвідок.
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РОЗДІЛ1
ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ
ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Mephisto: Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
ist wert, dass es zu Grunde geht.
Drum besser wär’s, dass nichts entstünde,
so ist denn alles, was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz das Böse nennt,
mein eigentliches Element
(J. W. Goethe).

Тому що істинне і хибне – не в самих речах –
так ніби добро є істинним, а зло хибним, –
а в думці …
(Арістотель).

Проблематика заперечення віддавна привертає увагу науковців – перші спроби тлумачення цієї категорії відображено у філософії Стародавньої Греції та Індії (Рой 1958). Відтоді заперечення не
перестає цікавити філософську думку. Однак найвагоміший внесок у
розв’язання теоретичних проблем заперечення, як стверджує чимало
дослідників, було здійснено саме за останні десятиліття (Богуславский 1985: 22). Особливо це стосується мовної категорії заперечення.
Відомо, що сучасна когнітивна лінгвістика, перейнявши низку формально-логічних методів дослідження і пристосувавши їх до потреб
лінгвістичного аналізу, істотно поглибила свої теоретичні можливості. Зв’язок логічних та мовних категорій не підлягає сумніву, а
заперечення – якраз той феномен, що яскраво відображає цю взає-
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модію. Оскільки вихідною тезою пропонованого дослідження є
постулат, згідно з яким ключем до розуміння заперечення в мові є
його формально-логічний корелят, варто з’ясувати, як логіко-філософські концепції заперечення співвідносяться з мовознавчими, що
єднає і різнить заперечення у філософії, логіці та лінгвістиці.
Серед гуманітарних дисциплін саме філософія має найбагатший
досвід у дослідженні категорії заперечення. Питання про суть заперечення, природу заперечних суджень та їхнє відношення до реальної
дійсності належить до фундаментальних проблем сучасної філософії.
Ще за часів Платона було звичним ототожнювати заперечення з
онтологічним небуттям. У дусі античної діалектики Платон пов’язував небуття з буттям і твердив, що небуття – це просто інобуття.
Все, що існує, існує саме собою, але не існує як інше. Коли мова йде
про небуття, мають на увазі не щось протилежне до буття, а лише
інше (Платон 1970: 382). Судження1 Сократ – не перс означає, що
Сократ відрізняється від усіх об’єктів, що задовольняють умову бути
персом. На думку Платона, усі основні роди буття (власне буття, рух і
спокій) мають характеризуватись як такі, що одночасно є і буттям,
оскільки властиві буттю, і небуттям, тому що вони властиві іншому.
Це стосується і самого буття: оскільки буття є іншим ніж спокій, рух,
тотожне, і ніж саме інше, то воно не є всіма цими родами, і, отже,
будучи буттям, є одночасно і небуттям (Платон 1970: Софист, 257 А).
Інше не має меж, а “існуюче без жодного протиставлення стає тисячі
тисяч разів неіснуючим” (Там само, 259 В).
На думку І. Н. Бродського, Платон надав категорії небуття статус
принципу будь-якої відмінності та розмежування (Бродский 1959: 64–
65). Ми пізнаємо речі як подібні та відмінні одна від одної.
Подібність і відмінність встановлюються в порівнянні. Відмінність є
вираженням тієї обставини, що дещо (ознака), те, що існує в одному
предметі, не існує в іншому. Адже проста констатація лише існування
певних ознак у низці предметів, без одночасної констатації їх неіснування в інших, взагалі неможливі (Там само).
Тлумачення заперечення через категорію відмінності передбачає,
що істинні заперечні судження несуть позитивну інформацію про
1

Cудження розглядають як “форму мислення, що розкриває зв’язок між
предметом і його ознакою” (Конверський 1998: 170). Натомість речення можна
визначити як матеріалізоване в мові судження, а висловлення – як актуалізоване
в конкретній комунікативній ситуації речення.
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довколишній світ, але роблять це не безпосередньо, відображаючи
ознаки, які властиві окремим предметам та явищам, а опосередковано, через відношення до інших предметів та явищ (Бондаренко
1983: 13–14). Очевидно, що в процесі пізнання речей фіксують не
лише властиві їм ознаки, а й ознаки, якими зазначені об’єкти не
володіють, як це влучно підтверджує вислів голландського філософа
Бенедикта Спінози “Omnis determinatio est negatio”. Однак для того,
щоб стверджувати наявність заперечення, недостатньо констатувати,
що певний предмет, явище чи ознака відмінні від інших. Неодмінною
умовою заперечення є наявність не просто відношення відмінності, а
власне протилежності, або несумісності: “Коли ми думаємо про не
синє, то маємо на увазі червоне, біле, помаранчеве і т. д., тобто все те,
що несумісне із синім, але не думаємо про сухе, і сухе ніяк не можна
назвати запереченням синього” (Васильев 1912: 212).
Філософи Стародавньої Індії визнавали поряд з такими категоріями реальності, як субстанція, якість, дія, всезагальність, особливість, відношення притаманності, також існування особливої заперечної реальності. Вважали, що небуття таке ж реальне як буття і
може бути безпосереднім об’єктом пізнання (Инголлс 1974: 58–59;
Рой 1958: 398). Представники різних напрямів давньоіндійської філософії стверджували, що без визнання реальності небуття неможливо
осягнути “ні процесу зміни і розвитку, ні факту кількісного розмаїття
явищ природи” (Бродский 1959). Давньоіндійські філософи школи
вайшешики (III ст. до Р. Х.) поділяли всі об’єкти, позначені словами,
на два класи: буття (охва) та небуття (абхава). До класу буття
залічували все, що є, або усі позитивні реальності. Клас небуття
об’єднував усі заперечні факти, наприклад, неіснуючі речі. До того ж
філософи-вайшешики розрізняли два підвиди абхави: сансарг-абхаву
і аньйонья-абхаву. Сансарг-абхава позначає відсутність чогось у
чомусь іншому, а аньйонья-абхава вказує на те, що певна річ не є
іншою річчю. Усі різновиди сансарг-абхави можна передати судженням “S є не в Р”, а аньйонья-абхави – судженням “S не є Р”. Сансарг–
абхава поділяється зазвичай на праг-абхаву, дхванса-абхаву і
атьянта-абхаву.
Попереднє небуття (праг-абхава) – це неіснування речі до її
виникнення. Як тільки вона виникає, її неіснування закінчується.
Отож, праг-абхава має кінець, але не має початку. На противагу
цьому, дхванса-абхава – це небуття речі в результаті її руйнування
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після того, як вона була створена. Дхванса-абхава має початок, але не
має кінця.
Атьянта-абхава – не має ні початку, ні кінця, це абсолютне
небуття, відсутність будь-якого зв’язку між речами впродовж усього
часу їхнього співіснування, як, наприклад, відсутність кольору в
повітря.
Отож сансарг-абхава виражає відсутність чогось у чомусь іншому, а аньйонья-абхава вказує на відмінність між речами. Якщо
певна річ відрізняється від іншої, то вона несумісна з нею і не може
бути нею. Аньйонья-абхава – це небуття однієї речі як іншої, відмінної від неї, яке, подібно до атьянта-абхава, не має ні початку, ні
кінця.
Реальність небуття для філософії вайшешики не підлягає сумніву:
дивлячись вночі на небо, ви так само впевнені в неіснуванні там
сонця, як і в існуванні місяця та зірок (Чаттерджи, Датта 1994: 211–
212).
Представники іншої філософської школи Стародавньої Індії –
ньяя (I ст. Р. Х.), які включали небуття до шістнадцяти категорій
реальності, вважали, що небуття сприймається так само безпосередньо, як і буття. Відсутність, або небуття, вони розглядали як
особливу властивість речей, що нарівні з буттям сприймається нашими органами чуття. Обидві школи поєднує визнання реального
небуття як онтологічного об’єкта заперечних суджень, які нічим не
поступаються перед стверджувальними.
У різні часи прихильниками ідеї наявності особливих заперечних фактів, що співвідносяться з відповідними заперечними судженнями, були такі представники західноєвропейської філософії, як
Е. Гуссерль та Б. Рассел. На думку останнього, існують особливі
заперечні факти, які відповідають істинним запереченим судженням,
тобто, відсутність факту трактується як заперечний факт: якщо
фактом є те, що немає ніяких заперечних фактів, то це й є заперечним
фактом, тому не може бути, щоби не було ніяких заперечних фактів
(Russell 1956: 211–215). Як слушно зазначає І. Бродський, заперечної
реальності чи заперечних фактів у природі не існує. Тому, якщо
заперечні факти не виявляють себе в досвіді, то це й не факти (Бродский 1959), а лише штучний конструкт людського мислення.
Філософська думка доволі часто намагалася пояснити заперечення з погляду психологізму. У руслі цього напряму ствердження
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та заперечення характеризовано як рівноправні виразники схвалення
або несхвалення суб’єктом змісту судження (Виндельбанд 1904: 25–
36; Bergmann 1879: 46). У разі схвалення маємо справу зі стверджувальним судженням, несхвалення має результатом заперечне судження. Передумовою заперечення вважається “безмежна сфера хибного”
(Бондаренко 1983: 21). З огляду на це, Б. Рассел класифікував судження, користуючись поняттями віри belief та невіри disbelief.
Речення із заперечними словами, на думку Рассела, виражають не
лише певний зміст, але й відношення мовця до конкретного змісту.
Кожна віра співвідноситься з невірою, яка також може бути істинною
або хибною. “Коли я вірю в “не–р”, насправді я не вірю в “р” (Рассел
1957: 162).
Психологічний підхід у тлумаченні природи заперечення не в
стані забезпечити його об’єктивної характеристики, тому що в основу
класифікації суджень покладено суб’єктивні критерії. Утім несхвалення не обов’язково пов’язане із запереченням, як і схвалення, що
може передаватися в ствердній і заперечній формах (Паславська
1988: 5). Схвалення, визнання, згода, а також несхвалення, відхилення, незгода – це характеристики, які логічно не притаманні судженню (Бондаренко 1983: 28).
Традиційно заперечення (= негацію) пов’язують з її позитивним
протичленом – ствердженням (= афірмацією), поділяючи усі судження на стверджувальні та заперечні. Якщо стосовно стверджувальних
не виникає сумнівів щодо їхньої об’єктивності та пізнавальної цінності, то заперечні судження трактують по-різному, залежно від теоретичного підходу (Ritter, Gründer 1984).
Філософи на кшталт Тренделенбурґа вважають, що первинно
судження є ствердженням. Зіґварт додає, що “заперечення має сенс
лише стосовно до спроби позитивного твердження” (Sigwart 1904:
156). Бробіш зазначає, що афірмативна чи негативна1 форма судження залежить від характеру зв’язки (Ritter, Gründer 1984: 668).
Багато філософів та логіків різних теоретичних напрямів були й надалі є прихильниками погляду, згідно з яким заперечне судження є
відхиленням відповідного стверджувального. Для Майєра заперечне
судження логічно пізніше, для Вундта – спростування позитивного
речення; кожне заперечне судження корелює з ментально можливим
1

Термін негативний тут вжито в тому ж значенні, що й заперечний.
Оцінний аспект заперечення до уваги не береться.
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стверджувальним, до якого застосовують заперечення (Heiß 1929).
Ствердження пов’язують з простим відображенням дійсності у сенсі
“Der Satz ist das Bild der Wirklichkeit” (Wittgenstein 1922/1984: 4.01), а
стосовно заперечення постає запитання, як воно відображає дійсність:
чи опосередковано, у вигляді реакції на попереднє стверджувальне
судження, чи безпосередньо, як і стверджувальне?
Визначальними теоретичними положеннями стосовно суті категорії заперечення сучасна логіка завдячує Арістотелеві. Він відкинув наявність “чистого небуття” у будь-яких виявах. Основу і стверджувальних, і заперечних суджень грецький філософ вбачав у дійсності. Цією основою є існування (буття) або неіснування (небуття)
чогось (Аристотель 1978: 103). Однак небуття в Арістотеля не є
реальним, а лише таким, що мислиться як нереальне. Об’єктивне небуття (як і буття) може приписуватись об’єктові як ознака
лише в нашій думці, а не в реальній дійсності (Аристотель 1976: 186,
250).
Арістотель називає заперечення “Apóphasis” і протиставляє його
ствердженню “Katáphasis”. Обидві категорії об’єднані терміном
“Apóphansis”. Все, що висловлюється, здійснюється у вигляді ствердження або заперечення. Об’єктом логіки, на думку Арістотеля, є
лише ті судження, які можна класифікувати як істинні чи хибні (Там
само: 250–251). Що стосується інших, наприклад, питальних чи окличних, то вони не є судженнями, оскільки не є ні істинними, ні хибними. Під таким кутом зору істинність чи хибність вважаються властивістю мовних зворотів, речень. Відповідним терміном на позначення цього поняття є асерція: S є P, S є не P (S позначає суб’єкт, P –
предикат). Переважна більшість сучасних логіків вважає істинність
речення його основним значенням (Горский 1963: 92; Конверський
1998: 172; Wall 1973).
Важливо зазначити, що заперечення в жодному разі не слід
ототожнювати з хибою. І стверджувальне, і заперечне судження може
бути істинним або хибним. Якщо стверджувальне судження хибне, то
його заперечення істинне і навпаки. Ця теза надзвичайно важлива для
розуміння пізнавальної цінності заперечення, тому що заперечні
судження відображають реальну дійсність так само об’єктивно, як і
стверджувальні, за умови, якщо вони істинні. Однак в еволюції логічної думки дуже часто заперечні твердження розглядали як малоінформативні та вторинні стосовно стверджувальних (Зигварт 1908;
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Кант 1907). На думку І. Канта, заперечні судження мають лише “спеціальне завдання стримувати нас від помилок” (Кант 1907: 398). Та,
мабуть, єдине, чим заперечні судження поступаються перед стверджувальними в плані інформативності, це в тому, що для їхнього
сприйняття, за свідченнями експериментальних досліджень, потрібен
довший відрізок часу (Clark 1974). Це й зрозуміло, якщо взяти до
уваги, що структурна репрезентація заперечних суджень зазвичай
складніша порівняно з їхніми стверджувальними корелятами. Однак
інформація, яку несуть заперечні судження, може бути такою ж важливою в пізнавальному плані, як і інформація в стверджувальній формі, тому що іманентні властивості досліджуваних об’єктів можна відобразити і в заперечній формі. Прикладом цього є, наприклад,
твердження
(1)

Паралельні прямі не перетинаються.

Розглядаючи заперечення (негативність), Геґель відходить від
арістотелівської традиції, стверджуючи, що позитивне та негативне
не мають самі собою жодного значення, вони виражають лише те,
що “одне не є іншим” (Hegel 1804). Якщо мова йде про негативність
чи негативну природу, то їх слід розуміти не як первинне
заперечення, межу, брак, а як заперечення іншого, яке є, по суті,
відношенням до самого себе (Там само, с. 77). Цей тип першого
заперечення (або “заперечення взагалі”), яке Геґель класифікує як
абстрактну негативність, він відмежовує від заперечення як “конкретної, абсолютної негативності” (Там само, с. 103). Слід зазначити,
що геґелівське поняття “заперечення заперечення” суттєво відрізняється від свого формально-логічного корелята, тому що два заперечення у Геґеля не нейтралізують одне одного, як це відбувається у
логіці (¬¬p = p або ¬¬¬p = ¬p). Його (Геґеля) заперечення –
діалектичне, це момент розвитку, перетворення однієї речі на іншу,
що передбачає не лише знищення першої речі, але й збереження
позитивного в цьому розвитку (Бахарев 1980: 5).
На відміну від діалектичного, формально-логічне заперечення –
це операція, яка перетворює твердження А на протилежне ¬А. Якщо
А є істинним, то ¬А – хибним і навпаки. Важливим у цьому сенсі є
принцип третього вилученого (tertium non datur), який формально
можна відобразити за допомогою схеми:
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(2)
p
w
f

~p
f
w

У пропонованій логічній парадигмі одне з обох суджень – обов’язково істинне (w).
Неоднозначне тлумачення заперечних суджень зумовило контроверсні погляди на природу логічної зв’язки (копули). Х. Зіґварт
стверджує, що зв’язка є не носієм, а об’єктом заперечення, Ґ. Бальцано ж відкидає тезу про те, що в заперечному судженні заперечується зв’язка. Ф. Брентано наполягає на тому, що зміст судження,
яким згодом оперує ствердження або заперечення, – нейтральний.
Ґ. Фреґе обмежує тріаду ствердження, заперечення (як актів судження) та формально-логічного оператора заперечення до двох елементів
(Ritter, Gründer 1984: 668). На його думку, заперечення є одномісним
логічним відношенням, яке перетворює істинне висловлення на хибне
та навпаки, наприклад, p (Видавництво платить добре) або ¬p (Видавництво не платить добре) (Glück 1993: 414).
Заперечне судження здійснює дві функції. По-перше, воно
заперечує істинність попереднього стверджувального судження, а,
по-друге, свідчить про суперечність – основу протиставлення предикатів двох суджень (Васильев 1912: 216). Поряд з іншими семантичними відношеннями, в логіці розрізняють два види протиставлення – протилежності та суперечності. Два судження p і q перебувають у відношенні протилежності (контрарності), якщо вони не
можуть бути одночасно істинними, тобто якщо хоча б одне з них (або
й обидва) є хибними (Конверський 1998: 181). Схематично це відношення зображають так (Stechow 2002):
(3)

Оскільки неможливо бути одночасно сумним і веселим, то наступні
речення виражають контрарні судження:
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а. Дитина – сумна.
б. Дитина – весела.

Заперечні судження завжди несумісні між собою. Однак вони не
обов’язково заперечують одне одного. Заперечення поняття сумний
не обов’язково імплікує поняття веселий. Для цього існує сильніше
відношення протиставлення, а саме – суперечності (контрадикторності). Два судження p і q вважають контрадикторними, якщо
одне з них обов’язково істинне, а інше – обов’язково хибне
(Конверський 1998: 182):
(5)

Контрадикторним є, наприклад, відношення між такими судженнями:
(6) а. Кожен студент складає іспити.
б. Не кожен студент складає іспити.
Якщо судження (6а) хибне, то судження (6б) – обов’язково істинне, і
навпаки.
Наведена вище аргументація однаковою мірою стосується і математичної (символічної) логіки, у якій заперечення також належить
до фундаментальних операційних понять. У логіці висловлювань
класичної (двозначної) логіки, в якій висловлювання аналізується як
єдине ціле, без членування на підмет та присудок, запереченням
вважають операцію, яка перетворює хибне висловлювання на істинне
і навпаки (Конверський 1998: 70). Символічним позначенням такого
абсолютного заперечення є “не–А”, “хибно, що А”. У природних
мовах зазначений тип заперечення вживають доволі рідко. У слов’янських мовах, зокрема, на нього можна натрапити в казках, думах
та баладах, як ось у прикладі з російської:
(7) Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором,
Обходит владенья свои
(Н. Некрасов)1.
1

Цит. за (Бахарев 1980: 32).
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Хоча заперечна частка стоїть у першому реченні перед іменником
ветер, а в другому – перед препозитивною групою с гор, контрастування зазначених лексичних одиниць не відбувається – у наведених
прикладах запереченню підлягає зміст цілих висловлювань.
Відомий польський філософ та логік, яскравий представник
Львівсько-Варшавської школи Т. Котарбиньский наголошував на
важливості застосування описового варіанта заперечення “хибно,
що”, яке чітко передає думку про те, що заперечення належить до висловлювання загалом, а не до окремого його члена (Котарбиньский
1963: 653). Поряд з елементарними висловлюваннями заперечуватись
можуть і складні – кон’юнктивні1, диз’юнктивні2 та імплікативні3, у
яких заперечення також змінює характер семантичних відношень. До
прикладу можна навести закони де Моргана, побудовані на основі
логічної еквівалентності4 (Бахарев 1980: 7–8; Войшвило, Дегтярев
2001: 109):
(8) a. ¬(p & q) ~ ¬p v ¬q
б. ¬(p v q) ~ ¬p & ¬q
в. ¬(p q) ~ p & ¬q
г. ¬¬p ~ p
Заперечення кон’юнкції двох висловлювань еквівалентне до диз’юнкції заперечень цих висловлювань (8а). Заперечення диз’юнкції
двох висловлювань дорівнює кон’юнкції заперечень цих висловлювань (8б). Заперечення імплікації рівнозначне кон’юнкції першого
члена імплікації та заперечення другого (8в). Заперечення заперечення висловлювання еквівалентне до його ствердного корелята (8г).
1

Кон’юнкція – логічна операція, що поєднує два або більше висловлювань за допомогою логічної зв’язки, яка за значенням нагадує і. Символічно
позначається p & q (де p та q – висловлювання).
2
Диз’юнкція – логічна операція, що поєднує два або більше висловлювань за допомогою логічної зв’язки, яка за значенням нагадує чи. Символічно позначається p v q.
3
Імплікація – логічна операція, що поєднує два висловлювання у складне
висловлювання за допомогою логічної зв’язки, якщо ..., то ... . Символічно позначається p q.
4
Еквівалентність – логічна операція, що поєднує два висловлювання за
допомогою логічної зв’язки якщо і тільки якщо. Символічно позначається
p = q.
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a. Хибно, що світить сонце і падає дощ ≈ Не світить сонце, або
не падає дощ.
б. Хибно, що світить сонце або падає дощ ≈ Не світить сонце, і
не падає дощ.
в. Хибно, що, якщо світить сонце, то падає дощ ≈ Світить
сонце, і не падає дощ.
г. Хибно, що сонце не світить ≈ Сонце світить.

На відміну від логіки висловлювань, у логіці предикатів, та й у природних мовах загалом, запереченню підлягає зазвичай не ціле висловлювання, а окремий предикат. І якщо в першому випадку мова
йде про абсолютне заперечення (змісту цілого висловлювання), то в
останньому маємо справу з предикатним запереченням:
(10) Особи з яскраво вираженими ознаками дебілізму до розваги не
допускаються (Ю. Андрухович).
Вважають, що абсолютне заперечення є ширшим поняттям і не завжди зводиться до предикатного (Колмогоров 1925: 650). З формального погляду ці два типи заперечення класифікують як а) зовнішнє або слабке (= абсолютне) та б) внутрішнє або сильне заперечення (= предикатне) (Bussman 1983: 344). Відмінність між ними
часто ілюструють за допомогою такого прикладу, розрізняючи дві
можливі семантичні інтерпретації речення:
(11) Der König von Frankreich ist nicht kahlköpfig.
‘Король Франції – не лисий’
а. Існує король Франції1 і він не є лисий.
б. Хибно, що існує король Франції і він є лисий.
У (11а) запереченню підлягає той факт, що існуючий король Франції – лисий. У (11б) заперечено зміст цілого висловлювання, що дає
змогу заперечити саме існування короля Франції. Можливість розмежування “сильного” та “слабкого” заперечення Б. Рассел запропонував пояснити так (Russell 1905), що в семантичній репрезентації
зазначених висловлювань запереченню приписується різна сфера
впливу (англ. scope; нім. Skopus):
1

Ми залишаємо поза увагою особливості інтерпретації означеного артикля (Stechow 2002).
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(12) NEG (КОРОЛЬ ФРАНЦІЇ ЛИСИЙ)1
(13) КОРОЛЬ ФРАНЦІЇ (NEG(ЛИСИЙ)
У (12) заперечення має широку сферу впливу, оперуючи змістом
цілого речення, тоді як у (13) у вузьку сферу впливу заперечення потрапляє лише предикатна фраза (Богуславский 1985; Abusch 1994;
Jacobs 1991; Kowalski 1992; Lerner, Sternefeld 1984; Pafel 1998).
У логіці класів/множин заперечення класу А утворює доповнення (комплемент) до класу А, тобто ¬А. Доповнення до класу А є,
своєю чергою, класом усіх елементів універсуму (= універсального
класу), що не належать до А. Отже, сума класів А та не–А творить
універсум (Гетманова 1972: 13).
У багатозначних логіках, які, крім значень істини та хиби, розрізняють інші верифікаційні поняття (невизначено, потрібно, ймовірно і т. д.), результатом заперечення хибного судження є істинне
або невизначене судження, а запереченням істинного – хибне або невизначене.
Отже, філософська та логічна категорії заперечення мають
спільні та відмінні характеристики. Їх об’єднує момент перетворення
на свою протилежність. Однак діалектичне заперечення –
еволюційне. Характерним для нього є збереження позитивного в
процесі еволюції, рух від нижчих форм до вищих. Головною
функцією заперечення у формальній логіці є перетворення істинного
судження на хибне і навпаки. Що стосується питання про пізнавальну
цінність заперечних суджень, варто зазначити, що за умови
істинності вони так само відображають реальну дійсність, як і
відповідні стверджувальні. Інформація в заперечній формі може бути
такою ж корисною, як і в стверджувальній. Безперечно, легше
конкретизувати певний об’єкт, вказавши на ознаки, які йому властиві,
аніж на такі, якими він не володіє. Однак пізнавальне значення
заперечних суджень не може підлягати сумніву.
Очевидно, що надзвичайна поліфункціональність формальнологічного заперечення та неодностайність у теоретичній оцінці його
суті не могли не вплинути на формування лінгвістичних концепцій
заперечення, які не лише перейняли суперечливі моменти проблематики логіко-філософського заперечення, а й додали до них суто
1

Докладна нотація обох семантичних репрезентацій вимагає дещо складніших логічних операцій, зокрема, логічної абстракції (Jacobs 1991: 581).
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мовознавчі. Це спричинило появу низки теорій про суть та обсяг
мовної категорії заперечення. До того ж, заперечення набуває в
сучасних лінгвістичних дослідженнях функції “лакмусового папірця”,
перевірки їх на істинність. Важко уявити сьогодні теорію темпоральності, аспектуальності чи модальності, які, претендуючи на адекватність, не враховували б питань взаємодії з категорією заперечення.

1.2. ЛІНГВІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Там, де закінчується філософія,
більшість проблем можна розв’язати
за допомогою філології
(М. Роммель).

У теоретичній лінгвістиці розуміння заперечення набагато
суперечливіше ніж у логіці, хоча вплив логіки присутній майже в
усіх концептуальних підходах до досліджуваної категорії. Це й
зрозуміло, адже логічні форми, відображаючи особливості людського мислення, сформувалися в результаті його еволюції і мають
універсальний характер. Матеріалізовані у мові, логічні структури
стають доступними для аналізу, а типові вияви логічного мислення
зазнають граматикалізації. Кореляція логічних та мовних форм має
еволюційний характер. У процесі розвитку, мислення може по-новому комбінувати мовні засоби. Однак і мова як достатньо самостійна підсистема, достосовуючись до навколишнього світу, зазнає
регулярних прогресивних та регресивних змін. Так забезпечується
постійний взаємозв’язок між логічними та мовними категоріями.
Заперечення поряд із ствердженням належить до категорій,
наявних на всіх етапах розвитку мов у формі системи відповідних
експлікаторів заперечного значення. Тому цілком мають рацію ті
лінгвісти, які зараховують заперечення до мовних універсалій
(Бондаренко 1983; Есперсен 1958: 57–60; Панфилов 1982; Horn 1989;
Jacobs 1982; Payne 1985; Порівняльні... 1981: 324) . Та ледве чи знайдуться навіть серед близькоспоріднених мов такі, в яких реалізація
заперечення ідентична. До прикладу – українська та російська мови
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як представниці східної групи слов’янських мов. Поряд зі спільними
для обох мов заперечними конструкціями та заперечними афіксами,
лише в українській мові є заперечні лексичні одиниці немає, нема,
частка ані та заперечні префікси ні–(наголошене), ані–, зне–. Специфіку заперечення російської мови експлікують слова нет, нельзя.
Західнослов’янські мови, як наприклад, польська, виявляють ще
більше відмінностей у реалізації заперечення. Прямий додаток у реченні із запереченням предиката в польській мові експлікується облігаторно в родовому відмінку (14а), в той час як східно-слов’янські
мови мають дві можливості для реалізації прямого додатка в
заперечному реченні, а саме – родовий та знахідний відмінки (14б, в):
(14) а. Ewa nie kupiła tej książki (Blaszczak 2001: 58).
б. Єва не купила цієї книжки / цю книжку.
в. Ева не купила этой книги / эту книгу.
Якщо близькоспоріднені мови можуть диференційовано виражати
заперечення, то доволі вірогідно, що типологічно віддалені мови істотно різняться між собою з погляду формальної реалізації певних
категорій, і, зокрема, заперечення.
Отже, стосовно питання, що саме творить універсальність та
унікальність заперечення в мовах, існують різні думки. Як відомо,
залежно від сфери застосування, мовні категорії можна об’єднати
щонайменше у три класи: 1) категорії мовного використання, або
прагматичні категорії, 2) категорії мовного значення, або семантичні
категорії, та 3) категорії мовної форми, або морфо-синтаксичні
категорії (Brütsch 1990: 2). Феномен заперечення полягає в тому, що
його можна віднести до кожного з перелічених класів, оскільки специфічних ознак цієї категорії достатньо для того, щоб визнати її і
прагматичною, і семантичною чи морфо-синтаксичною категорією.
Визначення заперечення як прагматичної категорії диктує
універсальна здатність заперечення задовольняти комунікативну потребу реалізації таких мовних актів, як відмова, відхилення, протест,
незгода, спростування та ін. (наприклад, Heinemann 1983). Кожна мова має у своєму арсеналі засоби для досягнення зазначеної комунікативної мети найефективнішим шляхом. Що стосується заперечення, ситуація ускладнюється тією обставиною, що питання, чи відповідна мовна одиниця належить до засобів вираження заперечення,
залежить не стільки від лексичної одиниці, скільки від ситуації, у якій
вона використовується, як наприклад:
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(15) – Принеси мені води!
– Аякже, побігла. / А чому я? / Сам собі принеси. / Я вже мушу
йти.
Без урахування контексту, у наведеному прикладі – ситуативно зумовленої непрямої відмови (докл., наприклад, Осовська 2003),
відсутні спеціальні мовні засоби вираження цього підтипу заперечення. Мова йде, радше, про мовленнєву поведінку учасників комунікації, які виконують певну комунікативну дію – відмови, корекції, відхилення, не використовуючи експліцитних засобів вираження заперечення, але імплікуючи його. У німецькій мові на позначення прагматичного заперечення закріпився доволі вдалий
термін Negierung (Heinemann 1983), аналогом якого в українській
мові мав би бути термін заперечування. У цій роботі ми користуватимемося, однак, поліфункціональним терміном заперечення на позначення і семантичної, і відповідної комунікативної операції. Отже,
прагматичне заперечення не покриває всього змісту поняття заперечення, але є одним із важливих аспектів цієї категорії.
Зрозумілими і правомірними є спроби визначити мовне заперечення як універсальну семантичну категорію, основу якої формує
значення протилежного. Логіко-семантичний підхід якраз і дає змогу
обґрунтувати універсальність категорії заперечення, ядром якої є
формально-логічне заперечення, значення якого можна звести до
формулювання хибно, що. Одразу виникає запитання, чи спроможний
такий оператор пояснити усі випадки вживання заперечення в мові
(Паславська 2001б: 122).
Одним із найважливіших теоретичних здобутків у дослідженнях
заперечної проблематики стало висунуте у формальній логіці та адаптоване для теоретичної лінгвістики твердження про те, що запереченню може підлягати лише пропозитивний зміст цілого висловлювання (Russell 1956), а не окремої його частини1. Мінімальною заперечною конструкцією мови логіки предикатів є: ¬P(x1, x2, ... xn),
де ¬ – заперечення предиката, P – n-місний предикат, а x1, x2, ... xn –
його аргументами. Це означає, що заперечення окремого терма (¬x2,)
чи самого предиката (¬P) без аргументів не має сенсу. Іншими словами, ця ідея відкидає поширене в лінгвістиці твердження про те, що
1

Тут не взято до уваги лексичного (афіксального) заперечення, яке має
операційною ділянкою значення окремої лексеми (Паславська (Сладік) 1989a).
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заперечна частка і синтаксично, і семантично пов’язана з окремим
словом. Класична (традиційна) граматика вважає, що формальний
поділ речень за місцем заперечення збігається з семантичним, тобто
речення з предикатним запереченням є одночасно семантично загальнозаперечним, а речення із запереченням будь-якого іншого, відмінного від предиката члена речення, – частковозаперечним (Пешковский 1956: 352). Згідно з таким визначенням, речення з наступних
двох прикладів потрібно класифікувати як, відповідно, частково- та
загальнозаперечне:
(16) Не про красу одежі я питала, – ти ж розумієш, Хусо (Леся Українка).
(17) Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной
квартире (М. Булгаков).
Однак неправильно було б стверджувати, що в першому з наведених
прикладів заперечується препозитивна група про красу одежі, а в
другому – предикат знала. В обох випадках заперечення зазнає зміст
цілих висловлювань, відповідно: хибно, що те, про що я питаю, – це
краса одежі та хибно, що М. Н. знала ужасы житья в совместной
квартире. Частковозаперечувальні речення мають попросту дещо
складнішу семантичну структуру ніж загальнозаперечні. Їх інтепретація тісно пов’язана з проблематикою контрастного заперечення
та пресупозиціонування, про що йтиметься в розділі 3.2.2.
Маю рацію О. Падучева, коли твердить, що формальний поділ
речень на загально- та частковозаперечні не збігається з семантичним. Авторка розрізняє чотири типи співвідношень між позицією
заперечення стосовно предиката та сферою дії заперечення:
а) Семантично загальнозаперечне речення з фразовим1 запереченням:
(18) Иван не пришел на работу.
б) Семантично загальнозаперечне речення з прислівним2 запереченням:
(19) Он решил не все задачи.
в) Семантично частковозаперечне речення з фразовим запереченням:
(20) Он не спал долго.
1
2

Мається на увазі заперечення предиката.
Тобто заперечення іншого ніж предикат члена речення.
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г) Семантично частковозаперечне речення з прислівним запереченням:
(21) Принимаются люди, не умеющие плавать (Падучева 1974: 151).
Як засвідчують приклади, спроби обґрунтувати семантичний підтип
заперечного речення позицією заперечної частки стосовно предиката
невиправдані: речення із заперечним предикатом можуть бути загально- (18) та частковозаперечними (20) і навпаки – заперечення
іншого ніж предикат члена речення не завжди зумовлює частковий
характер заперечення (19).
Отже, з погляду семантики, заперечення також можна вважати
універсальною мовною категорією, однак чинники заперечних операцій потребують уточнення. Якщо звести всі види заперечення до
одного логічного оператора, то виникає сумнів стосовно того, чи взагалі має сенс традиційний поділ заперечних речень на загально- та
частковозаперечні, чи, все-таки, інтуїтивне відчуття багатьох прихильників поділу заперечних речень на ці два класи має відповідне
логічне підґрунтя? Навіть за умови збереження класифікації, її критерії потрібно ревізувати. Насамперед не можна безпосередньо пов’язувати лінійного розташування заперечного експонента зі сферою
його семантичного впливу в реченні. Модель співвідношення 1:1 між
синтаксисом та семантикою, принаймні у разі заперечення неприйнятна. Це стосується однаковою мірою слов’янських, германських та
романських мов. Показовим є часто цитований приклад з російської
мови в роботі О. В. Падучевої:
(22) Он не прочел всЕХ1 своих книг (Падучева 1974: 143)2.
По суті, речення означає, що він прочитав не всі книги, які він має,
тобто, згідно з критеріями поділу речень на загально- та частковозаперечні, є конфлікт між синтаксисом та семантикою. Синтаксично
заперечення стосується предиката, відповідно, речення мало би бути
загальнозаперечним. Проте семантично запереченню підлягає іменна група, що дає підстави для зарахування наведеної структури до
частковозаперечних речень.
У традиційних роботах із проблематики заперечення ця категорія найчастіше характеризується як морфо-синтаксична, на підставі
1

Великі букви маркують логічний наголос.
Першим, хто звернув увагу на існування таких речень у слов’янських
мовах, був Я. Ґебауер (Gebauer 1929).
2
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того, що кожна з відомих мов має в своєму арсеналі формальні
(насамперед морфологічні) засоби для передачі інформації про те, що
зміст висловлення є хибним. Формальна ж репрезентація таких
засобів різниться від мови до мови. У слов’янських, германських та
романських мовах до заперечних зараховують насамперед частки:
укр. не (23), польське nie (24), нім. nicht (25), англ. not (26), італ. non
(27) і т. д.:
(23) А загалом непогані люди. Мови не знають і не знатимуть
(О. Довженко).
(24) Nie mamy tej walizki! (S. Żeromski).
(25) Unerträgliches muss ich nicht ertragen (M. Walser).
(26) I do not believe that I should have judged them differently
(W. S. Maugham).
(27) Giovanni ha studiato tutto il giorno, e non ha intenzione di smettere.
Giovanni has studied the whole day, and he does not have intention
to Stopp1.
Заперечними вважаються займенники та прислівники: укр. ніхто
(28), польське nikt (29), нім. niemand (30), англ. nothing (31), фр.
personne (32) і т. д.
(28) Але я ніколи не погоджуся з тим, що в цьому світі вже все
відбулося (Ю. Андрухович).
(29) Kto nikomu nie wierzył, nikt temu nie wierzy (I. Krasicki).
(30) Vielleicht werde ich nie ganz glücklich mehr sein können
(E. M. Remarque).
(31) She did nothing of the kind (W. S. Maugham).
(32) – ... je ne connais personne au 4e régiment de hussards dont je porte
l'uniforme! (Stendhal).
В інших мовах (наприклад, аглютинативних – корейській, японській), заперечення може реалізуватись окремою морфемою в складі
дієслова. Однак хтозна чи коректно говорити про синтаксичну універсалію, коли мова йде про формальну варіативність заперечних
експонентів, які, до речі, у цій роботі розглядатимемо не як носіїв
заперечної семантики, а лише як результат явища заперечного узгодження (Krzhizhkova 1968; Помірко, Паславська 2003), суть якого
1

Цит. за (Blutner 1998: 26).
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полягає в тому, що неозначені прислівники та займенники вживаються у низці мов (наприклад, слов’янських) у заперечній формі
лише в тому випадку, якщо в реченні заперечується предикат:
(33) Вечірнє сонце, дякую за всіх, Котрі нічим не осквернили душу
(Л. Костенко).
(34) Никого не будет в доме, Кроме сумерек (Б. Пастернак).
(35) Karuś nic naturalnie nie wiedział o opiniach ludzi (B. Prus).
Про універсальність заперечення як морфо-синтаксичної категорії
можна вести мову радше в тому значенні, що в реченні (універсальній моделі останнього) заперечення характеризується чітко визначеною структурною позицією, яка може незначною мірою варіювати (Ouhalla 1990: 191) і має статус самостійної функціональної
проекції (докл. про це див. 3.3.2).
Отже, є усі підстави до того, щоб розглядати заперечення як мовну універсалію з погляду його прагматики, семантики та синтактику.
Утім існує ще один вимір, у якому заперечення виявляє свої універсальні якості, а саме – як компонент просодики, або інтонаційного
контуру (Виноградов 1975), який безпосередньо впливає на значення
висловлень із запереченням. У наступному прикладі з німецької мови
зміна логічного наголосу веде до зміни змісту усього висловлення:
(36) Sie fährt heute nicht nach Kyjiw.
У кожному з варіантів інтонаційне піднесення виділеного матеріалу
включає його в операційну ділянку заперечення. Це явище характерне не лише для німецької мови, з відносно фіксованим порядком
слів, особливо в підрядному реченні, але й для інших індоєвропейських мов, слов’янських також, стосовно яких традиційно постулюється вільний порядок слів (Крушельницкая 1961). У наступному
прикладі значення речення, зокрема сфера впливу заперечення,
напряму залежить від інтонації, за допомогою якої актуалізується
конкретний зміст речення:
(37) а. Вона не ЇЗдила вчора до Києва.
б. ВоНА не їздила вчора до Києва.
в. Вона не їздила ВЧОра до Києва.
г. Вона не їздила вчора до КИєва.
У першому реченні, артикульованому з інтонаційним піднесенням
на їздила – заперечується сам факт поїздки до Києва. У другому
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реченні логічний наголос падає на займенник вона, за допомогою
чого заперечується, що саме вона їздила до Києва, але не заперечено
можливість поїздки до Києва іншої особи. Подібно до цього, в
третьому реченні заперечується, що вчора вона не їздила до Києва,
але, можливо, була там іншого дня. В останньому реченні заперечується, що метою її поїздки був Київ, але й можливо, що це було
якесь інше місто. Ці приклади не лише експлікують вплив інтонації
на формування значення речення, але й підтверджують припущення
про те, що семантику заперечення неможливо безпосередньо пов’язати з його (поверхневою) морфо-синтаксичною реалізацією.
Отже, об’єктивний аналіз мовного заперечення вимагає різновекторного підходу до досліджуваної категорії. Існує щонайменше
чотири виміри, у рамках кожного з яких заперечення виявляє свої
специфічні властивості, – семантичний, синтаксичний, прагматичний
та просодичний. Дефініції заперечення можуть суттєво різнитися між
собою, залежно від того, про яку сферу його дії йде мова. Тому не
дивно, що лінгвістичні концепції заперечення доволі суперечливі.
Варто зазначити, що категорія заперечення не належить до класичних лінгвістичних тем, однак у давніших граматиках термін заперечення трапляється доволі часто, особливо, якщо граматика ґрунтується на поняттях, запозичених з логіки (Brütsch 1990: 4; Ritter,
Gründer 1984).
Граматики XVIII ст. згадують заперечення в зв’язку з проблемою мовної норми (Brütsch 1990: 5). Йдеться про потребу відмови від
вжитку старих полінегативних структур, зокрема в німецькій мові
(38) Alles ist Partei und nirgends kein Richter (F. Schiller)1.
на користь мононегативних, які, однак, ще й сьогодні трапляються в
окремих німецьких діалектах:
(39) Und keinen andern nichd leihden wiel
баварський діалект
(Bayer 1990: 15).
(40) Mir hät niemer nie nüt gseit
швейцарський варіант
(Brütsch 1990: 5).
У найвідоміших історичних граматиках XIX–XX ст. – граматиках
Ґрімма, Бегаґеля, Пауля – заперечення розглядають головно в діахронії, а саме, в плані поетапних змін засобів вираження запере1

Цит. за (Paul 1880).
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чення німецької мови (Behaghel 1924; Grimm 1854–1954; Paul 1916–
1920). Це стосується еволюції експлікаторів заперечення, порядку
їхнього вживання в реченні, особливостей подвійного заперечення,
засобів “підсилення” заперечення (gar, durchaus, gewiss usw.). Під
упливом філософського русла психологізму формується думка про
природу заперечення, функція якого зводиться до констатації невдалої спроби встановити зв’язок між двома уявленнями (Пауль
1960: 157). Згодом подібної думки дотримуватиметься, наприклад,
В. Трофимов, який вбачатиме в запереченні “безсумнівний вольовий
момент усунення зв’язку” (Трофимов 1952: 77).
Великою роботою “Negation in English and other Languages”
О. Єсперсена започатковується новий етап у дослідженні заперечення
як самостійної граматичної категорії (Jespersen 1917). На матеріалі
низки європейських мов О. Єсперсен узагальнює погляди на заперечення в давніх граматиках. Йдеться насамперед про синтаксичний
аспект заперечення, а також морфологічну негацію, особливості граматичної побудови полі- та мононегативних мов. О. Єсперсен пропонує свій погляд на природу заперечення, яке він розглядає як вияв
психологічних чинників почуття “опору” (Там само, с. 6–7). На його
думку, індоєвропейське ne разом із варіантом mê є за походженням
примітивним вигуком відрази з відповідною мімікою лиця та скороченнями мускулів носа. Це природне походження пояснює, на
думку О. Єсперсена, чому в багатьох мовах індоєвропейської групи
заперечення починається з носових (n, m):
“ ... the old negative ne, which I take to be ... a primitive
interjection of disgust, accompanied by the facial gesture of contracting the muscles of the nose ... This natural origin will account
for the fact that negatives beginning with nasals (n, m) are found
in many languages outside the Indo-European family” (Jespersen
1917: 6).
Це припущення цілком узгоджувалося з модною для початку XX ст.
тенденцією пов’язувати походження мови з мімікою та жестикуляцією. В. Уль стверджував:
“Wir haben uns nun vorzustellen, dass jeder Sprachlaut ursprünglich mit einer entsprechenden Körperbewegung oder Körperhaltung verbunden war. Das eine kann eigentlich ohne das andere gar
nicht gedacht werden” (Uhl 1906).
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Однак згодом таке наївне розуміння походження заперечення викликало радше негативну оцінку в лінгвістичних колах. Зокрема, Н. Булах доволі гостро оцінила “носову” теорію О. Єсперсена. На її думку, для цього погляду відсутня будь-яка теоретична база. Показовим,
на думку автора, є той факт, що у фінській мові носовий звук
властивий для частки ni, яка виражає не заперечення, а ствердження
(Булах 1957: 41).
Двадцяте століття характеризується надзвичайним посиленням
інтересу мовознавців до проблем заперечення. Увагу приділяють не
лише традиційним питанням природи та синтаксичної реалізації заперечення, а й особливостям взаємодії у заперечних реченнях синтаксису та семантики, з одного боку, семантики та прагматики, з іншого,
а також комплексної взаємодії синтаксису, семантики та просодики.
Роботами про взаємодію синтаксичної позиції та просодики
речення започатковано поділ заперечних речень на загально- та частковозаперечні (Satz- und Sondernegation див., наприклад, Helbig, Albrecht 1993), який сьогодні закріпили за “традиційними”1 німецькими
граматиками. Одним із перших потребу такого розмежування найпослідовніше обстоював Т. Брату (Bratu 1940: 2). На прикладі речення
(41) Mein Freund hat das Buch heute früh auf dem Tisch gefunden
він стверджував, що запереченню може підлягати кожен із членів
речення:
(42) а. Nicht mein Freund hat das Buch heute früh auf dem Tisch
gefunden.
б. Mein Freund hat nicht das Buch heute früh auf dem Tisch
gefunden.
в. Mein Freund hat das Buch nicht heute früh auf dem Tisch
gefunden.
г. Mein Freund hat das Buch heute früh nicht auf dem Tisch
gefunden.
д. Mein Freund hat das Buch heute früh auf dem Tisch nicht
gefunden.
На думку автора, якщо заперечується предикат (42д), то заперечним
є ціле речення (Satznegation). Якщо ж запереченню підлягає будь1

Цим терміном у німецькій лінгвістиці позначають традиційну граматику
з “функціональним синтаксисом” (Admoni 1986) та семантичну граматику
(inhaltsbezogene Grammatik, (Brinkmann 1971; Engel 1988; Erben 1972)).
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який інший член речення (42а–г), то заперечним є лише зазначений
елемент (Satzgliednegation). Щоб заперечити певний компонент
речення (за винятком предиката), достатньо поставити перед ним
частку nicht. Щоб заперечити зміст цілого речення, потрібно заперечити предикат. Для німецької мови цю операцію можна здійснити,
якщо заперечення стоятиме наприкінці речення, або – якщо є аналітичні форми предиката – на передостанньому місці (Там само, с. 8).
Однак навіть елементарна заміна дієслова finden на legen ставить під
сумнів граматичність речення у (42д) (Helbig, Albrecht 1993: 19).
У славістиці подібну класифікацію речень на загально- та
частково-заперечні здійснив М. Пєшковський: “лише заперечення
при предикаті робить все висловлення загальнозаперечним, заперечення ж, яке стоїть при іншому члені речення, не змінює загального
стверджувального смислу висловлення... речення з позитивним присудком, але із заперечною часткою при іншому члені можна назвати
частковозаперечними, а речення із заперечним присудком – загальнозаперечними, або власне заперечними” (Пешковский 1938: 351). Однак специфіку загального чи часткового заперечення неможливо
встановити тільки залежно від позиції заперечної частки стосовно
дієслова. Навіть у слов’янських мовах, де загальнозаперечне не демонструє тісний взаємозв’язок з предикатом речення, зміна інтонаційного контуру може ініціювати процеси зміщення заперечення і,
відповідно, порушення взаємозалежності між позицією заперечної
частки стосовно предиката та загальним або частковим характером
заперечення.
Так звана семантична граматика (inhaltsbezogene Grammatik) та
генеративна граматики справедливо критикували класичне правило
Брату. Із позиції семантичної граматики В. Вайс спробував показати,
що між запереченням цілої предикації та запереченням окремого
члена речення існує низка перехідних зон (Weiss 1961a: 69). У цьому
виявляється така тенденція: що тісніший семантичний зв’язок між
відмінюваною формою дієслова та запереченням, то далі до кінця
речення посувається заперечення. Воно може поступитися місцем на
крайній периферії речення лише елементам, які за змістом ще тісніше
пов’язані з дієсловом. Мова йде про інфінітиви, дієприкметники, дієслівні додатки, предикативні складові. Однак є й інші елементи, яким
може передувати заперечна частка, що й унеможливлює однозначність поділу речень на загально- та частково-заперечні. Зокрема
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до перехідної зони належать локативні прийменникові групи, коли
заперечна частка взагалі не може займати кінцевої позиції в реченні:
(43) Er legte das Buch nicht auf den Tisch.
*Er legte das Buch auf den Tisch nicht1.
У цьому прикладі не можна провести межі між загальним та частковим запереченням. Речення у (43) може мати обидва прочитання,
що теж свідчить про неадекватність “правила Брату”. Однак не варто
стверджувати наявність перехідних зон між загальним та частковим
запереченням, як це робить В. Вайс, лише з тієї причини, що окремі
випадки не підлягають класифікації за певними критеріями. На
думку Ґ. Гельбіґа, це лише підміняє виокремлення чітких тенденцій розмитими інтуїтивними припущеннями (Helbig, Albrecht
1993: 20).
У межах теорії трансформаційної (генеративної) граматики також немає єдиного погляду на суть категорії заперечення. У перших
генеративно орієнтованих дослідженнях заперечення розглянуто
питання про місце заперечення у синтаксичній структурі речення. Е.
Кліма, наприклад, дотримуючись традиції, розрізняє речення із загальним запереченням та такі, які його не містять (Klima 1964: 270,
303, 316). У загальному запереченні neg займає в синтаксичній структурі речення (у дереві синтаксичного підпорядкування) позицію безпосередньо перед дієслівною фразою, заперечуючи сукупну предикацію. Якщо ж не заперечується зміст речення загалом, то заперечний
елемент розташовується у дериваційній структурі речення нижче ніж
дієслівна фраза (VP). Непредикатне заперечення (наприклад, I found
something not long ago) Кліма ілюструє структурою
S
NP

VP
Past NP

Time
neg

(44)

long ego ,

у якій заперечується лише обставина часу long ago (Там само,
с. 308).
1

Знаком * позначено аномальність мовних зворотів, знаком ? – їхню
сумнівність.
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На матеріалі німецької мови В. Гартунґ розробляє в рамках теорії генеративної граматики свою версію місця заперечення в глибинній структурі речення (Hartung 1964). Він відкидає спроби семантичної граматики розрізнити загальне та часткове заперечення і
виокремити перехідні сфери між обома. Стосовно поділу заперечних
речень Гартунґ аргументує, що в низці випадків із лінійного розташування заперечення в реченні взагалі не можна зробити висновку
про семантичний статус заперечення:
(45) Ich bin nicht gelaufen. – Ich bin nicht gelaufen, sondern gefahren.
Речення у (45) є амбіґуаторним і може мати два прочитання – із загальним та частковим запереченням. Визнання ж легітимності перехідних сфер призведе, своєю чергою, до неможливості формулювати
чіткі дефініції заперечення.
Ґ. Штікель вважає, що заперечний компонент NEG факультативно присутній у глибинній структурі будь-якого (простого) речення і семантично поширюється не на окремий структурний компонент речення, а на речення загалом (Stickel 1970: 232). Однак автор
зазначає, що в багатьох випадках, насамперед тих, що стосуються
взаємодії заперечення з неозначеними займенниками та кванторними
словами1, синтаксична теорія ще недостатньо потужна, щоб пояснити
ці проблемні випадки (Там само, с. 216).
Однак до справжньої дискусії між прихильниками традиційної
та генеративно спрямованої граматик стосовно питання про адекватність поділу речень на загально- та частковозаперечні так і не
дійшло. Було констатовано лише те, що розмежування загального та
часткового заперечення є проблематичним і можна сперечатися про
його доцільність (Erben 1972: 179). Не викликає сумніву доцільність
постановки такого питання, однак потрібно чітко окреслити рівень
(синтаксичний, семантичний, прагматичний чи просодичний), на
якому зазначена диференціація могла б відображати реальний стан
справ.
1

Терміном квантор, запозиченим із логіки, де він вживається на
позначення операторів, у мовознавстві позначають лексичні одиниці, які використовуються для специфікації чи квантифікації у формі неозначених займенників (усі, деякі та ін.), числівників (один, два, три), означеного артикля (die
Bücher sind kostbar) чи його відсутності в множині (Bücher sind teuer) (Bussman
1983: 421).
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Найприйнятнішим видається доволі виважений і одночасно компромісний підхід Й. Якобса, який послідовно розмежовує автономні
сфери синтактики, семантики та прагматики заперечення (Jacobs
1991). Відштовхуючись від формально-логічної дефініції заперечення
як логічного оператора, що перетворює істинне висловлення на хибне
і навпаки, автор правомірно ставить запитання, чи в змозі така
дефініція заперечення охопити всі випадки його вживання в мові.
Вчений доходить висновку, що з певними заувагами, можна ствердно
відповісти на поставлене запитання. Проблеми виникають лише тоді,
коли йдеться не про заперечення змісту висловлення, а про заперечення, що має операційною ділянкою значення лексичних одиниць.
Це стосується англійських заперечних префіксів un–, dis–; німецьких
афіксів un–, nicht–, –frei, –leer, –los, українських не–, без–, польських
nie–, bez–, французьких dé–(des–), dis–, non– та ін.1
Багато мовознавців приписує запереченню значення модальності. Виокремлюючи стверджувальні та заперечні речення, деякі
автори приписують першим значення стверджувальної, а другим –
заперечної модальності, які розрізняються поряд з розповідною, спонукальною та питальною модальностями речення (Сухарева 1958: 24;
Визгина 1977: 17–18; Сколкова 1971: 91–101). Однак, як слушно
зазначає В. Бондаренко, у виділенні значень ствердження та заперечення, з одного боку, та розповідності, питальності й спонукальності з іншого, як модальних різновидів, відсутній єдиний principium
divisionis (Бондаренко 1983: 65).
Непереконливою видається також спроба співвіднесення заперечення з такими справді модальними категоріями, як проблематичність та категоричність. О. Єсперсен, обґрунтовуючи тезу про модальний характер категорії заперечення, протиставляє його двом іншим членам спільної опозиції – сумніву (проблематичності) та ствердженню, причому сумнів займає проміжну позицію між запереченням
та ствердженням. На думку автора, заперечення та ствердження виражають абсолютну впевненість: заперечення – у відсутності чогось,
ствердження – у його присутності. Що стосується проблематичності,
то вона однаковою мірою протиставляється ствердженню та запереченню (Есперсен 1958: 373–374).
1

Афіксальний статус заперечення ще не є показником його семантичної
сфери впливу. У багатьох мовах заперечний афікс у складі дієслова може заперечувати зміст усього висловлення.
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Попри певну інтуїтивну раціональність пропонованого протиставлення, його адекватність сумнівна, оскільки в основу протиставлення знову закладено різні засади поділу суджень. З одного
боку, їх розрізняють за якістю на стверджувальні та заперечні, з
іншого – за ступенем достовірності, проста достовірність стверджувальних та заперечних суджень протиставляється проблематичній
достовірності третьої групи суджень.
Віднесення заперечення до модальних категорій частково
пояснюється досить широким тлумаченням модальності як категорії,
що виражає відношення змісту висловлення до дійсності з погляду
мовця (Грамматика ... 1954: 80–81; Bussman 1983: 324), з умовним
поділом зазначеної категорії на об’єктивну модальність – як відношення змісту висловлення до дійсності, та суб’єктивну – як оцінку
мовцем цього висловлення. Запереченню приписують значення і
об’єктивної, і суб’єктивної модальності. Як категорія, що нібито виражає об’єктивну модальність у плані відображення нереальності
фактів об’єктивної дійсності, заперечення протиставляють ствердженню як об’єктивній модальності реальності: “Ствердження завжди виражає наявність зв’язків між явищами дійсності, а заперечення –
відсутність таких зв’язків, їхню нереальність. …Однак реальністьнереальність є модальними категоріями, тому і категорія ствердження-заперечення є модальною категорією” (Орлова 1973: 20–21).
Окремі мовознавці розглядають заперечення як модальну категорію, що виражає суб’єктивну оцінку мовцем змісту висловлення
(Адмони 1986: 158). Такий підхід започаткував В. В. Виноградов,
який, зокрема, зазначав, що “сучасній російській мові не чужі модальні значення заперечних часток” (Виноградов 1947: 504–505).
Учений вважав, що “в різних відтінках міри експресивного підсилення, властивих запереченню, відчутне модальне забарвлення заперечного висловлення” (Виноградов 1947: 670–671).
З погляду суб’єктивної модальності запереченню приписують
оцінку мовцем реальності зв’язку між двома предметами чи явищами
й ознаками об’єктивної дійсності. А. М. Пєшковський зараховував, як
відомо, заперечення до “суб’єктивно-об’єктивних категорій” (поряд із
категорією способу), тому що воно виражає не зв’язки між уявленнями, а відношення мовця до цих зв’язків (Пешковский 1956:
387). Подібний підхід характерний також для В. Г. Адмоні, який розглядає ствердження і заперечення як основні модальні значення, що
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експлікуються стверджувальною та заперечною формами речення
(Адмони 1986: 164). На думку автора, стверджувальні та заперечні
речення різняться не за змістом відношень об’єктивної дійсності, які
вони виражають, а за своїм модальним характером, за оцінкою реальності цього змісту (Там само).
Не викликає сумніву, що заперечення може тісно взаємодіяти з
модальністю, однак було б неправильно вважати його модальною
категорією і приписувати йому значення “нереальності”. Заперечні
речення нарівні зі стверджувальними пропонують об’єктивну картину дійсності, якщо інформація, яку вони несуть, відповідає цій дійсності. Якщо ж зміст речення не відповідає реальній ситуації, то він її і
не відображає. Тому, в яку форму – стверджувальну чи заперечну –
ця думка транспонується, неістотно. Заперечні речення нічим не
відрізняються від стверджувальних і в плані відношення мовця до їх
змісту. Якщо в реченні стверджується, що “дощу немає”, і це твердження істинне, то мовець оцінює зміст речення як цілком реальний.
Заперечні речення вживають нарівні зі стверджувальними в дійсному
і в умовному способі. Отже, заперечення та модальність – самостійні
мовні категорії, які можуть, але не мусять корелювати між собою.
Саме ж приписування запереченню модальних ознак пов’язане з необґрунтовано широким розумінням категорії модальності.
За іншою версією, заперечення класифікується як предикативна
категорія (Головнин 1979: 165; Смирницкий 1957: 104–105). Е. Ґулиґа
вважає, що ствердження та заперечення визначають характер предикативного зв’язку: “предикативність знаходить своє вираження у
стверджувальному та заперечному зв’язку підмета з присудком”
(Гулыга 1971: 47). Предикативність І. Толстой розглядає як опосередковане значенням категорії ствердження-заперечення (Толстой 1972:
60). Не зупиняючись на окремих лінгвістичних трактуваннях предикативності, як, наприклад, співвіднесення змісту речення з дійсністю
(Ахманова 1966: 346) чи відношення між предикатом та його аргументами (Bussman 1983: 400), зазначмо, що заперечна чи стверджувальна форма не впливають на суть предикативного зв’язку. Предикативність властива усім реченням. Називні речення, як відомо, не
можуть бути заперечними, однак вони також предикативні. За слушним зауваженням В. Бондаренка, предикативність є умовою оцінки
істинності чи хибності речення, причому незалежно від його якості –
ствердження чи заперечення (Бондаренко 1983: 74). Предикативність
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та заперечення – це автономні категорії, які діють у різних площинах.
У лінгвістичній літературі можна знайти чимало спроб обґрунтувати заперечення не як суто граматичну категорію, а як комунікативно-прагматичну (Торопова 1978: 68–69; Allouche 1994;
Heinemann 1983; Heldner 1981; Larrivée 2001; Schmidt 1973). Заперечення нібито виражає припущення мовця стосовно знань і думок
адресата. Пресупозицією заперечення вважають його стверджувальний корелят. Л. Ляховицька визначає заперечення як сингулярну
прагматичну операцію стверджування нового значення, що контрастує з тим, яке мало речення до заперечення (Ляховицкая 1976: 4).
Заперечення як таке, що за допомогою мовця відхиляє або відкидає
висловлення, виступає в концепції Н. Торопової (Торопова 1978: 68–
69). Заперечним реченням приписують функції суто корекції,
відхилення чи спростування судження адресата. З. Шмідт розглядає
заперечення з позиції теорії тексту, як комунікативну операцію мовця
в комунікативній грі дій (Schmidt 1973: 181). Мета цієї операції –
відхилення або корегування думки адресата, вираження відмови, сумніву, відхилення стосовно певної дії (Glück 1993: 414). Заперечення
призводить до того, що знання в думці учасників дискурсу стирається, блокується або коригується (Eisenberg 1994: 215); відбувається переорієнтація комунікації (Lewandowski 1990: 742); кожне
заперечення виражає протест проти сподівань і нейтралізує останні
(Weinrich 1993: 864). Передумовою заперечення є конфлікт між
очікуваним і реальним (Heinemann 1983: 95). У рамках згаданого підходу заперечення охоплює і такі комунікативні акти, як відхилення,
заборона, відмова і т. д. Однак у зазначеному контексті термін заперечення набуває іншого сенсу, а саме – заперечування – і служить для
позначення комунікативної дії (Паславська, Крайник 2001). Як
слушно зауважує Й. Якобс, заперечення оперує компонентами значення, прагматичне ж заперечування є дією, яку можна здійснити, висловлюючи речення певної мови (Jacobs 1991: 561). Здійснюючи акт
заперечування, мовець стверджує, що попередній мовний акт – неправомірний, заперечується не зміст висловлення (його пропозиція), а
тип мовного акту (Engel 1988: 779).
Формальна репрезентація комунікативних актів заперечування
не обов’язково пов’язана зі спеціалізованими для вираження заперечення засобами. Актуалізоване з відповідною інтонацією та поряд-
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ком слів стверджувальне речення також може імплікувати заперечення:
(46) Soll das vielleicht eine Bitte sein? ( Das ist keine Bitte)
Це ти називаєш проханням? ( Це не прохання)
(47) Er und verliebt?! ( Er ist nicht verliebt)
Він – закоханий?! ( Він не закоханий).
І навпаки, не кожне речення, що містить формально виражене заперечення, є заперечним. У реченні
(48) [Die Leute da zahlen eine Menge Geld, um hier heraufzukommen –
und wir würden alles geben, um wieder hinunter zu kommen] – ist
das nicht zum Totlachen? (E. M. Remarque).
Чи це не смішно? ( Це смішно).
нічого не заперечується. Заперечний елемент є експлетивом, який,
звичайно, несе відповідне комунікативне навантаження в наведеному реченні, але його функція полягає не в запереченні, а лише в підсиленні прагматичного ефекту поставленого запитання.
Е. Брюч пробує розмежувати площини, які певним чином пов’язані із запереченням: синтаксичний аспект заперечення (речення), семантико-лексичний аспект заперечних експонентів (лексема) та прагматично-комунікативний аспект негації (ко- та контекст) (Brütsch
1986: 192, Brütsch 1990: 2).
У низці досліджень заперечення розглядають як онтологічну
категорію, референтом якої є об’єктивна роз’єднаність або відсутність об’єктивних зв’язків. “Заперечення як мовна категорія є вираженням за допомогою певних мовних засобів негативних зв’язків між
поняттями” (Шендельс 1959: 125). Як слушно зазначає О. Бахарєв,
незрозумілим є термін “негативні зв’язки” (Бахарев 1980: 13). Якщо ж
замінити “негативні” на “заперечні”, то матимемо тавтологію (Булах
1962: 237).
Доволі суперечливою є дефініція заперечення Л. Шипуліної:
“Під граматичним значенням заперечення ми розумітимемо відсутність смислового зв’язку між двома членами речення за наявності
формально-граматичного зв’язку” (Шипулина 1961). Відсутність
смислового зв’язку імплікує алогізм речення. Однак заперечні речення, щоб бути граматичними, мусять мати і формально-граматичний, і
смисловий зв’язок.
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На думку М. Пєшковського, суть категорії заперечення з погляду синтаксису “зводиться до того, що зв’язок між тими чи іншими
уявленнями за допомогою цієї категорії усвідомлюється з а п е р е ч н о, тобто усвідомлюється, що певний зв’язок, виражений певними
формами слова і словосполучень, р е а л ь н о н е і с н у є” (Пешковский 1956: 386). У пропонованій дефініції лінгвістичні поняття
підмінено психогогічними (“уявлення”, “усвідомлюється”), які не
відображають мовної суті категорії заперечення.
Спроби пояснити заперечення як відображення в мові об’єктивної роз’єднаності, що має відповідний аналог у реальній дійсності
(Булах 1962; Васильева 1958; Галкина-Федорук 1956), зумовлені намаганнями лінгвістів (насамперед радянських) дати матеріалістичне
тлумачення категорії заперечення і є результатом відповідних філософських поглядів на природу заперечних суджень. С. Васильєва розглядає ствердження та заперечення як дві рівноправні форми відображення дійсності, що відображають її з’єднаність та роз’єднаність. Заперечення – це категорія, що виражає роз’єднаність того, що роз’єднано в дійсності (Васильева 1958: 149). Таке розуміння мовного заперечення також запозичене з логіки. Його пов’язують з іменем Арістотеля, який класифікував судження за наявністю зв’язки, що з’єднує
(ствердження) та роз’єднує (заперечення) окремі уявлення (Аристотель 1976: 186) . Однак Арістотель вживає терміни “роз’єднаність” та
“з’єднаність” у зв’язку з термінами істини та хиби, аргументуючи, що
“істина має місце в тому випадку, коли ствердження відноситься до
з’єднаного (буття), а заперечення – до роз’єднаного; а при неправді
дається розподіл зворотний (суперечливий) цьому (Там само, кн. 4,
гл. 6). Термін Арістотеля був підхоплений і в логіці, і в лінгвістиці,
однак мало хто зумів пояснити, що саме мав Арістотель на увазі,
вживаючи цей термін. Як слушно зауважує І. Бродський, сама собою
з’єднаність та роз’єднаність думок, на думку Арістотеля, ще не
визначає судження. Інколи вважають, що тут йдеться про реальну
роз’єднаність речі і властивості. З цим важко погодитись, адже, якщо
мова йде про роз’єднаність у просторі, то це може стосуватися речей,
а не речі та властивості, оскільки властивості не мають самостійної
просторової локалізації навіть з погляду арістотелівського поміркованого реалізму (Бродский 1973: 24). Як слушно зауважив О. Потебня, дійсні, реальні факти – це позитивні величини (Потебня 1958),
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у заперечення немає і не може бути аналога в об’єктивній дійсності
(Muller 1991).
Аналіз лінгвістичних концепцій категорії заперечення дає підстави констатувати, що більшість дослідників розглядає заперечення
як універсальну мовну категорію, наявну в усіх відомих мовах на всіх
етапах їхньої еволюції. Суперечливі підходи до визначення суті заперечення зумовлені насамперед багатогранністю цього мовного феномену, його взаємодією з іншими категоріями – предикативністю, модальністю, просодикою, оцінкою і т. д. Без сумніву, що заперечення
дотичне до зазначених категорій, але йому властиві й специфічні
ознаки, які творять його іманентну суть. Ядро мовної категорії заперечення формується логічним запереченням – оператором, який
перетворює зміст висловлення на протилежний. Однак об’єктивний
аналіз заперечних речень диктує потребу розмежовувати щонайменше чотири, відносно автономних сфери дії заперечення – синтаксичну, семантичну, прагматичну та просодичну, в рамках яких заперечення отримує відповідну специфічну характеристику. Заперечення
тісно пов’язане зі своїм позитивним протичленом – ствердженням.
Разом вони утворюють бінарну опозицію, маркованим протичленом
якої є заперечення. Маркованість заперечення виявляється і в плані
формальної репрезентації – у вигляді морфологічно складніших
конструкцій, і в плані семантичної інтерпретації та процесу сприйняття слухачем чи читачем заперечних структур. Заперечення реалізується за допомогою спеціальних різнорівневих мовних, а також
позамовних засобів. Попри певну інформативну вторинність заперечних речень щодо стверджувальних, а також те, що для сприйняття
заперечних речень потрібно більше часу, ніж для відповідних стверджувальних, заперечення відіграє дуже важливу, а інколи й вирішальну роль у пізнавальному процесі. Заперечні речення разом зі
стверджувальними відображають об’єктивну дійсність і цим несуть
позитивну інформацію про навколишній світ.
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РОЗДІЛ 2
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ:
ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
Існує шістдесят способів сказати “так”,
п’ятсот способів сказати “ні”
і лише один спосіб це написати
(Б. Шоу)

Хоча значення заперечення можна здебільшого умовно звести
до функції логічного оператора хибно що, природні мови мають
необмежений потенціал щодо можливостей реалізації його значення.
При класифікації засобів вираження заперечення розрізняють експліцитні – спеціалізовані для актуалізації заперечення морфо-синтаксичні елементи та імпліцитні – неспеціалізовані інтра- та екстралінгвальні засоби, що реалізують заперечення опосередковано – пресупозитивно або за допомогою конвенціональних імплікатур (Jacobs
1991: 562). Заперечення присутнє лише пресупозитивно, а тому й
імпліцитно, коли воно виражається, наприклад, у формі контрафактиву, як у цьому прикладі:
(49) Wenn Luise Kapitän Nemo geheiratet hätte, wäre sie heute Witwe
(Там само).
Якщо б Луїза вийшла заміж за капітана Немо, то вона була б
сьогодні вдовою.
В обох прикладах, німецькому та його українському відповіднику,
інформація про те, що Луїза не вийшла заміж за капітана Немо і не є
сьогодні вдовою, належить до імплікатур цих речень, реалізуючи так
імпліцитне заперечення.
Зазначмо, що залежно від того, яка структурна одиниця потрапляє в операційну ділянку заперечення, ми розрізняємо абсо-
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лютне заперечення (50), (51), предикатне (53)–(58), контрастне
(59)–(60), зміщене (62)–(64) та лексичне (65)–(67).
Абсолютним ми вважатимемо заперечення, яке традиційно застосовують у формальній логіці для позначеня хибності цілого
судження: хибно, що p. У мові таке заперечення реалізується, як вже
зазначалося, доволі рідко. У слов’янських мовах воно інколи трапляється в казках, думах та піснях:
(50) Не [тополю високую вітер нагинає],
Дівчинонька одинока долю зневажає ... (Т. Шевченко).
(51) То не [ветер ветку клонит],
Не [дубравушка шумит] ... (Рос. нар. пісня).
Хоча заперечна частка займає позицію перед граматичним суб’єктом
ветер, дубравушка або об’єктом тополю, заперечуються не ці, окремі члени речення, а речення загалом.
Поодинокі приклади вживання абсолютного заперечення трапляються і в інших мовах, однак вони, зазвичай, є маркованими і використовуються для підсилення стилістичного ефекту:
(52) (Ein Lied ging mir auf: nicht zum Volke rede Zarathustra, sondern zu
Gefährten!). Nicht soll Zarathustra einer Herde Hirt und Hund
werden (F. Nietzsche)1.
Однак у мові запереченню підлягають переважно не речення, а предикати, як це засвідчують приклади з української (53), російської
(54), польської (55), німецької (56), англійської (57) та французької
(58) мов:
(53) Не можу я, не смію спочивати (Леся Українка).
(54) И не слышал колосс, как седеет Кавказ за печалью
(Б. Пастернак).
(55) Ale ta chęć nie wyszła mu na dobre (H. Sienkiewicz).
(56) Ich kenne mancher Menschen Sinn
Und weiß nicht, wer ich selber bin! (F. Nietzsche).
(57) He could not be such a brute as to cross her (W. S. Maugham).
(58) Un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne
peut plus lire les noms effacés (M. Proust).
1

Цит. за (Haftka 1994: 10).
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Облігаторною ознакою контрастного заперечення, що супроводжується відповідним логічним наголосом, є можливість протиставлення лексичного матеріалу, що зазнає заперечення (докл. про
контрастне заперечення 3.2.2):
(59) Я не людина, я рослина,
а часом я мале листя (Б.-І. Антонич).
(60) Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез (Б. Пастернак).
В українській мові протиставлення реалізується головно за допомогою сполучників а, але чи паузи після експонента контрастного
заперечення. У німецькій мові виразником контрастного заперечення є найчастіше фраза, що починається на sondern (S–Phrase)
(Jacobs 1991: 576):
(61) Nicht Hans hat das gesagt, sondern Maria.
Варто зазначити, що контрастне заперечення – це не просто протиставлення, а дещо складніша операція, що проходить двома етапами: на першому відбувається заперечення пропозиції, що зазнає
протиставлення, а на другому висувається (як мінімум одна) альтернатива до заперечуваної пропозиції. Для речення у (59) пропонований аналіз матиме такий вигляд: Хибно, що я людина & Я рослина
(докл. аналіз контрастного заперечення див. Jacobs 1991; Rooth 1992,
а також розділ 3.2.2).
Близьким, але не тотожним до контрастного, є зміщене заперечення. Йдеться про явище, коли заперечення “синтаксично залежить від такого слова G, яке підпорядковує (безпосередньо або опосередковано) слово W, яке є вершиною рематичної групи цього
речення” (Богуславский 1985: 41). Зміщене заперечення є в таких
прикладах з російської, французької та англійської мов:
(62) Он не прочел всèх своих книг (Падучева 1974: 154).
(63) Je ne le comprenais pas très bien.
‘Я не дуже добре це розумів’.
(64) I don’t see him often.
‘Я не часто його бачив’.
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У наведених прикладах семантично заперечення “підпорядковує”
слово, з яким воно не перебуває у відповідному синтаксичному
зв’язку. І якщо в прикладі з російської інтонація відіграє певну роль
в актуалізації потрібного значення заперечення, то для прикладів з
англійської та французької мов, інтонація – нерелевантна.
Лексичним ми називатимемо заперечення, яке на відміну від
абсолютного, предикатного, зміщеного та контрастного, має операційною ділянкою не пропозитивний зміст цілого висловлення, а значення окремої лексичної одиниці. Реалізуватися таке заперечення
може за допомогою словотвірних засобів, насамперед префіксів:
(65) Ми, люди, є створіннями нерозважними і невдячними, приреченими на те, аби вічно щось тратити (Ю. Андрухович).
(66) В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был
неразговорчив... (А. Чехов).
Крім префіксів, лексичне заперечення можуть також актуалізувати
суфікси, як, наприклад, німецькі –los, –leer, –frei, англійське –less:
(67) Es ist sinnlos zu fliehen; in diesem Tempo werden sie dem Krieg
nicht entfliehen.
‘Немає сенсу втікати; такими темпами вони не втечуть від
війни’ (H. Böll).
До лексичного (у вузькому значенні) заперечення ми зараховуємо
також лексеми, семантична структура яких імпліцитно включає заперечний компонент, як, наприклад, нім. fehlen ‘бути відсутнім’,
англ. to fail, що є відповідником до експліцитного варіанта to do not
‘не зробити’, to lack ‘не вистачати’, а також заперечні фразеологізми,
до складу яких заперечення входить експліцитно (68), (69) чи імпліцитно (70), (71) (див. Гаврись, Пророченко 1981; Friederich 1976;
Schemann 1989):
(68) Es ist kein Meister vom Himmel gefallen.
‘Не святі горшки ліплять’.
(69) Nicht für einen Wald von Affen.
Not for love or money.
‘Ні за що в світі’.
(70) Das passt wie dem Ochsen ein Sattel.
‘Це пасує як корові сідло’.
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(71) Ich verstehe nur Bahnhof.
It’s all Greek to me.
‘Я нічого не розумію’.
Отже, залежно від операційної ділянки та специфіки актуалізації, можна умовно виокремити п’ять типів заперечення: абсолютне, предикатне, контрастне, зміщене та лексичне.

2.1. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Ніщо не може бути для людського духу
неприємнішим і огиднішим,
ніж роками мучитися зі словами,
яких не розумієш, і з правилами,
причин яких не знаєш
(Й. К. Аделунґ)

Система інтра- та екстралінгвальних засобів, здатних реалізувати
заперечення, надзвичайно обширна. Це й зрозуміло, якщо взяти до
уваги, що заперечні речення, поряд зі стверджувальними, кардинально впливають на формування базових актів комунікації. Взаємодія з іншими мовними засобами веде до утворення комплексних
одиниць, які крім заперечення можуть містити й інші семантичні
складники. На уявній осі СТВЕРДЖЕННЯ – ЗАПЕРЕЧЕННЯ обидві
категорії займають полярні позиції, передаючи в “чистому” вигляді
стверджувальну та заперечну інформацію.
(72) СТВЕРДЖЕННЯ /////////////////XXXXX\\\\\\\\\\\\\\\\ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
За певних контекстуальних умов ці значення можуть модифікуватись, нашаровуючи різноманітні модальні відтінки, зближуватися, а інколи навіть перетинатися. Специфіка обидвох категорій
виявляється й у тому, що в реалізації ствердження або заперечення
вони можуть обмінюватися формальними засобами реалізації своєї
семантики: заперечення може виражатися у ствердній формі, а
ствердження, відповідно, у заперечній (Озерова 1978: 96; Шмелев
1958: 67–68):
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(73) Много ты знаешь! – желая обидеть ее, крикнул я … Ты сам
ничего не знаешь, – заговорила она торопливо …
(М. Горький).
(74) Дуже ти мені потрібний! (М. Стельмах).
(75) Потрібний ти мені! – спалахнувши, відрізала Зося і круто обернулася (М. Стельмах).
(76) Да и бывают ли в военном быту очень близкие люди?
(Л. Толстой).
За відсутності експліцитних засобів реалізації заперечення у (73 –76)
цю функцію переймає інтонаційне піднесення адвербіального чи
предикатного компонентів, які займають ініціальну позицію в реченні й через переплетення відповідного порядку слів та специфічної інтонації реалізують непряме заперечення.
І навпаки, заперечення може входити до складу речення, не
реалізуючи своєї основної функції. Зокрема заперечний компонент
може підсилювати риторичність запитання, або надавати особливого
емоційного забарвлення. Однак актуалізації заперечної семантики в
таких контекстах не відбувається:
(77) “Хіба я ніколи в житті не пив з таких склянок?” – запевнив
себе і потягнувся зубами до пекучо-слизької стінки
(Ю. Андрухович)*.
(78) Тільки вона задрімала – як не заверещить, як не кинеться!
(І. Франко).
(79) Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным
пером? (М. Булгаков).
(80) Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили? (Б. Пастернак).
(81) – Не клопы ли вас кусают? – спросил я (М. Лермонтов).
(82) – Не изволите ли знать, что это такое было? – спросил он
учтиво, дотрагиваясь рукою до козырька (Л. Толстой).
(83) – Уж не робеете ли вы тут? (Л. Толстой).
Така експлетивна функція заперечення – як формального маркера
семантично надлишкового компонента – виявляється також у під*

Доступний з: <http://www.ukrcenter.com/read.asp?id=1732>.
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рядних реченнях часу, що вводяться сполучниками укр. доки, поки,
рос. пока, нім. bis та ін.:
(84) Він пару разів навіть грошей при виплатах не брав від мене, а
складав, поки не набереться чи 50, чи 100 ринських, а потім
брав разом (І. Франко)
(85) Они повернули в сторону и шли все по скошенному лугу, пока не
вышли на дорогу (А. Чехов)1.
(86) Ich äußere mich nicht zu dem Vorfall, bis (nicht) alle Fakten geklärt
worden sind 2.
Однак перелічені вияви перехрещення функцій заперечення та
ствердження належать до їхніх периферійних ознак. Кожна із зазначених категорій, але насамперед заперечення – як маркований
щодо ствердження член опозиції – має достатню кількість спеціалізованих для реалізації відповідного значення засобів.
Репрезентантами заперечення є різнорівневі мовні одиниці, а
також невербальні засоби, докладний аналіз яких подаємо далі.

2.1.1. ЗАПЕРЕЧНІ АФІКСИ
На рівні лексеми заперечення може реалізуватися за допомогою
префіксів, суфіксів та циркумфіксів (Иваницкая 1976; Кулинич 1978;
Леонтьева 1974; Новиков 1976; Паславська 2004a; Stepanova,
Fleischer 1985 та ін.). В українській мові – це префікси не–, ні–, без–;
комбіновані варіанти ані, зне–, обез–, недо–, у семантичній структурі
яких заперечення є частиною комплексного значення; запозичені а–
(ан–), анти–, дис–, ін–(ім–, іл–, ір–) та пограничні заперечні
префікси3 над–, поза– понад–. У російській – подібний набір префіксального заперечення: префікси не–, ни–, без– (бес–); комбіновані
варіанти обез– (обес–), вне–, недо–, запозичені а– (ан–), анти–, дис–,
ин–(им–, ил–, ир–) та пограничний заперечний префікс о–, сверх–. До
заперечних префіксів польської мови можна віднести nie–, ani–/ni–,
1

Цит. за (Бондаренко 1983: 115).
Цит. за (Buscha 1989: 53)
3
Пограничними заперечними афіксами вважатимемо морфеми, в семантичній структурі яких значення заперечення є периферійним.
2

52

Засоби вираження заперечення…

bez– (obez–); запозичені a–, anty–, dys–, in– (il–, im–, ir–) та пограничні nad–, poza–, ponad–, od–. Заперечними є німецькі префікси
nicht–, un–, комбіновані ent–, miß– пограничні ab–, aus–, aber–, fehl–,
gegen–, schein–, ver–, wider–, widrig– та запозичені a–(an–), anti–, de–
(des–), dis–, in– (il–, im–, ir–), non–, pseudo–, quasi–, а також
англійські (разом з запозиченими) un–, a–(an–), anti–, de–(des–), dis–,
in– (il–, im–, ir–), non– та французькі dé–(des–), dis–, dif–, mal–, mé–
(mes–), non– та ін.
Крім префіксів, у німецькій, англійській мовах також є заперечні
суфікси – нім. –frei, –leer, –los, англ. –free, –less. За допомогою циркумфіксів заперечення формується в абхазько-адигейських мовах та
деяких індіанських мовах Америки.
Семантиці заперечних афіксів, їхній внутрішній та зовнішній валентності, кореляції з іншими заперечними формантами, а також порівнянню логічної та лексичної антонімії присвячено низку досліджень (Бахарев 1980; Бондаренко 1983; Озерова 1978; Lenz 1995;
Weiss 1961a) та ін. Дискусійними вважають питання про уніфікованість значення заперечення, яке вони виражають, а також про
можливість їхньої синонімізації (в складі словотвірних конструкцій)
із синтаксичними заперечними конструкціями.
Заперечні афікси, як відомо, виявляють морфологічну та семантичну вибірковість, поєднуючись з відповідними твірними основами. Від мови до мови рестрикції можуть різнитися між собою.
Однак у багатьох випадках можна констатувати і типологічні ознаки
вибірковості, властиві заперечним афіксам.
І у слов’янських мовах, і в германських заперечні афікси мають
чітку тенденцію до поєднання з іменними основами (Озерова 1978;
Besters-Dilger 1988): укр. невідомий, рос. неизвестный, нім. unbekannt,
англ. unknown. Взаємодіючи з дієсловами, заперечні префікси
модифікують значення власне заперечення на реверсивне. В англійській мові префікс un–, подібно до dis–, de–(des–), mis– може
поєднуватися з дієслівною твірною основою, виражаючи насамперед
дію, зворотну до попередньої, за винятком поодиноких прикладів зі
збереженим запереченням: disbeliefe ‘не вірити’, dislike ‘не любити’.
Найпродуктивніші заперечні префікси в сучасних германських,
романських та слов’янських мовах етимологічно пов’язують з індогерманським *n–, “перехідним варіантом зникаючого сентенціального заперечення *ne” (Kluge 1989: 749). Спорідненим з ним є
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німецький префікс un– (англ. un–, нід. on–), грецький a–(an–),
латинський in–, слов’янський не– (укр., рос.), nie– (пол.).
У німецькій мові un–1 послідовно поєднується тільки з іменними
твірними основами: unzufrieden ‘незадоволений’, unabhängig ‘незалежний’, Unmensch ‘нелюд’, Unglück ‘нещастя’. У складі дієслова
заперечний префікс un– можливий лише як результат інкорпорації
прикметника з un– у дієслово: verunsichern, verunglücken (докл. Lenz
1995).
Щодо іменникових твірних основ, un– продуктивно взаємодіє з
абстрактними непохідними та похідними іменниками (Duden 1995:
493; Wellmann 1975: 194; Wilmanns 1930/1896: 567): Unglück,
Unzufriedenheit. Однак твірні основи, які позначають живих істот,
дедалі частіше поєднуються з префіксом nicht–: Unchrist – Nichtchrist
(також Antichrist), Unschuld – Nichtschuld. Деякі іменники без un– не
вживаються взагалі: Ungeheuer – *Geheuer, Ungeziefer – *Geziefer
(Lenz 1995: 25; Wilmanns 1930/1896: 55). Оскільки un– не поєднується
з дієсловами, його сполучуваність з девербативами також обмежена
(Fleischer, Barz 1995). Особливо це стосується абстрактних іменників,
у яких “дієслівне значення особливо відчутне, себто субстантивованих інфінітивів та іменників на –ung” (Wilmanns 1930/1896: 569):
*Unerscheinen але Nichterscheinen, *Unachtung але Nichtachtung, або
Missachtung.
Найактивніше un– поєднується з прикметниковими основами.
Якщо до прикметника немає відповідного лексичного антоніма, то від
нього завжди можна утворити похідне слово з un– (Brinkmann 1971:
111). un– може модифікувати непохідні та похідні якісні і (рідше)
відносні прикметники – unklar, undeutlich, unteilbar, unersättlich, а
також дієприкметникові – unbeantwortet, unausgesprochen. Останні
активніше взаємодіють з un–, якщо яскравіше виявляється іменний
характер твірної основи. Можливість дієприкметника приєднувати до
себе префікс un– свідчить про його прикметниковий характер. Це
пояснює рестрикцію на сполучуваність дієприкметників з префіксом
un– з аґентивною препозитивною групою von jemandem (Jobst 1957;
Lenz 1995; Rapp 1997; Weiss 1961a).
(87) Das ist ein unbeantworteter Brief.
*Das ist ein von mir unbeantworteter Brief.
1

Тут пропонується лише короткий огляд проблематики, пов’язаної з
префіксом un– (Klosa 1996; Lenz 1995; Schnerrer 1982).
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Попри широку семантичну сполучуваність, префікс un– має низку
обмежень на взаємодію з певними твірними основами. Він не
поєднується (або поєднується лише в поодиноких випадках) з
позначеннями 1) негативної оцінки *unhässlich ‘неогидний’, *unböse
‘несердитий’; 2) кольорів *unblau ‘неблакитний’, *unrot ‘нечервоний’; 3) градаційних ознак *unkolossal ‘неколосальний’, *unriesig
‘невелетенський’. Чинники перелічених семантичних обмежень
переважно прагматичні. Стосовно першого обмеження відомо, що
німецька мова загалом уникає полінегації, а так зване подвійне заперечення, результатом якого є позитивне поняття чи твердження,
використовується у мовах не дуже часто (пор. nicht uninteressant,
nicht unzufrieden). Як слушно зазначає Б. Науманн, заперечувати
позитивні форми доцільніше, ніж шляхом заперечення негативних
форм знову перетворювати їх на позитивні (Naumann 1986: 69).
Малоінформативним є заперечення позначення кольорів. Інформація
про те, що певний предмет не є жовтим чи червоним, мало
характеризує сам предмет. Що стосується третього обмеження на
поєднання з позначеннями максимальних величин, то воно також
пояснюється недоцільністю заперечення одиниць з доволі вузьким
сигніфікативним потенціалом.
Залежно від того, що позначає твірна основа похідного з un–,
ступінь можливої ідіоматизації різний. На нашу думку, семантичні
зміщення в похідній одиниці менші, що вищий ступінь абстракції
твірної основи і навпаки. Для префікса un– взагалі є нетиповим
поєднання з основами, що позначають конкретні поняття. Поодинокі
винятки, подібно до інших аномальних явищ у мові, зумовлені
потребами ефективної комунікації, яка зорієнтована на досягнення
відповідного прагматичного ефекту. Непохідні іменники частіше
зазнають ідіоматизації порівняно з похідними, що пояснюється знову
ж таки низькою інформативністю простого заперечення субстанції.
Тому зрозуміло, що лексеми на зразок Unmensch, Untier, Unweib,
Unstern, Ungeist тяжіють до ідіоматизації. У процесі формування
лексичного значення відбувається нарощування додаткових сем, які
безпосередньо не зумовлені частинами похідного. Unmensch – це не
“нелюдина”, а “чудовисько”, так само Unstern – це не “незірка”, а
“нещаслива” зірка. Приєднуючись до основ, які позначають параметричні поняття, un– модифікує заперечну функцію на функцію
інтенсифікації ознаки: Unsumme, Untiefe, Unmenge. У цьому, зокрема,

Засоби реалізації заперечення

55

виявляються розбіжності між мовним запереченням та логічним, яке
неспроможне охопити явища ідіоматизації лексичних одиниць.
У слов’янських мовах відповідником германського un– здебільшого є префікс не–: нім. unverheiratet // укр. неодружений // рос.
неженатый; unfrei // невільний // несвободный. Він також є іменним
префіксом1. До найпродуктивніших словотвірних моделей з префіксом не– в українській та російській мовах Н. Озерова зараховує такі:
не + Ad + н–ий, не + Ad + им–ий, не + Ad + н–ий: невірний/неверный,
неактивний/неактивный і т. д. (Озерова 1978: 40). Твірні основи
формуються насамперед якісними прикметниками: нім. unschön //
укр. негарний // рос. некрасивый; нім. undeutlich // укр. нечіткий //
рос. нечеткий, хоча відносні також трапляються: укр. неробочий //
рос. нерабочий; укр. незаміжній // рос. незамужний (Там само, с. 15).
Іменникові основи позначають насамперед абстрактні поняття,
корелюючи з відповідними основами в німецькій мові: нім. Unglück //
укр. нещастя // рос. несчастье; нім. Ungeduld, укр. нетерпіння // рос.
нетерпение.
Специфічною ознакою слов’янських мов, української та російської зокрема, є префіксально-суфіксальний спосіб утворення похідних
із заперечними елементами, при якому “створюється дистантна біморфема, яка властива різним частинам мови” (Озерова 1978: 40):
невикорінний, невиспаний, невинный, неизбежный, невозвратимый
(Там само, с. 19). Їхня твірна основа не функціонує самостійно ні в
комбінації з ініціальним компонентом – заперечним префіксом *невикорінювати, *невинить, ні в поєднанні з суфіксальною морфемою
*викорінний, *винный і т. п.
Дієслова з не– належать до винятків: укр. ненавидіти // рос. ненавидеть // пол. nienawidzić; укр. неволити // рос. неволить // пол.
newolić.
Слов’янський префікс не– дещо лояльніший щодо семантичної
сполучуваності, порівняно з германським un–. Якщо в німецькій мові
простежується тенденція до уникнення комбінації заперечного афікса
з твірними основами, що позначають кольори, матеріали, то в слов’янських мовах, наприклад, російській, такі словотвірні конструкції
трапляються доволі часто: недеревянный (Бахарев 1980: 22), неголубой, нежелтый, некрасный, небелый (Иванова 1975: 123). Мож1

Про дієслова з префіксом не– див. далі.

56

Засоби вираження заперечення…

ливими є також приклади поєднання не– з конкретними поняттями
без нарощування спеціального оцінного компонента1:
(88) – С женою забота, с не-женою еще хуже, – подумал Яшвин,
выходя из гостиницы (Л. Толстой).
(89) Это касается крестьян и не крестьян (Н. Лесков).
Водночас у поєднанні з префіксом не– дуже часто відбувається
різноступеневе нарощування семантики похідного слова загалом, від
незначного: гарний – негарний, сміливий – несміливий, до суттєвого:
статок – нестаток, приязнь – неприязнь. Особа, яка не є гарною, не
мусить бути негарною. Так само відсутність приязні до людини ще
не свідчить про неприязнь до неї.
Деколи процеси ідіоматизації призводять до повної втрати
словом заперечної семантики, коли в результаті семантичної контамінації, заперечення розчиняється в значенні ідіоматизованої лексеми. Прикладами таких слів є рос. небрежный, невежа, недуг, укр.
невіглас, недуга (Озерова 1978: 27).
Між лексичними одиницями із заперечними афіксами та їхніми
позитивними протичленами можуть виникати відношення протилежності (контрарності) або несумісності/суперечності (контрадикторності). На ранніх стадіях дослідження заперечної проблематики в
логіці (а згодом і в лінгвістиці), було прийнято вважати, що контрадикторні поняття утворюються за допомогою префіксального заперечення, а контрарні – за допомогою лексичних антонімів (наприклад, Новиков 1973: 29–30), що відображають такі схеми:
(90) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/////////////////////////////////////////////////////////////
білий
небілий
(91) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
///////////////////////////
білий
чорний
Як показують схеми, між суперечливими поняттями немає проміжного члена. Разом поняття білий та небілий формують універсальний клас. Протилежні поняття білий та чорний допускають градацію ознак, які вони позначають, наприклад, сірий.
Контрарні та контрадикторні поняття в логіці співвідносяться з
контрарними та контрадикторними антонімами в мові. Антонімічна
опозиція може формуватися непохідною лексикою, як, наприклад,
1

Приклади з (Шмелев 1964: 146).
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укр. розумний – дурний, рос. умный – глупый, пол. mądry – głupi, нім.
klug – dumm, англ. clever – stupid або за допомогою афіксації на базі
спільних твірних основ: укр. великий – невеликий, рос. большой –
небольшой, пол. duży – nieduży.
Оскільки як мінімум один з непохідних протичленів антонімічної опозиції має похідний корелят, можна було б припустити, що
антонімія в мові ідеально відображає відповідні відношення в логіці,
формуючи вісь протиставлення з трьох компонентів: позитивний (з
погляду оцінки) протичлен – похідний антонім – негативний непохідний антонім, які її покривають повністю і не перетинаються між
собою.
(92) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ////////////////////////////// | ////////////////////////
великий
невеликий
малий
Подібну думку висловив О. Єсперсен, вважаючи, що префіксальний
прикметник слабший виразник протилежної ознаки ніж непохідний,
і що заперечний префікс поєднується з позитивним протичленом
опозиції, але не негативним (Jespersen 1917: 144). Однак поняття
позитивного та негативного протичлена, з погляду оцінки, є доволі
проблематичними. К. Ціммер вважає їх, радше, нейтральними стосовно вираження оцінки (Zimmer 1964). Конкретний контекст може
кардинально змінювати позицію слова на шкалі оцінки (пор. великі
очі та великі вуха). До того ж, слов’янські мови засвідчують, що антонімічний префікс може приєднуватися до протичленів антонімічної опозиції, які маркують обидва полюси: укр. невеликий – немалий;
рос. неплохой – нехороший, пол. niebliski – niedaleki. Поодинокі приклади можна знайти і в германських мовах, як, наприклад, німецьке
weit – unweit – nah.
Можна погодитися з думкою про те, що антоніми, утворені за
допомогою афіксації, особливо ті, твірна основа яких позначає якісну
ознаку, з можливістю подальшої квантифікації, допускають часткову
ідіоматизацію), виражаючи “негострий контраст” (Кжижкова 1974:
24). На квантифікаційній шкалі градації відповідної ознаки вони
займають ділянку, наближену до протилежного полюса, але не перетинаються з ним, і цим відрізняються від аналогічних понять у
логіці. Ступінь вираження ними антонімічного відношення високий.
Немалий не є простим запереченням малого, а означає, радше, досить
великий. Відповідно парадигма квантифікаційної шкали може розширитися до чотиричленної структури:
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(93) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |////////////////////////
укр. великий немалий
невеликий
рос. большой немаленький небольшой
пол. duży
niemały
nieduży

| ///////////////////////
малий
маленький
mały

У чеській мові можливі лише відповідні тричленні опозиції: dobry –
nedobry – spatny ‘добрий – недобрий – поганий’, bohaty – nebohaty –
chudy ‘багатий – небагатий – бідний’. Лексеми на позначення понять
непоганий, небідний і т. п. у чеській мові відсутні (Илек 1954: 31).
Ю. Апресян поділяє прикметники з лексичними антонімами на
дві групи: параметричні та прикметники, які виражають інтелектуальні, емоційні та естетичні ознаки (Апресян 1974: 310). На його
думку, морфологічне заперечення перших приводить до утворення
лексичних одиниць, що передають високий ступінь антонімічності:
недлинный – довольно короткий, недорогой – довольно дешевый. Що
стосується другої групи, то їхнє маркування заперечним префіксом
формує два значення – або також високий ступінь антонімічності
(неглупый – довольно умный), або вживання у функції евфемізму чи
літоти. Замість доволі неввічливого глупый вживається евфемізм
неумный, замість плохой – нехороший і т. д. Подібно позитивна оцінка
може виражатися у стриманій формі: незлой замість добрий, неплохой
замість хороший. Ю. Апресян класифікує таке вживання як “стриману
похвалу” (Там само).
Однак було б неправильно звести всі антоніми, утворені шляхом
афіксації, до ідіоматизованих. Значна кількість похідних із заперечними префіксами може формувати контрадикторну антонімічну
опозицію, де заперечення виступає у “чистій” формі: укр. одружений – неодружений, живий – неживий; нім. verheiratet – unverheiratet,
gerade – ungerade і т. д., повторюючи корелятивне семантичне відношення (контрадикторності) в логіці.
Аналогічно до афіксального заперечення, яке може реалізувати
два типи антонімічних протиставлень, поводиться заперечна частка.
Поєднуючись із деякими прислівниками, які позначають високий
ступінь ознаки (Богуславский 1985: 27), частка може набувати
значення, відмінного від основного “хибно, що” і спричиняти часткову ідіоматизацію словосполучення, до складу якого вона входить.
Мова йде про такі приклади, як
(94) У тебе не зовсім здоровий вигляд.
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(95) Вона не дуже добре вчиться.
У наведених реченнях не заперечується високий ступінь ознаки, а,
радше, виражається поміркована протилежність: не зовсім здоровий – досить нездоровий; не дуже добре – досить погано.
Однак поряд із спільними ознаками, морфологічне заперечення
має і свої специфічні риси. Головна відмінність полягає в тому, що
заперечення за допомогою частки має операційною ділянкою пропозитивний зміст цілого висловлення, тоді як заперечення за допомогою афіксації оперує значеннями окремих лексичних одиниць1.
Цим пояснюється різна поведінка заперечення-частки та запереченняафікса, по-перше, у протиставних контекстах:
(96) Він не одружений, а холостяк.
*Він неодружений, а холостяк.
Речення із заперечною часткою допускає протиставлення, а з афіксальним запереченням у складі лексеми – ні. По-друге, семантична
відмінність, на думку деяких авторів, виявляється і в тому, що пресупозиція існування при афіксальному запереченні не може перебувати в прагматичній сфері дії заперечення, а при запереченні
часткою – цьому немає жодних перешкод (Blau 1978; Seuren 1973):
(97) *Der König von Frankreich ist unfreundlich, denn Frankreich hat
schon lange keinen König mehr.
???Король Франції (є) непривітний, тому що Франція вже
давно не має короля.
(98) Der König von Frankreich ist nicht freundlich, denn Frankreich hat
schon lange keinen König mehr.
Король Франції не (є) привітний, тому що Франція вже давно
не має короля (Jacobs 1991: 582).
Український переклад з омонімічними заперечним префіксом та
часткою нечітко фіксують різницю між граматичною (98) та неграматичною (97) конструкціями, однак їхня неоднорідна поведінка –
факт.
Окрім заперечної префіксації заперечення в германських мовах
здійснюється за допомогою суфіксів, а саме –frei (двн. та свн. frî (EW,
1: 471)) зі значенням ‘unabhängig, nicht gebunden’ (DUW: 534) –
1

Не йдеться про афіксальне заперечення в аґлютинативних мовах, де
воно входить окремою морфемою до складу предиката (Паславська 2002: 38).
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‘незалежний, непов’язаний’; –leer (двн. lâri (EW, 2: 989) зі значенням
‘leer, bar’ (DUW: 534) – ‘пустий’) та –los (двн. los (EW, 2: 1031)) зі
значенням ‘frei von, mangelnd’ (DUW: 965) – ‘вільний від, бракуючий’
(Klosa 1996: 51; Lenz 1995: 141; Schnerrer 1982; Vögeding 1981).
У мовознавчій літературі з проблем словотвору представлено
контроверсні думки стосовно граматичного статусу зазначених морфологічних одиниць. На підставі того, що вони 1) формально збігаються з основою слова, що вільно функціонує, 2) етимологічно з
ним пов’язані, 3) є серійними утвореннями та 4) семантично пов’язані
з відповідними вільними морфологічними корелятами, їм приписують особливий словотвірний статус. В. Фляйшер називає їх афіксоїдами (Fleischer 1983: 70), М. Степанова – напівсуфіксами (Степанова, Фляйшер 1982: 153). Обстоюючи свій погляд, М. Степанова
зазначає, що компоненти слова є напівафіксами, якщо вони, не
втрачаючи ні формального, ні, здебільшого, часткового семантичного
зв’язку з кореневою морфемою, 1) означають, як і афікси, широку
словотвірну категорію; 2) вирізняються значною продуктивністю; 3)
можуть конкурувати зі справжніми афіксами або поділяти з ними
область дії (Там само, с. 105–106). Однак, як слушно зазначає О. Кубрякова, всі ці ознаки “вказують передусім на повний функціональний
паралелізм афіксів та напівафіксів, а не специфічні словотвірні
особливості останніх” (Кубрякова 1974: 134). Наявність
словотвірного корелята у службового елемента, на думку Г. О. Винокура, з погляду словотвору ні про що не свідчить (Винокур 1959:
435). Дуден фіксує семантичний розрив між прикметником lose та
“закінченням” –los і відносить останнє до суфіксів (Duden 1973: 936).
Заперечні суфікси мають комбіновану семантику – заперечний
компонент поєднується в них, переважно, з орнативним, формуючи
разом привативне значення nicht mit: ärmellos – ohne (= nicht mit)
Ärmel ‘без рукавів’; fehlerfrei – ohne (= nicht mit) Fehler ‘без помилок
(безпомилковий)’, inhaltsleer – ohne (= nicht mit) Inhalt ‘беззмістовний’. Наявність аж трьох заперечних суфіксів із близькою
семантикою зумовлена частковою диференціацією їхнього прагматичного спрямування. Відсутність ознаки, яку номінує твірна основа,
суфікс –frei передає переважно як позитивний факт: alkoholfrei,
bakterienfrei; nikotinfrei. У похідному з –leer ця інформація сприймається, радше, як негативна: blutleer, luftleer, wasserleer. Суфікс –los
не має чітко вираженого оцінного компонента: kostenlos, fensterlos,
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klassenlos. Заперечні суфікси поєднуються з похідними та непохідними іменними основами. Семантика твірної основи також безпосередньо впливає на формування значення похідного. Якщо суфікс –
frei приєднується до основи, яка позначає частину тіла, то значення
відсутності модифікується на значення ‘бути непокритим’: kniefrei
‘до колін’, schulterfrei ‘з оголеними плечима’.
За відсутності заперечних суфіксів, їхні функції в слов’янських
мовах переймають префікси. Частково це стосується префікса не–:
нім. heillos // укр. невиліковний // рос. неизлечимый. Однак більшість
німецьких прикметників із заперечними суфіксами корелює з відповідними українськими (російськими, польськими) похідними з
префіксом без– (рос. без–/бес–, пол. bez–), етимологічно пов’язаним із
прийменником без: нім. schlaflos // укр. безсонний // рос. бессонный //
пол. bezsenny; нім. menschenleer // укр. безлюдний // рос. безлюдный //
пол. bezludny.
Значення префікса без–, порівняно з не–, доволі однорідне. Переважно він виражає відсутність ознаки, яку позначає коренева
морфема. Тобто подібно до німецьких –frei, –leer, –los, англійського –
less, грецького Alpha privativum – a, він має привативне значення.
Вузьку семантику цього префікса пояснюють тим, що всі похідні з
без– сформовані за єдиною трансформаційною моделлю (BestersDilger 1988: 157):
(99) без– + іменний об’єкт/Gen:
без– + іменна
основа+суфікс/Sub/Adj
без
води:
без–вод–н–ий
Найпродуктивнішими словотвірними моделями, до складу яких входить без–, в українській (російській, польській) мовах є іменникові
словотвірні моделі: укр. безгосподарність, рос. беспощадность, пол.
bezcelność. Активними є також прикметникові моделі: укр. безлюдний // рос. // пол. bezludny, укр. безсонний // рос. бессонный // пол.
bezsenny. У дієсловах префікс без– може вживатись лише в комплексі з аспектуальним префіксом о–: укр. обезводнити // рос. обезводить, укр. обезболити // рос. обезболить. Синонімом та, мабуть,
стилістично привабливішим варіантом обез– є український префікс
зне–: зневоднити, знеболити. Відповідника в російській мові він не
має. У німецькій мові еквівалентом дієслівних префіксів зне–, обез–
є префікс ent–: entkernen, entkorken, entwässern (докл. Paslawska
1998).
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Попри те, що в багатьох випадках префікси не– та без–/зне–
можуть синонімізуватися, наприклад, укр. безбідний / небідний, рос.
безопасный / неопасный, для кожного з них характерні й специфічні
якості. Якщо не– обирає переважно твірні основи – якісні прикметники, то префікс без– має тенденцію до взаємодії з відносними
прикметниками: укр. бездітний, укр./рос. безрукий, рос. безводный,
безалкогольный, пол. bezbarvny, bezdzietny.
Специфічною ознакою словотвірних експонентів заперечення в
слов’янських мовах, порівняно з германськими, є можливість одночасно вживати в одній словотвірній конструкції декілька заперечних
афіксів, а саме, згадані вище не– та без–: укр. небезгрішний // рос.
небезгрешный, укр. небезнадійний // рос. небезнадежный, укр. небезуспішний // рос. небезуспешный. За законами логіки (закон заперечення заперечення), подвійне заперечення твірної основи мало б
мати результатом ствердження ознаки (явища, предмета), які денотує
коренева морфема. Однак і в цьому випадку природні мови відрізняються від штучних (логічних), тому що комплексне значення
вони формують не лише простим додаванням окремих значень
компонентів. У ході інтеграційних семантичних процесів відбувається переосмислення змісту похідного, нарощування нової семантики.
Так, лексема небезгрішний не є семантично тотожною з лексемою
грішний, а, радше, означає частково грішний.
Показово, що корелюючі німецькі морфеми un– та –los у відповідних конструкціях не вживаються. Як винятки зафіксовано лише
два слова unzweifellos “безсумнівний” та unverantwortungslos “безвідповідальний” (пор. в укр. безневинний) (Lenz 1993: 33). Подібні
приклади в англійській дискутує Л. Горн. На його думку, подвійного
заперечення в цих конструкціях немає. Це просто заперечний
плеоназм із підсилювальною функцією заперечення (див. Horn 1989).
Б. Лєнц класифікує такі випадки як невдалу контамінацію (Lenz 1993:
33):
(100) un–zweifelhaft + zweifel–los
unverantwortlich + verantwortungs–los

un–zweifel–los
un–verantwortungs–los

Цікаво, що у словнику середньоверхньонімецької мови Лексера
трапляються поодинокі словотвірні конструкції з префіксами un–
та –los: un–ende–los, un–ruoc–los, un–vröude–los (Lexer 1876). Однак,

Засоби реалізації заперечення

63

на відміну від інших слів, автор не супроводжує їх перекладом, а
лише прирівнює до латинських еквівалентів:
(101) un–ruochlos
incuriosus ‘безтурботний’,
не вбачаючи в них, очевидно, подвійного заперечення.
Порівнюючи актуальні конструкції з подвійним афіксальним
запереченням у російській (небезопасный, небезуспешный і т. п.) та
відповідні віртуальні (зафіксовані лише в усній комунікації) в
німецькій (unruhelos), Б. Лєнц стверджує, що російський префікс без–
(у дуальних конструкціях) не можна прирівнювати до німецького
–los. Якщо для німецького префікса характерною є комплексна
семантика, а саме заперечний + орнативний компоненти, то
російський префікс є лише заперечним, синонімізуючись з префіксом
не–. Тому автор вважає лексеми на зразок небезопасный та опасный,
небезуспешный та успешный еквівалентними, зазначаючи, що форма з
подвійним запереченням є дипломатичнішою (пор. Lenz 1993).
Можна погодитися з тим, що префікс без– може мати значення
“чистого” заперечення подібно до не– (особливо в поєднанні з якісними прикметниками). Однак недоцільно ототожнювати обидва
префікси. У багатьох випадках префікс без– має привативне значення
і нічим принципово не відрізняється від німецьких –leer, –frei, –arm.
Невелика група займенників та прислівників у слов’янських
мовах містить заперечний префікс ні–, що походить від праслов’янської частки *ні (протоіндоєвропейська *nei (Miklosich 1926;
Vondrák 1928): укр. ніхто, ніщо, ніколи, ніде, ніякий, нічий // рос.
никто, ничто, никогда, нигде, никакой, ничей // пол. nikt, nic, nigdy,
nigdzie, nijaki, niczyj.
Специфічними одиницями української мови є прислівники з
наголошеним ні–: ніколи, нікуди, ніде (докл. про заперечні прислівники у наст. підрозділі), еквівалентами яких у російській мові є лексичні одиниці з наголошеним префіксом не–: некогда, некуда, негде.
Декілька похідних слів в українській мові можуть також мати префікс
ані– (пор. лат. neque): анітрішки, аніскілечки, якому Н. Г. Озерова
приписує особливе емоційне забарвлення (Озерова 1978: 36).
Німецький префікс miss– трапляється вже в давньоверхньонімецькій мові (missa, missi, наприклад, missaleitan ‘falsch leiten,’
missiskiht ‘Missgeschick’) зі значенням “поганий” (Kluge 1989). До
XVIII ст. цей префікс залишався продуктивним. Однак у сучасній німецькій мові новоутворення з miss– трапляються, за поодинокими
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винятками, доволі рідко, наприклад, Missmanagement “поганий менеджмент” (Lenz 1995: 131). Miss– належить до небагатьох німецьких
префіксів, які приєднуються і до іменників, наприклад, Missernte
‘неврожай’, Missfarbe ‘негарна фарба’, Misston ‘фальшива нота’, і до
дієслів (у невідокремлюваній формі): missdeuten ‘неправильно
трактувати’, missraten ‘погано вдаватися’.
В англійській мові префікс miss– відомий, починаючи зі староанглійської як mis– зі значенням “badly, wrongly, improperly, amiss”.
Він поєднується з іменними та особливо дієслівними твірними основами: misadvice, miscontent, to mislike (Marchand 1969: 176) і
трактується як пейоративний префікс (Quirk et al. 1985: 1541). У
французькій мові німецький префікс miss– співвідносять з префіксом
mé(s)–: médisance, mésentente зі значенням негативного. Дотримуючись робочої дефініції заперечення як оператора, що перетворює
зміст висловлення або лексичної одиниці на протилежний, хтозна чи
правомірно вважати miss– з пейоративним значенням – заперечним
префіксом. Заперечення та пейоративність – це семантично різні
поняття, які можуть бути дотичними, але не є тотожними. Однак, окрім пейоративності, деякі похідні з miss– можуть містити заперечний
компонент (Kühnhold et al. 1973: 350): misszufrieden, missachten і
виправдано заповнювати словотвірну нішу категорії заперечення.
Староверхньонімецьке nicht (niowiht, свн. niwiht, niht) утворилося шляхом поєднання в одному слові заперечної ствн. частки ni,
ствн. io ‘завжди’, ‘будь-коли’ та ствн. wiht ‘річ’ з первинним значенням ‘не яка–небудь річ’ (Kluge 1989). У складі похідних одиниць
фіксується з 1800 р., згодом кількість конструкцій з nicht– зростає
(Kühnhold et al. 1978). Префікс nicht– вважається продуктивним у
сучасній німецькій мові (Lenz 1995; Zimmer 1964). Необтяженість
оцінним компонентом, чітка заперечна семантика сприяють його
особливо активному функціонуванню в технічних текстах.
Стосовно словотвірного статусу nicht– немає єдиної думки. На
користь префіксальної характеристики промовляють: 1) серійність
похідних з nicht–, 2) позиційна стабільність у типовій словотвірній
конструкції, 3) морфологічна вибірковість (уникнення дієслівних
твірних основ), 4) обмежене вживання вільної морфеми (Fleischer,
Barz 1995: 28).
Проти розгляду nicht– як префікса можуть свідчити такі аргументи: 1) тотожність заперечної семантики та етимології зазначеної
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словотвірної одиниці та частки nicht, 2) можливість вільного функціонування nicht–: nichtig, nichts, vernichten. Однак той факт, що nicht–
може конкурувати з іншими заперечними префіксами, взаємодіючи з
тотожними твірними основами, дає підстави до того, щоби все-таки
вважати його префіксом: Unparallelität – Nichtparallelität, Unchrist –
Nichtchrist. До того ж nicht– завжди наголошений, на відміну від
вільних словосполучень з ненаголошеною часткою nicht: níchtamtlich – nicht ámtlich. Хоча окремі випадки неоднозначного написання
nicht– з основою (разом або окремо) засвідчують історичну незакінченість процесу формування префікса nicht–: nicht Soldat –
Nichtsoldat (Klosa 1996: 92).
Подібно співвідносяться в англійській та французькій мовах
префікси non– із заперечною часткою – none, в англійській, та non у
французькій: вони “фонетично тотожні з вільною заперечною часткою” (Zimmer 1964: 55): нім. nichtchristlich – англ. nonchristian, нім.
Nichtanpassung – фр. non–conformisme.
Значення префікса nicht– визначається як суто заперечне. У
цьому його основна відмінність від un– та ін. префіксів, які можуть
виражати пейоративнсіть. Значення nicht– можна перефразувати за
допомогою nicht, kein (Fleischer, Barz 1995; Kühnhold et al. 1978).
Щодо пограничних префіксів, до яких можна віднести укр. над–,
поза– понад–, псевдо–, рос. о–, сверх, псевдо–, пол. nad–, poza–,
ponad–, pseudo–, od–, нім. ab–, aus–, aber–, fehl–, gegen–, schein–, ver–,
wider–, widrig–, немає одностайної думки ні стосовно їхнього заперечного характеру, ні їхнього словотвірного статусу. Л. Кислякова
відносить їх до напівімпліцитних заперечних префіксів, оскільки, на
думку авторки, значення заперечення ці префікси передають опосередковано (Кислякова 1986). Можна погодитися з поглядом
Н. Озерової (стосовно української мови), що вказані префікси “несуть
у собі потенціал заперечення спорадично” (Озерова 1978: 37) і можуть навіть синонімізуватися зі ‘справжніми’ заперечними префіксами, як наприклад, укр. надлюдський – нелюдський, рос. сверхчеловеческий – нечеловеческий. Словникові дефініції лексичних
одиниць з переліченими префіксами містять подекуди в розгорнутому вигляді імплікований заперечний компонент (Паславська (Сладік) 1989б): absagen – mitteilen, dass etwas nicht stattfindet; ausfallen –
nicht stattfinden (Wahrig 1975). Однак заперечна семантика зазначених
лексичних одиниць формується не лише префіксом, а як результат
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часткового або повного переосмислення цілого похідного. Інші
похідні з тими ж префіксами можуть взагалі не містити заперечної
інформації (наприклад, надлишковий, надрізаний, ablegen ‘складати,
відкладати’, aussagen ‘висловити’ і т. п., що також засвідчує периферійний характер заперечної семантики і пограничний щодо заперечення статус перелічених префіксів.
До запозичених заперечних префіксів у слов’янських мовах відносять грецькі та латинські: а–, анти–, дес–(дис–), iн–( iм–, iл–, iр–).
Префікс а– (від грецького привативного a–(an–)) є малопродуктивним у слов’янських мовах і не поєднується з їхніми твірними
основами: алогічний // алогический // alogiczny, аморальність // аморальность // amoralność, аполітичний // аполитичный // apolityczny.
Запозичений з грецької префікс анти– – це один з небагатьох
іншомовних префіксів, що збагатив слов’янські мови і в складі готових запозичень – антихрист // антихрист // antychryst, антидемократичний // антидемократический // antydemokratyczny, і в
новоутвореннях із слов’янськими твірними основами: антинародний
// антинародный // antyludowy.
Небагатьма запозиченнями з грецької та латинської представлений у слов’янських мовах префікс дес–(дис–): укр. дисгармонія //
рос. дисгармония // пол. dysharmonia; укр. дискваліфікація // рос.
дисквалификация // пол. dyskwalifikacja.
Префікс iн–( iм–, iл–, iр–) (від лат. in–(il–, im–, ir–)) ввійшов до
слов’янських мов у складі готових запозичених одиниць: укр. індиферентність // рос. индиферентность // пол. indyferencja, укр. імпотенція // рос. импотенция // пол. impotencja; укр. ірреальний // рос.
ирреальный // пол. irrealny; укр. іллогічний // иллогичный.
У германських та романських мовах також представлено перелічені заперечні префікси латинського та грецького походження і похідні з цими префіксами – a–(an–): нім. apolitisch, alogisch, anormal,
antidemokratisch, antichristlich, desorganisieren, dezentral, disharmonisch, illegal, inaktiv; англ. amoral, anticlerical, disallow, inimitable; фр.
alogique, apolitique, anticonformisme, désapprouver, désavantager, inintelligent.
Отже, система словотвірного заперечення формується заперечними префіксами, суфіксами та циркумфіксами, переважну більшість
з яких в індоєвропейських мовах творять заперечні префікси. Взаємодіючи з твірними основами, заперечні афікси виявляють морфоло-
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гічні та семантичні рестрикції. І в слов’янських, і в германських та
романських мовах, вони експлікуються в морфологічному обмеженні
на поєднання з дієслівними словотвірними базами та семантичних
рестрикціях на взаємодію з основами, які позначають негативні
якості (уникнення подвійного заперечення), інтенсифіковану ознаку,
колір, якості, денотовані відносними прикметниками. Відхилення від
перелічених обмежень найактивніше толеруються в слов’янських
мовах. Специфічною ознакою слов’янського деривативного заперечення є можливість утворення дистантної біморфеми, частиною якої є
заперечний афікс. Особливістю германських мов є наявність у системі словотвору спеціальних заперечних, точніше привативних суфіксів, які характеризуються комплексною семантикою, формованою заперечним та орнативним компонентами. В українській мові вирізняються серед інших слов’янських насамперед префікси ані– та зне–.
Безпосередньо впливаючи на формування комплексної семантики похідного слова, заперечні афікси по-різному модифікують
значення твірної основи – від ‘чистого’ заперечення та нарощування
додаткових компонентів семантики – до ідіоматизації похідного. У
результаті взаємодії заперечних афіксів із твірними основами виникають і контрадикторні, і контрарні антонімічні опозиції.
Мовне заперечення за допомогою афіксів дотичне до відповідного логічного щодо формування протилежного значення, однак між
ними є й певні відмінності. Заперечні афікси формують контрадикторні та контрарні антонімічні опозиції. У логіці традиційно вважають, що афіксальне заперечення формує лише контрадикторну
опозицію. Подвійне заперечення на рівні лексеми не призводить до
його нейтралізації, а сприяє формуванню нового значення, зазвичай,
відмінного від первинного значення непохідної одиниці.

2.1.2. ЗАПЕРЕЧНІ ЧАСТКИ
Одним із найпродуктивніших типів граматичної реалізації
заперечення є його вираження за допомогою частки. Індоєвропейська частка *ne – належить, як відомо, до найстаріших заперечних часток (санскрит na, гот. ni, лат. ne, слов’ян. не). Первинно її
вживали ізольовано і вона займала, вірогідно, позицію перед
предикатом, або безпосередньо перед особовою формою дієслова, як
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наприклад, у балтійських, слов’янських мовах, чи на початку заперечного речення, як у грецькій мові (Delbrück 1897: §3). Семантична
дія заперечної частки могла поширюватись на будь-який компонент
індоєвропейського речення. Однак під упливом процесів фонетичної
редукції частка слабшала і мусила приєднуватись проклітично до
інших слів (дієслів, займенників) для свого підсилення (слов’янські,
балтійські, германські мови). Ця чітка тенденція простежувалась вже
в латинській мові: né scio > néscio, né vólo > nólo; германських
мовах, наприклад, у староанглійській: ne is > nis, ne willan > *nyllan,
nellan; у староверхньонімецькій: unde sunna neskînet ‘і сонце не
світить’ (Notker 1933). У результаті клітизації не з допоміжним
дієсловом бути виникають форми рос. нê (= нe есть) когда сходіть,
пол. nie (= ne estь) boga (Miklosich 1869: 337). Ослаблені фонетично
частки підсилювалися іншими елементами, які згодом частково або
повністю перейняли функцію заперечення, як, наприклад, у
германських мовах, де неозначений займенник, утворений від герм.
ni io with ‘не одна річ’, спочатку підсилив, а згодом повністю витіснив первинну частку ne, набувши в німецькій мові форми nicht, а в
англійській not.
Особливістю сучасного англійського заперечення є облігаторне
поєднання частки not з допоміжним дієсловом do у складі аналітичної
заперечної форми дієслова. У деяких діалектах англійської мови
заперечна частка може енклітично приєднуватися до модальних і навіть повнозначних дієслів: comesna (= comes not), winna (= will not),
dinna (= do not), haenna (= have not). У шотландських діалектах
заперечна частка no (від not) може вживатися перед дієсловом1:
(102) Ye no understand things.
Специфічною рисою французької заперечної частки ne є те, що в
сучасній французькій мові вона майже не вживається автономно. Ne
є складовим елементом комплексного заперечення, до складу якого
крім частки входять 1) іменники pas (дослівно ‘крок’) (103), point
(дослівно ‘крапка, пункт’) , goutte (дослівно ‘крапля’); 2) займенники
personne ‘ніхто’ (104), rien ‘ніщо’; 3) прислівники plus ‘більше’,
guere ‘небагато, не дуже’ (105):
(103) Il ne fume pas.
Він не курить.
(104) Je ne vois personne.
Я нікого не бачу.
1

Цит. за (Маковский 1980: 71–72).
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(105) Il n’a guère envie de venir. Йому не дуже хочеться приходити
(Костецкая, Кардашевский 1954: 250).
Автономно, без підсилення за допомогою заперечних слів, фонетично ослаблена частка ne вживається дуже рідко, а саме: 1) в поєднанні
з дієсловами cesser ‘переставати’, oser ‘насмілюватися’, pouvoir
‘могти’, savoir ‘знати’ та небагатьма іншими, які мають інфінітивні
конструкції як прямий додаток і вживаються у простих часах (106)
(Там само, с. 251):
(106) L’enfant ne cesse de pleurer.
Дитина не перестає плакати.
Je n’ose parler.
Я не смію говорити.
Il ne sait où aller.
Він не знає куди йти.
Nous ne pouvons le trouver.
Ми не можемо його знайти.
Головним засобом вираження заперечення у слов’янських мовах
також є частки, а саме не або ні, які успадковано з праслов’янської
мови. Перша є первинною, друга – розвинулася з першої (Miklosich
1869: 335). У старослов’янській мові дієслово заперечувалося зазвичай часткою не, яка безпосередньо передувала дієслову:
(107) Зографське євангеліє:1
не вhмь чьто глаголåши
‘Не знаю, що ти кажеш’
Частка ні була поліфункціональною. Вона могла синонімізуватись і з
не (лат. non),
(108) Остромирове євангеліє (Там само):
ги даждь ми си\ вод@. да ни ж#жд@ ни прихожд@
почьрьпать
‘Пане, дай мені цієї води, щоби я не прагнув, не приходив по
воду’.
і з ані (лат. neque) (Greszczuk 1993). У цій другій функції вона вживалась разом з не. Цікаво, що паралельне вживання часток не та ні
підпорядковувалось певній схемі: дієслово заперечувалось часткою
не, а керовані ним члени, починаючи з другого – часткою ні/ані,
наприклад, у давньоруській:
(109) Слово:2
1
2

Цит. за (Бурдин 1966: 234).
Цит. за (Безпалько 1962: 462).
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Не

бысь ту
Всеволода

брата

Брячяслава

ни

другаго

Однак поряд з цими вживалися конструкції з часткою ні при
кожному заперечному члені
(110) Повчання Мономаха (Там само):
... и не оставихо оу него ни чел#дина, ни
скотины,
якими послуговуються і сучасні українська
(111) Не жаліла для нього ні часу, ні праці (М. Коцюбинський).
(112) Я ні чорта не боюся, ні жінки, і випарю її, що буде аж
пищати... як лиш захочу! (А. Чайковський).
російська та ін. слов’янські мови:
(113) Ни тучной праздности ленивые морщины,
Ни поступь тяжкая, ни ранние седины,
Ни пламя бледное нахмуренных очей
Не обличали в нем изгнанного героя... (А. Пушкин).
(114) За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода
(Б. Пастернак).
У художньому тексті та в окремих діалектах можна натрапити й сьогодні на заперечні архаїзми, в яких частку ні вживають, починаючи
від другого члена заперечної конструкції1:
(115) Не спинила весна крові, Ні злості людської (Т. Шевченко).
(116) Не відно вачей ні ліца (Чернігівська обл.).
Деякі дослідники вважають, що в сучасних слов’янських мовах частка ні може самостійно виражати заперечення. Як приклад наводять
імперативні (117), кількісні (118) або безособові (119) конструкції
(пор. Виноградов 1947: 669; Габучан 1972: 88; Грамматика ... 1960:
644):
(117) Ни шагу дальше! // Ні кроку далі!
(118) Ни на волос любви.
(119) В кармане ни гроша // В кишені ні копійки.

1

Цит. за (Безпалько 1962: 462–463)
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Показово, що перелічені конструкції не містять дієслова. Якщо ж
його умовно додати, то воно обов’язково набуде заперечної форми:
(Не делай) ни шагу дальше! // (Не роби) ні кроку далі!; (Нет)1 ни на
волос любви; В кармане (нет) ни гроша // В кишені (немає) ні
копійки. Очевидно, що в зазначених випадках йдеться про конструкції з елімінованими заперечними предикатами.
Можна погодитися з В. Бондаренком, що в останніх прикладах
частка ні виконує не стільки заперечну як підсилювальну функцію,
наближаючись за значенням до часток і та навіть (Бондаренко 1983:
88). Стосовно сучасних конструкцій з ні ... , ні ... , можна припустити,
що частки виконують у цих контекстах функцію єднальних сполучників (див. підрозділ 2.1.4), а маркування запереченням – це лише
результат заперечного узгодження.
Безперечно, що вживання плеонастичних конструкцій, яке логічно вписується в систему східнослов’янського повноголосся, надає
запереченню особливої милозвучності та ритміки. Однак з погляду
семантики неможливо встановити наявність у слов’янських мовах
семантично “сильнішого” заперечення.
Паралельно із заперечною часткою, для вираження заборони в
деяких мовах індоєвропейської зони паралельно вживали спеціальну
частку mé (Мейе 1951: 381–382). Вона була характерна насамперед
для дієслів в імперативі (наприклад, вірменське mi berer ‘не носи’). У
сучасних мовах це явище функціонального поділу часток на власне
заперечні й такі, що виражають заборону, також простежується. Так,
за допомогою частки ma утворюються форми імператива у нахських
мовах Кавказу, наприклад, у чеченській: Ма деша! ‘Не читай!’ (Бондаренко 1983: 86). Подібне розмежування заперечних індикативних
та імперативних форм є в картвельських мовах тієї ж мовної родини,
а також мовах інших типів (у китайській, індонезійській, дунганській,
нівхській та ін. (Алексидзе 1968: 331–332; Зограф 1956: 75; Семереньи 1980: 280).
Слов’янські, германські та романські мови не мають особливої
форми для вираження заборони, для цього вони послуговуються
поліфункціональними заперечними частками.

1

Нет ми розглядаємо як зрощення частки не та дієслова бути (пор.
Miklosich 1869: 337).
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2.1.3. ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ ТА ПРИСЛІВНИКИ
Everything, nothing, and something are not assumed to
have any meaning in isolation, but a meaning is
assigned to every proposition in which they occur.
This is the principle of the theory of denoting I wish to
advocate: that denoting phrases never have any
meaning in themselves, but that every proposition in
whose verbal expression they occur has a meaning
(B. Russell).

Заперечними традиційно вважають неозначені займенники та
прислівники, які виражають небуття, неіснування (Werle 2002); відсутність того, що позначено кореневою морфемою (Бондаренко
1983: 90). Інколи заперечні слова розглядають також як засоби, що
виконують функцію виокремлення елемента або підмножини із
певної множини об’єктів. Відповідно, займенник ніхто виокремлює
пусту підмножину і стосується множини людей або, ширше, живих
істот. Прислівник ніколи належить до множини моментів чи проміжків часу, а прислівник ніде – до множини місць у просторі (Левин
1973: 108).
Принципово важливою для розуміння семантичної суті займенників та прислівників, морфологічно маркованих запереченням, є
теза, згідно з якою ці лексеми як такі не несуть заперечної семантики
(Помірко, Паславська 2003: 76). Коли ми стверджуємо, що ніхто не
прийшов, то маємо на увазі групу осіб, які не прийшли. Ніхто чи ніщо
не означають (мовою логіки) “не існує нікого”, “не існує нічого”,
тому що вони якраз і позначають когось чи щось. Семантично заперечення реалізується (експліцитно або імпліцитно) лише при групі
предиката, а заперечення індефінітних елементів є або результатом
явища заперечної конгруенції, або іншим наслідком дисонансу між
формою та змістом мовних одиниць. Лише той факт, що, незважаючи
на присутність у реченні декількох маркерів заперечення, семантично
реалізується зазвичай лише одне заперечення, змушує нас чітко розмежувати морфологічний та семантичний аспекти заперечних експонентів.
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Потрібно ще раз наголосити, що заперечення як семантична
категорія – це завжди заперечення пропозиції1. Мови по-різному
маркують заперечення. Однак здебільшого воно експлікується в предикатній зоні (Jacobs 1991: 563). До того ж, заперечення може
реалізуватись за допомогою заперечних слів, або одночасно запереченням предиката та неозначених займенників і прислівників, у разі
наявності останніх. Розгляньмо можливі зразки заперечного маркування, зосередивши основну увагу на аналізі цього феномену в
українській, німецькій та типологічно споріднених із ними мовах.
Залежно від того, чи заперечні займенники та прислівники вживаються в реченні автономно, чи в супроводі заперечної частки,
природні мови можна умовно поділити на моно- та полінегативні
(Булах 1962: 11). Явище полінегації називають ще заперечним
узгодженням (Negative Concorde, конгруэнция) – коокуренцією заперечних маркерів із заперечними фразами без логічної акумуляції
заперечення (Acquaviva 1997: 203–223). Г. Кжижкова називає поєднання заперечного займенника (квантора загальності) та негації
дієслова подвійною негацією (Krzhizhkova 1968). Однак останній термін частіше вживають на позначення іншого заперечного феномену,
коли одночасне вживання двох чи більше заперечних елементів
призводить до нейтралізації заперечної семантики, тому одночасне
маркування запереченням предиката та неозначених займенників
(прислівників), яке не призводить до семантичної нейтралізації заперечення, позначмо терміном полінегація.
Слов’янські мови правомірно зараховують (Besters–Dilger 1988;
Krzhizhkova 1968; Miklosich 1869; Progovac 1994) до полінегативних.
Заперечні займенники та прислівники вживаються в цих мовах лише
паралельно із заперечною часткою, не акумулюючи чи, навпаки,
нейтралізуючи заперечну семантику речення загалом.
(120) Ніхто не знав, коли за календарем будній день, коли неділя
(Р. Іваничук).
(121) Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями запил (Б. Пастернак).
1

За винятком зазначених випадків, коли заперечення оперує не на рівні
речення, а на рівні слова, тобто коли воно входить окремою або комплексною
морфемою до складу слова, додаючи до його семантичної структури відповідний компонент значення – відсутності певної ознаки.
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(122) Nawet nic złego zpobić nie może (B. Prus).
Ці приклади свідчать, що вживання заперечних займенників і прислівників супроводжується обов’язковою негацією предиката.
(123) Я вам цей борг ніколи не залишу (Л. Костенко).
Відсутність заперечної частки призводить до аграматизму синтаксичної конструкції: *Котрі нічим осквернили душу. Кількість неозначених займенників та прислівників, морфологічно маркованих
запереченням, є практично необмеженою:
(124) Заявляю на це з усією відповідальністю: нічого подібного ніколи
не було в наших намірах (Ю. Андрухович).
(125) Ніхто, ніяк, нічим не спинить
Людьми угноєний прогрес (І. Світличний).
(126) І тепер я маю одно тільки право: – нікому, ніколи й нічого не
говорити, як розкололось моє власне “я” (М. Хвильовий).
Полінегація в українській мові не залежить від граматичної функції
згаданих одиниць. Заперечні слова можуть виступати в реченні в
функції: підмета
(127) Кожний з нас – життю є брат, ніхто не хоче вмерти...
(Б.-І. Антонич);
додатка
(128) Та шкода й гадки, не буде нічого (Т. Шевченко);
означення
(129) І Ганна, що їй ні робила, Ніякой ради не дала (І. Котляревський).
Однак у кожному з наведених прикладів заперечна частка не є
облігаторним компонентом речення.
Позиція заперечних слів у реченні стосовно дієслова також не
впливає на полінегацію в слов’янських мовах. На прикладі польської
мови можна пересвідчитися, що заперечні займенники та прислівники в пре- чи постпозиції до дієслова однаково супроводжуються
заперечною часткою:
(130) Žadne dziecko nie wyjechało na wakacje.
(131) Nie wyjechało na wakacje žadne dziecko (Blaszczak 1998: 4).
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Відповідно поводятьcя марковані запереченням неозначені займенники та прислівники у східно- та південнослов’янських мовах, наприклад, у російській та сербохорватській (Progovac 1994: 115):
(132) Мария не видит никого.
(133) Marija ne vidi nikoga.
На відміну від слов’янських, германські мови – рельєфно мононегативні. Незалежно від порядку слів, заперечення в них експлікується за допомогою лише одного форманта, як це ілюструють приклади з німецької (134) та англійської (135) мов:
(134) Ihr habt kein Gefühl dafür, dass prophetische Menschen sehr
leidende Menschen sind (F. Nietzsche).
(135) She did nothing of the kind (W. S. Maugham).
Лише для окремих діалектів та розмовних варіантів англійської
(Black English (136), (137) чи німецької мов (баварський діалект
(138), (139)) характерними є полінегативні синтаксичні структури:
(136) Nobody said nothing to nobody.
(137) Maria didn’t say nothing to nobody (Ladusaw 1992).
(138) Ich bin froh, das ich keine Rede nicht halden brauch.
(139) Und keinen andern nichd leihden wiel1.
Романські мови з неоднозначною системою заперечення є перехідною ланкою між мононегативними германськими та полінегативними слов’янськими мовами. Специфіка романських мов виявляється в тому, що всі вони, за винятком французької, толерують заперечні конструкції з індефінітними компонентами, лише коли
заперечний займенник вживається у препозиції стосовно предиката,
наприклад, в іспанській:
(140) Nadie ha venido (Laka 1990: 116–117).
‘Ніхто не прийшов’
Поєднання займенника в цій позиції із фразовим запереченням перетворює негативний зміст висловлення в позитивний:
(141) Nadie no ha venido (Там само).
‘Усі прийшли’.
1

1998).

Докладніше про заперечення у баварському діалекті (Bayer 1990; Weiss
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Якщо ж заперечний займенник з’являється у постпозиції до заперечного предиката
(142) Maria no viene nunca
‘Марія ніколи не приходить’,
то значення заперечення зберігається. Заперечне маркування предиката є облігаторним компонентом таких конструкцій, а його відсутність призводить до аграматизму:
(143) *Maria viene nunca.
Подібно функціонують заперечні займенники та прислівники в італійській мові (144а). У препозиції до предиката вони вживаються без
заперечної частки, а одночасна реалізація заперечних займенників із
заперечною часткою можлива (і обов’язкова), лише якщо займенники перебувають у постпозиції до предиката (Haegeman 1995: 211).
Аналогічна закономірність спостерігається в румунській – nu vazui
pe nimene – та португальській мовах – nal tenho visto nenhun ‘нікого
не бачив’1.
(144) а. Nessuno (*non)2 ha telefonato.
‘Ніхто не зателефонував.’
б. Gianni *(non) dice niente a nessuno.
‘Дж. нікому нічого не сказав.’
Що стосується французького заперечення ne pas, яке інколи розглядають як полінегативну конструкцію, то для цього немає підстав,
оскільки компоненти ne та pas – це, радше, частини одного комплексного заперечення, яке виявляє у французькій мові специфічні
риси. На думку Ф. Брюно: “французька мова внесла багато нового у
вираження заперечення: вона надала заперечного значення словам
aucun, personne, rien. Заперечний прислівник ne набув форми ne ...
pas ... У французькій мові здатністю заперечувати володіє не лише
сам заперечний прислівник: nul має супроводжуватися ne. Це цілком
нова концепція заперечення” (Brunot 1949: 520).
Отже, заперечні займенники та прислівники у французькій мові
автономно не вживаються, а лише в поєднанні з ne. Це стосується і
“первинно-заперечного” nul < nullus (Булах 1957: 45: 74), і утворених
за допомогою нього інших заперечних слів, а також “вторинно1
2

Цит. за (Булах 1957: 45).
(*non) маркує неграматичність можливої конструкції з *non.
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заперечних” aucun, personne, rien, point, які набули значення негації в
результаті активного функціонування в заперечних структурах.
У спеціальних контекстах елементи комплексного заперечення у
французькій мові можуть вживатись без заперечної частки ne: 1) у
неповних реченнях, які використовують як відповіді на запитання
(145), 2) в односкладових наказових (146) та 3) односкладових окличних реченнях (147):
(145) Est-il venu?
– Pas encore.
‘Чи він прийшов? – Ще ні’.
(146) Pas de bruit!
‘Не шуміти!’
(147) Plus de doute!
‘Жодного сумніву!’
Однак, якщо взяти до уваги, що два з наведених вище прикладів є
конструкціями з елімінованими предикатами, які в разі реконструкції були б вжиті у заперечній формі, то це лише підтверджує тезу
про комплексний характер французького заперечення.
Перелічені факти свідчать про конвергентні та дивергентні ознаки заперечних слів у германських, романських та слов’янських
мовах. Якщо в германських мовах ці лексичні одиниці вживають
автономно, реалізуючи мононегативний тип заперечних конструкцій,
то в романських мовах (за винятком французької) вибір моно- чи
полінегативного типу диктується структурною позицією заперечного
займенника або прислівника стосовно предиката. Слов’янські ж мови
послідовно реалізують полінегативний тип заперечних конструкцій.
Неоднорідний характер неозначеного заперечення навіть у
близькоспоріднених мовах дав підстави до принципово різних припущень стосовно семантичного статусу заперечних слів. Згідно з одним
із них зазначені одиниці є заперечними кванторами (Brown 1999;
Haegeman, Zanuttini 1991; Zanuttini 1991). Згідно з іншим, не менш
радикальним, заперечних кванторів не існує взагалі, а заперечне
маркування неозначених елементів – це лише морфологічний рефлекс
заперечного узгодження, тому всі заперечні слова слід розглядати як
негативні полярні елементи (надалі НПЕ), які потребують для своєї
реалізації заперечного, або аналогічного до заперечного, контексту
(Sauerland 1999). Поміркованішим є диференційований підхід до
заперечних слів, який передбачає декілька класів останніх: по-перше,
заперечні квантори, по-друге, негативні полярні елементи, серед яких
можна виокремити, залежно від їхніх семантичних характе-
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ристик, декілька підгруп заперечних слів (Linebarger 1981; Pereltsvaig
1998; Stechow, Geuder 1997). Зупинімося докладніше на класифікації,
дистрибуційній характеристиці та семантичному статусі заперечних
слів.
Традиційний категоріально-граматичний підхід у дусі Монтеґ’ю
передбачає розгляд неозначених займенників на зразок англійських
no ‘жоден’, nobody ‘ніхто’, nothing ‘ніщо’ та ін. як заперечних кванторів: ¬ х (= не існує жодного х) (Montague 1974). Значення речення
‘Вона не отримала жодної оцінки’ можна логічно перефразувати як
‘Не існує жодної оцінки, яку вона отримала’.
Класичним прикладом НПЕ є неозначений займенник any в
англійській мові, для якого заперечний, або аналогічний до заперечного контекст, є обов’язковим: Bill didn’t see anybody. Елімінація
заперечення породжує аграматичний вислів: *Bill saw anybody.
Іншими контекстами вживання для any є так/ні-запитання: Does Mary
trust anyone?; протиставні предикати: I doubt [that Mary trusts anyone];
рестрикції для універсального квантора: Every man [who owns any
guns] must report to the police; компаративні конструкції: Mary is
smarter than any student in her class (Linebarger 1981).
Р. Зануттіні пропонує три тести, які дають змогу визначити
належність заперечного слова до класу заперечних кванторів чи негативних полярних елементів (Zanuttini 1991). Першим тестом є
можливість появи заперечного слова у превербальній позиції. Лише
заперечні квантори, але не НПЕ можуть займати позицію (суб’єкта)
перед предикатом:
(148) a. Nobody arrived
b. *Anybody arrived / didn’t arrive.
Другий тест перевіряє, чи заперечне слово може вживатись у певних
контекстах самостійно, без іншого заперечення. У коротких відповідях на запитання в англійській мові виступають тільки заперечні
квантори, НПЕ в таких випадках не вживаються:
(149) Who came to the conference by traine? – Nobody. / *Anybody.
Третім тестом визначається можливість модифікації заперечного
слова певними прислівниками, як, наприклад, almost ‘майже’. Р. Зануттіні стверджує, що лише заперечні квантори можуть зазнавати
такої модифікації, а НПЕ – ні:
(150) Almost nobody smokes here.
*I didn’t see almost anybody smoke.
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Переліченими тестами можна скористатися для визначення семантичного статусу заперечних слів і в інших мовах. За результатами
такого тестування, усі заперечні слова італійської мови зокрема, слід
розглядати як універсальні квантори, що складаються з двох семантичних компонентів – квантифікуючого (універсальний квантор) та
заперечного (Zanuttini 1991: 146). Італійське речення
(151) Non ho detto niente a nessuno
‘Я нікому нічого не сказав’
матиме в зазначених теоретичних рамках таку інтерпретацію1:
(152) [niente nessuno]12 non ho detto t1 a t2,
тобто квантори пересуваються для семантичної інтерпретації на початок структури, де усі заперечення за винятком одного елімінуються (Там само, с. 146). Для такого механізму Зануттіні пропонує
відповідне “правило абсорбції”, яке дає змогу утворити комплексний
заперечний квантор: [ x¬][ y¬] [ x,y¬].
Попри усю логічну послідовність пропонований аналіз не витримує критики з таких міркувань. По-перше, важко пояснити, чому в
наведеному вище прикладі заперечення non абсорбується, а за
відсутності заперечних слів – ні.
Іншим аргументом проти розгляду заперечних слів як заперечних кванторів є той факт, що стійкі словосполучення, які також
можуть містити заперечні слова, а також поєднання заперечних слів з
модальними дієсловами, не допускають вільного пересування своїх
компонентів. На матеріалі німецької мови це переконливо показали
Д. Пенка та Ф. фон Штехов, які вважають, що заперечні займенники
niemand, nichts, kein і т. д. у німецькій мові також є полярними елементами (Penka, Stechow 2001: 275), а не заперечними кванторами.
Починаючи з досліджень Г. Беха, відомо, що заперечні неозначені займенники поводяться марковано в когерентних конструкціях
(Bech 1955/57: 406). Г. Бех наводить приклад когерентної конструкції
та його інкогерентний варіант у німецькій мові (Там само, c. 77–78):
(153) а. … dass er mit niemand darüber zu sprechen wagt.
б. … dass er nicht wagt, mit jemand darüber zu sprechen.
Особливість першої структури в тому, що заперечення niemand поширюється на предикат wagt, який є складовою частиною інфіні1

Пропонований формат інтерпретації у термінах генеративної граматики
має назву логічної форми LF (Chomsky 1993).
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тивної групи. Г. Бех аналізує kein(e) як ein(ige), відповідно класифікуються інші заперечні слова (Там само, с. 77). Зазначений феномен, коли nicht+Indefinitum за певних контекстуальних умов розглядається як комплексне заперечне слово, в теоретичній лінгвістиці
називається когезією. Подібний аналіз заперечених слів пропонує
Й. Якобс (Jacobs 1991). Особливість НПЕ німецької мови вбачається у тому, що вони супроводжуються імпліцитно (абстрактно)
вираженим запереченням, а заперечне узгодження характерне
лише для першого неозначеного займенника речення (Там само,
с. 274):
(154) Monika hat NEG keiner Katze(neg) ein Mäuschen(–neg)
mitgebracht.
Таку думку можна підкріпити фактами діахронічного розвитку зазначених мов. Як відомо, моно- чи полінегативний стан мови в конкретний часовий період – це лише проміжний результат їхньої
еволюції (Jespersen 1917). Однак точкою відліку було, мабуть,
заперечення предиката (Мейе 1951), а подальші інновації в системах
заперечення зумовлені специфічними законами розвитку кожної
конкретної мови (Помірко, Паславська 2001). Слов’янські мови з
вільним порядком слів еволюціонували до заперечної конгруенції;
мови з відносно визначеним порядком слів, як наприклад німецька,
досягали монолітності через втрату певних фонетично ослаблених
компонентів (докл. розділ 2.3).
Спробуймо визначити семантичний статус заперечних слів у
слов’янських мовах на прикладі української.
Клас НПЕ формується в українській мові насамперед займенниками та прислівниками, до складу яких входить префікс ні– та відповідний питальний займенник: ніхто, ніщо, ніякий, ніколи, ніде,
жоден (Miklosich 1869: 341)1 і т. д., які традиційно вважають
заперечними займенниками та прислівниками (Українська ... 2000:
178). Ми спробуємо обґрунтувати дещо інший погляд на семантичний статус цих лексичних одиниць, за яким вони розглядатимуться як специфічні чутливі неозначені елементи, що не є носіями
заперечної семантики, а лише морфологічними маркерами реалізова1

За однією з численних етимологічних версій цей займенник походить
від старослов’янського nižejedьnъ “ne unus quidem”, яке згодом втратило
префікс ні– (Miklosich 1869: 341).
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ного (експліцитно або імпліцитно) у відповідній структурній позиції
предикатного заперечення.
Неодмінним контекстом для НПЕ є заперечний або наближений
до заперечного. Наближеним до заперечення контекстом вважатимемо такий, який імплікує заперечення. Показово, що заперечні
контексти в українській мові значною мірою нагадують випадки
вживання англійського any. Окрім типових речень з предикатним
запереченням Він не зробив жодної помилки, НПЕ в українській мові
можуть також вживатись у
конструкціях з прийменником без1 (155);
конструкціях як ніхто інший (156);
конструкціях або ... або ... (157):
(155) ...що тут продають морозиво біле з арахісом, біле з родзинками
і коричневе без нічого*.
(156) А Ющенко в політиці давно не хлопчик, свою ситуацію бачить і
розуміє, як ніхто інший**.
(157) Не випадково Кваснєвський заявив свого часу: “Або ми вступимо зараз, або ніколи”***.
За допомогою декількох операцій декомпозиції, тобто розкладу на
семантичні складники2, можна показати, що заперечення є імпліцитним елементом значення усіх згаданих конструкцій. Зупинімося
докладніше на кожній з них.
Значення прийменника без формується двома компонентами, а
саме ‘не + з’. Декомпонуючи семантичну структуру речення Він не
зробив жодної помилки, одержимо таку інтерпретацію: ‘Він написав
роботу [NEG з якою-небудь помилкою]3‘. Отже, в реченні є
заперечний контекст, що й дозволяє появу НПЕ.
1

Аналогічні міркування стосовно заперечних слів польської мови див.
(Blaszczak 1998: 12)
*
Доступний з: <http://www.angelfire.com/tn/tysovska/contest03/>.
**
Доступний з: <http://www2.pravda.com.ua/archive/2004/october/25/3.shtml>.
***
Доступний з: <http://www.visnyk–nanu.kiev.ua/2002–4/2.htm>.
2
Докладніше про декомпозицію інкорпорованого заперечення див. (Paslawska 1998).
3
NEG позначає заперечення як частину значення. Зазначімо, що пропонований приклад не треба інтерпретувати як контрастне заперечення, оскільки для
цього потрібний відповідний інтонаційний контур. Однак навіть за умови контрастування заперечення не міняє своєї суті, а лише нашаровує додатковий компонент значення. Докладніше про контрастне заперечення див. (Jacobs 1991: 585).
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Конструкції з як ніхто інший є актуалізаторами еліптичних
структур, елімінованим елементом яких є, поряд з можливими іншими, заперечення. Експлікація елімінованого матеріалу у прикладі
‘розуміє, як ніхто інший’ дає таку розгортку: ‘розуміє, як ніхто інший
не розуміє’ або стилістично кращий варіант: ‘Ніхто інший не розуміє
роботу так, як він’. У будь-якому випадку заперечення є компонентом значення речення, отже, неодмінна умова для реалізації НПЕ
виконується.
Подібні процеси формують конструкції або... або..., у яких
заперечення також зазнає елімінації. У розгорнутому варіанті приклад ‘Або ми вступимо зараз, або ніколи’ матиме вигляд: ‘Або ми
вступимо зараз, або ніколи не вступимо’. Отже, і в цьому випадку
поява НПЕ зумовлена наявністю в реченні заперечення.
Щоб визначити семантичний статус заперечних слів української
мови, розгляньмо аргументи, які промовляють pro та contra їхнього
визнання заперечними кванторами. Почнімо з останніх.
Найпереконливішим свідченням семантичної неповноцінності
заперечних слів є їхня вже згадувана нездатність до автономного
вжитку: українське речення *Ніхто прийшов є аграматичним на
відміну від аналогічного англійського Nobody came чи німецького
Niemand kam. Той факт, що заперечні слова вживаються паралельно з
прийменником без, не перетворюючи заперечного змісту висловлення на позитивний, також промовляє на користь тези про хибність
розгляду заперечних слів як заперечних кванторів. Зазначений феномен характерний не лише для слов’янських мов1, а й, наприклад, для
іспанської мови
(158) Nosotros vinimos sin ninguna excusa (Werle 2002:10).
‘Ми прийшли без жодного приводу’,
тоді як у англійській чи німецькій мовах подвійне заперечення перетворює зміст висловлення в афірмативний:
(159) I wanted to leave with nobody noticing, but I have to leave without
nobody noticing (Laka 1990: 113).
До того ж, заперечні слова можуть вживатись з пейоративним відтінком в афірмативних контекстах: Господиня з тебе ніяка; Ти для ме1

У польській мові див. (Blaszczak 1998: 12).
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не – ніхто. У таких випадках зазначені займенники часто вживаються у функції присудка (СУЛМ 1969: 293):
(160) Марка зігнали із ферми, і вже Павлюк тепер ніщо…
(К. Гордієнко).
(161) Платня нічого – краща, ніж по наших сторонах…
(М. Коцюбинський).
Ф. Міклошич зазначав, що в старослов’янській мові, за відсутності
заперечення предиката, заперечні слова трактовано здебільшого позитивно (Miklosich 1869: 187).
Заперечні займенники вживаються предикативно, що для універсального квантора неможливо: Він не є ніяким поетом; *Він є кожним поетом.
Одним з найважливіших аргументів на користь думки про те, що
заперечні слова в українській мові є заперечними кванторами, міг би
бути так званий тест-відповідь. Йдеться про можливість автономного
вживання заперечних слів у разі відповіді на запитання: Хто прийшов? – Ніхто (Zanuttini 1997). Однак у такому випадку заперечні
займенники виступають одиницями еліптичних структур з елімінованим запереченням, яке можна експлікувати, продовживши речення:
Ніхто не прийшов. Крім цього, відомо, що прямий додаток предиката
в заперечній формі може реалізуватись у двох відмінках – знахідному
та родовому, а прямий додаток афірмативного предиката вживається
(за винятком партитива) у знахідному відмінку. Якщо б заперечні
займенники у відповідях на запитання не мали елімінованого заперечення, то прямий додаток мусив би реалізуватися лише в знахідному відмінку. Однак цього не простежується – можливими є обидва
варіанти, або лише родовий відмінок: Чи ти маєш якісь публікації? –
Жодних.
Іншим тестом на статус універсального квантора є можливість
його модифікації за допомогою прислівника майже. Універсальний
квантор легко поєднується з цим прислівником: майже кожен, майже всі. Подібно поводяться і заперечні слова: Майже ніхто. Однак
причину такої поведінки неозначених займенників варто шукати не в
їхніх кванторних характеристиках, а, радше, у властивостях імплікатурної шкали, як це пропонує Д. Бюрінґ (Büring 1997):
1. all > most > some > one
2. always > often > sometimes > once
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3. no (not one) > not some > not most > not all
4. never (not once) > not sometimes > not often > not always
Майже модифікує крайні позитивний або негативний полюси шкали, елементи якої впорядковуються імплікатурно, тобто, усі імплікує
більшість; більшість імплікує дехто і т. д. Тому наближена поведінка в згаданому контексті заперечних слів та кванторів загальності пояснюється лише модифікаційними особливостями самої
імплікатурної шкали.
НПЕ з ненаголошеним префіксом ні– слід відрізняти від групи
заперечних слів із наголошеним ні–: ніколи, нікому, нічого. Це принципово інший клас заперечних слів, який відрізняється від аналогічних НПЕ дистрибутивними характеристиками та семантичним
статусом. Типовими контекстами для вказаних одиниць є інфінітивні
конструкції, в яких заперечується можливість або необхідність:
(162) Мені нікому поскаржитися.
(= Я не можу нікому поскаржитися)
(163) Тобі тут нічого робити.
(= Немає потреби, щоби ти тут щось робив)
Особливістю заперечних слів у наведених прикладах є те, що, на
відміну від НПЕ, вони не потребують предикатного заперечення і
своєю поведінкою нагадують заперечні квантори. Однак діахронічний аналіз засвідчує, що наголошене ні– у словах ніколи, нікому,
нічого – це результат злиття частки не з формою третьої особи
однини копулятивного дієслова бути (Miklosich 1869: 337). Тому не
доцільно трактувати в зазначених контекстах перелічені лексеми з
наголошеним ні– як заперечні квантори. Можна лише констатувати,
що з погляду синхронії значення копули “розчинилося” в семантиці
цих слів, про що свідчить їхній нормативний вжиток у минулому
часі з “новою” копулою.
(164) Мені було ніколи.
Наведені факти та міркування дають усі підстави для того, щоб
вважати “заперечні” займенники та прислівники в українській мові
негативними полярними елементами, яким властива заперечна семантика лише в тому сенсі, що вони залежні від відповідного
контексту у формі заперечення предиката чи низки конструкцій із
імпліцитно наявним запереченням. Така дистрибутивна особливість
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характерна не лише для полінегативних слов’янських мов. Подібно
поводяться НПЕ в романських та германських мовах, що зумовлено
специфічними законами розвитку системи заперечних засобів
кожної з мов й особливостями функціонування заперечення як
мовної універсалії.
Узагальнюючи аналіз заперечних слів у германських, романських та слов’янських мовах, можна стверджувати, що всіх їх об’єднує
семантичний зв’язок із запереченням. Однак характер цього зв’язку
різниться від мови до мови. Здебільшого заперечні слова не є носіями
заперечної семантики, а лише вказують на його експліцитну чи імпліцитну присутність у реченні, виконуючи функцію негативних полярних елементів. Рідше заперечні слова самі можуть бути носіями заперечної семантики. У таких випадках вони мають семантичний статус заперечних кванторів і здатні створювати заперечний контекст
для НПЕ. Германські, романські та слов’янські мови демонструють
такі типи заперечних слів.
(165) Типологія заперечних слів
Англійська мова:
Нормативна англійська:
а. Bill doesnt know
Bill NEG
знає
б. No–body
said
NEG–хто
сказав

anything
НПЕ–чого
any–thing to
НПЕ–що до

any–one
НПЕ–кого

Англійська розмовна:
в. Nobody
said
NEG–хто
сказав

nothing to
НПЕ–що до

nobody
НПЕ–кого

Англійська частка not є носієм заперечення, яке створює відповідний
заперечний контекст для НПЕ з ініціальним any–. Nobody та аналогічні займенники і прислівники з ініціальним no– є варіативними
одиницями, які можуть виконувати функції заперечних кванторів
або негативних полярних елементів.
(166) Німецька мова:
Нормативна німецька
а. Ich brauche keine Rede zu halten.
Я мушу НПЕ–якусь промову виголосити
(= Я не мушу виголошувати жодної промови)
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Баварський діалект
б. …das ich keine Rede nicht halden brauch.
що я НПЕ–одну промову NEG виголосити мушу
(= що я не мушу виголошувати жодної промови)
Німецькі неозначені займенники та прислівники із заперечним компонентом ni– є НПЕ. Умовою реалізації НПЕ є імпліцитне або експліцитне заперечення.
(167) Українська мова:
Ніхто нікому нічого не сказав.
НПЕ–хто НПЕ–кому НПЕ–чого NEG сказав
Неозначені займенники та прислівники із заперечним компонентом
ні– в українській мові належать до класу НПЕ. Умовою їхньої реалізації є експліцитне предикатне заперечення.
(168) Іспанська мова
а. Jorge no sabe nada.
Георгій NEG знає НПЕ–чого
б. Nadie aquí es estúpido.
NEG–хто тут є дурнем
(169) Італійська
а. Mario non ha visto nessuno.
Маріо NEG бачив НПЕ–кого
б. Nessuno ha visto Mario.
NEG–хто бачив Маріо
В іспанській та італійській мовах семантичний статус неозначеного
індефінітного елемента, маркованого запереченням, визначається
його позицією стосовно предиката: у препозиції до предиката він
виконує функцію заперечного квантора, у позиції після заперечної
форми предиката – функцію НПЕ.
Це дає підстави узагальнити, що асиметрія форми і змісту знаходить відображення у двох взаємодоповнювальних процесах. Редукція форми, зазвичай, супроводжується семантичною компресію; експансія форми навпаки створює надлишкові елементи – експлетиви,
характерною ознакою яких є дублювання значення інших мовних
одиниць. Явище негативної полярності, про яке йшла мова у цьому
підрозділі, – частковий вияв другого типу мовної асиметрії, коли
форма (заперечна у згаданому випадку) сама не несе заперечної
семантики, а лише реагує на її присутність у реченні.
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2.1.4. ЗАПЕРЕЧНІ СПОЛУЧНИКИ ТА ПРИЙМЕННИКИ
Заперечними вважають численні сполучники та прийменники,
семантичним компонентом яких є заперечення. Як заперечні кваліфікуються нім. сполучники weder ... noch, ohne ... dass (ohne ... zu),
anstatt / statt dass (statt ... zu), англійські neither ... nor, neither, nor та
ін.:
(170) ... Er hat im Laufe seines Lebens weder seine Überzeugungen
großartig verändert noch jemals eine Ehe aufgelöst (E. Niejahr)*
(171) ...she was neither glad nor sorry that the time had come, nor, indeed,
knew what to expect, and thus remained silent (V. Woolf).
Показово, що прислівник jemals вживається у наведеному німецькому прикладі (на відміну від свого українського аналога) в позитивній формі. Це свідчить про те, що заперечення присутнє у сполучнику weder... noch…, а оскільки німецька мова уникає подвійного
заперечення, то й прислівник набуває позитивної форми. Реагуючи
на заперечний контекст, jemals виявляє специфічні ознаки НПЕ.
Доволі широко трактуючи категорію заперечення, Ф. Попов зараховує у російській мові низку сполучників до складу заперечних:
не… а…; … а не…, не… но…; … но не…, не… да…; … да не…, не…
зато…; не… так…; не столько … сколько…; если не … то…; не… а
(и)…; не то что… а…; не то что… но…; не то чтобы… а… ; не то
чтобы … но…; … а не то что…, не так … как… та ін. (Попов 1975:
85). Автор класифікує їх як заперечно-стверджувальні, тому що вони
виражають одночасно заперечення і ствердження. На думку В. Бондаренка, не усі з перелічених сполучників є заперечними. Деякі з них
він класифікує як єднальні (ни … ни …, не только … но и … та ін.)
(Бондаренко 1983: 100), з чим можна погодитися. У наступному
прикладі сполучник не только … но и … об’єднує координативним
зв’язком однорідні члени речення:
(172) Не только у будочки, но и во всей аллее, паралельной Малой
бронной улице, не оказалось ни одного человека
(М. Булгаков).
О. Бахарєв пропонує ще ширший корпус заперечних сполучників у
російській мові й зіставляє речення, які їх містять, з відповідними
*

Доступний з: <http://zeus.zeit.de/text/2005/03/Clement>.
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логічними відношеннями. Автор вважає, що судженню, побудованому за логічною формулою ¬A & B (не А і В), відповідає щонайменше п’ять граматичних схем із заперечними сполучниками, які
передають різноманітні смислові відтінки (Бахарев 1980: 52):
(173) а. не А, а В;
б. не А, но В;
в. не то чтобы А, а В;
г. не то чтобы А, но В;
д. не А, зато В.
Подібна картина спостерігається в запереченні другого члена
кон’юнкції. І в цьому випадку мова виявляє набагато більші
можливості порівняно зі штучною мовою логіки. З логічною
формулою A & ¬B (А і не В) корелюють декілька мовних
еквівалентів, наприклад, в українській мові:
(174) а. А, а не В: Це в газетах написали, а не по радіо передали.
б. А, але не В: Мені це важко зробити, але я не відмовлюся від
своїх слів.
в. А, зате не В: Ми довше добирались, зате не заблудились.
г. А, однак не В: Він одержав гарну оцінку, однак це не його
заслуга.
д. А, а зовсім не В: Цього він навчився на власних помилках, а
зовсім не від тебе.
Ще більше можливостей виявляють мовні засоби в реалізації логічної формули кон’юнкції двох заперечень ¬A & ¬B (не А і не В).
Вони реалізують цю логічну схему за допомогою таких сполучників,
до складу яких входить заперечення:
(175) а. ні А, ні В:
Ні сонце не світило, ні дощ не падав.
б. не лише не А, але й не В:
Ми не лише не хотіли стояти в черзі, але й не стояли в ній.
в. не лише не А, а й не В:
Він не лише не розмовляв, а й їсти не захотів.
г. не А, і не В:
Сонце не світило й дощ не падав.
д. не А, однак і не В:
Я не склала іспиту, однак і друг мій не склав.
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е. не А, але і не В:
Сонце не світило, але й дощ не падав.
є. не те щоби А, а не В:
Не те щоби суперники були слабкі, а бій не вдався.
ж. не те що А, але й не В
Не те що лекція була погана, але й особливого зацікавлення у
студентів вона не викликала.
з. хоч і не А, але й не В:
Хоч і не світило сонце, а дощ не падав.
и. хоч і не А, зате й не В:
Хоч сонце не світило, зате й дощ не падав.
Віднесення згаданих сполучників до заперечних доволі неоднозначне. Якщо проаналізувати їхній склад, то впадає в око, що
елементом кожного з них справді є заперечна частка не. Усі ж інші
компоненти вносять різноманітні смислові відтінки протиставлення,
які самі собою не є заперечними. Тому класифікувати перелічені
сполучники як заперечні слід лише в тому сенсі, що вони вживаються в комбінації із заперечним предикатом.
Можна сперечатися, чи є семантично повнозначним заперечним
сполучник ні… ні… (пор. рос. ни… ни…), який вживається майже
тільки в супроводі предикатного заперечення:
(176) Вас не задовольняє ні Конфуцій, ні Лаотсе, ні Будда, ні Магомет, ні сам чорт!.. (М. Хвильовий).
(177) Я ні чорта не боюся, ні жінки, і випарю її, що буде аж
пищати... як лиш захочу! (А. Чайковський).
(178) Давно злізли з долонь мозолі, і ні до коси їхні руки тепер не
придатні, ні до ремесла (Р. Іваничук).
(179) За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода
(Б. Пастернак).
(180) Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует
(Н. Гоголь).
Поодинокі випадки ізольованого вжитку є специфічними модифікаціями, у яких заперечний предикат можна легко експлікувати шляхом парафразування:
(181) Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует
(Н. Гоголь).
(= Он не говорил громко и не говорил тихо).
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Крім сполучника ні … ні …, в українській мові паралельно вживаються форми ні … ані …, ані … ані …, втрачені сучасною
російською мовою:
(182) Ні каліка, ані старий ні мала дитина не остались
(Т. Шевченко)1.
Подібні конструкції наявні у французькій мові, де сполучник ni
може пов’язувати між собою єднальним зв’язком однорідні члени
простого заперечного речення або підрядні речення складного заперечного речення2:
(183) Le malade ne peut ni manger ni boire.
‘Хворий не може ні їсти, ні пити’.
(184) Je ne crois pas qu’il vienne; ni même qu’il compte venir.
‘Я не думаю, щоби він прийшов, ні навіть щоби розраховував
прийти’.
Продовжуючи думку попередніх підрозділів стосовно статусу заперечних часток та займенників (див. підрозділи 2.1.2, 2.1.3), можна
констатувати, що сполучники ні … ні… / ни … ни …, ni … ni ...
виконують функцію єднальних сполучників і мають водночас статус
негативних полярних елементів, які вживаються в заперечних або
аналогічних до заперечних контекстах.
Однозначно заперечним є натомість прийменник без в українській
(185) Десь удома на в’язня чекала дружина, двійко дітей; жінка – без
чоловіка, діти – без батька (М. Осадчий)
і в інших слов’янських мовах, наприклад, російській чи польській:
(186) На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без
бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него (И. Гончаров).
(187) Przedtem jednak ruszyli na stację kolejową po walizkę, gdyż bez niej
trudno było pomyśleć o jakim takim urządzeniu się w tej gościnie
(S. Żeromski).

1
2

Цит. за (Озерова 1978).
Цит. за (Костецкая, Кардашошевский 1954: 262).
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Окрім заперечення, значення прийменника без формується орнативним компонентом з, тому його сумарним значенням можна вважати розгортку ‘не з’. Аналогічні прийменники є в германських мовах, наприклад, німецькій та англійській:
(188) Ich käme ohne Wegschauen und Wegdenken nicht durch den Tag
und schon gar nicht durch die Nacht (M. Walser).
(189) He stared at me without the slightest movement (W. S. Maugham).
Отже, переважна більшість так званих заперечних сполучників не є
самостійними носіями заперечної семантики, а лише заперечно маркованими лексичними одиницями, які набувають специфічної форми
в результаті морфологічного узгодження із заперечною формою предиката. Комбінованою є семантика заперечних прийменників, що
формується, крім заперечного, орнативним компонентом значення.

2.1.5. ЛЕКСИЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ ЗАПЕРЕЧНИХ РЕЧЕНЬ
До засобів вираження заперечення традиційно зараховують так
звані слова-речення: укр. ні, рос. нет; пол. nie; нім. nein; англ. no;
франц. non:
(190) У нас не було й сотої долі їхньої сили, і ми питали себе: а чи не
краще нам змиритися?
– Ні вперто сказала жінка, – ми не залишимося тут, ми
вирвемося (В. Габор).
(191) Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда!
В рот ничего не возьму в вашем буфете (М. Булгаков).
(192) Ich aber kann Ihre Erwartungen nicht teilen. Nicht darum, weil ich
der hartnäckige Reaktionär wäre, für den Sie mich vielleicht
halten. Nein, aus Besonnenheit (S. Freud).
(193) –”I don’t pretend to be a great painter”, he said, “I’m not a Michael
Angelo, no, but I have something” (W. S. Maugham).
(194) Quoi ! Une personne comme vous serait la femme d’un simple
paysan? Non, non, c’est profaner tant de beaute, et vous n’etes
pas nee pour demeurer dans un village (Moliere).
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Аналогом українського ні в російській мові виступає слово-речення
нет, утворене зрощенням частки не та дієслова бути (Miklosich 1869:
337). Численні спекуляції навколо категоріального статусу нет зумовлені насамперед його граматичною поліфункціональністю. Окрім того,
що нет вживається як слово-речення, воно ще може виконувати функції безособового дієслова (195), іменника (196) та сполучника (197):
(195) А от смерти да старости – спасенья нет (А. Чехов).
(196) В Воронеже прошла акция “Нет войне в Чечне! Нет террору в
России”*.
(197) Я бы понял Путина, если бы он провел встречи с обоими
основными кандидатами. И после встречи с Ющенко сделал
бы какие-либо выводы, так нет же используется принцип,
который не раз применял Ленин**.
Заперечні словоа-речення вживаються у діалогічних текстах як реакція-відповідь на поставлене запитання. Вони безпосередньо не
пов’язані із семантикою заперечення. Зазвичай їхня функція полягає в
ініціюванні комунікативних актів заперечування – відхилення, спростування, відмови. Однак, навіть виконуючи практично однакову
функцію, ці одиниці виявляють специфічну поведінку від мови до
мови. У полінегативних слов’янських мовах, з тенденцією до експлетивного заперечення, питальне речення майже завжди можна сформулювати з додаванням заперечної частки:
(198) – Ти поїдеш до Києва?
/– Ти не поїдеш до Києва?
– Ні, не поїду.
/– Ні, поїду.
– Так, поїду.
/– Ні, не поїду /– Так, не поїду.
Зміст запитання із заперечною часткою чи без неї – незмінний.
Заперечення лише надає запитанню ввічливішої форми. Заперечна
відповідь на обидві форми альтернативного запитання починається
запереченням ні, а різниться заперечною чи ствердною формою предиката. У ствердній відповіді на альтернативне запитання вживається
так, у заперечній – можливими є відповіді так і ні. Г. Пономарева
вважає, що у російській мові в обох випадках перевага надається
заперечній формі відповіді (Пономарева 1983: 8).
*

Доступний з: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/opinions.shtml>.
Доступний з: <http://www.vedomosti.ru/vedusers/user.shtml>.

**
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У німецькій мові відповідь на альтернативне запитання у
ствердній формі не відрізняється від свого українського аналога, а от
якщо питання містить заперечний компонент, то можливі дві альтернативи. Заперечна відповідь містить doch, а ствердна – nein.
(199) Fährst du nach Kyjiw?
/– Fährst du (denn) nicht nach Kyjiw?
Nein, ich fahre nicht.
/– Doch, ich fahre.
Ja, ich fahre.
/– Nein, ich fahre nicht.
Периферійною функцією заперечних слів-речень є модально–експресивна, яка реалізується факультативно для вираження захоплення, подиву чи обурення:
(200) Еге-но! Диви які отут черешні! Ні, ти тільки подивися!
(Д. Бондаренко)*.
(201) – Нет, ты только посмотри, какую морду наел на наших
мышах соседский кот !!!**
(202) Nein, so ein Wahnsinn, die Aufführung! (G. Ernst).
У наведених прикладах заперечення не виконує ні своєї семантичної, ні комунікативної функції, а вживається лише для підсилення стилістичного ефекту.
2.1.6. ІМПЛІЦИТНЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Якщо дипломат каже “так”, то він має
на увазі “мабуть”; якщо він каже
“мабуть”, то він має на увазі “ні”; а
якщо він каже “ні”, то він не дипломат
(Вольтер).

У багатьох мовах можна зафіксувати лексику, яка хоч і не
містить спеціальних формальних засобів вираження заперечення, але
заперечна за своєю семантикою. Заперечення, яке виражається приховано, за допомогою не маркованих запереченням словоформи або
синтаксичної конструкції, вважатимемо імпліцитним (пор. Бондаренко 1983; Кислякова 1986; Падучева 1985; Паславская 1990;
Харитонова 1982; Karttunen 1971).
*

Доступний з: <http://www.vesna.org.ua/txt/bondarenkod/chereshni.html>.
Доступний з: <http://www.vysokovskiy.ru/s.php/35149.htm>.

**
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Класичними прикладами лексем з імпліцитним запереченням є
англійські дієслова to fail ‘не зробити’, ‘не виконати’, to lack ‘не
вистачати’.
(203) He failed to appear.
‘Він не з’явився’.
Л. Карттунен характеризує дієслова forget ‘забути’, neglect ‘знехтувати’, decline ‘відхилити’, avoid ‘уникнути’, refrain ‘утриматися від’
як заперечні імплікативи (Картуннен 1985: 313). Зі стверджувального висловлення з будь-яким із цих дієслів (у функції головного
предиката) логічно випливає заперечення підрядної предикації, як,
наприклад, (204б) випливає з (204а) (Там само):
(204) John avoided getting caught in the traffic
John did’nt get caught in the traffic.
І навпаки, заперечне твердження матиме стверджувальну імплікацію
за правилом зняття подвійного заперечення:
(205) John did’nt avoid getting caught in the traffic
John get caught in the traffic.
Подібні дієслова є, на думку В. Бондаренка, у всіх мовах (Бондаренко 1983: 103). Це, наприклад, німецьке sich weigern та його украський еквівалент відмовлятися:
(206) Er weigerte sich daran teilzunehmen.
‘Він відмовився брати в цьому участь’.
У ширшому тлумаченні до імпліцитного заперечення можна віднести, крім перелічених дієслів, також інші лексичні засоби, прикметники, іменники, до семантичної структури яких заперечення входить частиною, зазвичай, з високим ранговим порядком (докл. про
ранговий порядок Левицький 2003: 18; Lewickij 1975). Виокремити
такі лексеми можна шляхом фіксації у словникових дефініціях
заперечного компонента (докл. про словникові дефініції, наприклад,
Д’яков та ін. 2000): ledig – nicht verheiratet ‘холостяк –
неодружений’, falsch – nicht richtig ‘хибний – неправильний’ і т. д. У
семантичному аналізі лексем з імпліцитним запереченням впадає у
вічі одна особливість: більшість з них описується через заперечення
антонімічного протичлена. У лінгвістичній літературі є багато припущень стосовно безпосереднього зв’язку заперечення з антонімією
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(Апресян 1972; Лайонз 1978; Мельчук 1974; Михайлов 1987;
Новиков 1982). Словник Вебстера визначає антонім як слово, що
протиставляється до іншого слова так, що воно заперечує всі до єдиної імплікації, які містяться в ньому.
Однак відношення між антонімами не є симетричним. Теза про
асиметрію протичленів антонімічної опозиції є ключем до розуміння
антонімії як семантичного відношення (докл. Апресян 1972; Новиков
1982; Паславская 1989; Паславська 1995; Bierwisch 1967; Wierzbicka
1969). Антонімічна асиметрія виявляється в тому, що один із антонімів завжди семантично складніший ніж інший, тому що містить приховане заперечення1: сухий – не мокрий, без води, без вологи. Інший
же протичлен не імплікує такого заперечення, а характеризується
позитивно: мокрий – з водою, просяклий водою (Паславська 1995: 44).
Залежно від специфіки відношення між протичленами антонімічної
опозиції можна виділити антонімічні опозиції комплементативів,
квалітативів та контративів. Проте для всіх семантичних типів
антонімічного відношення, заперечення може претендувати на роль
інваріанта антонімічного протиставлення. Проілюструймо їх на матеріалі німецьких антонімічних прикметників та їхніх українських
еквівалентів.
Лексичні одиниці вважають комплементативами, якщо заперечення одного члена пари імплікує його протичлен: ¬A
B (пор.
Лайонз 1978: 486), наприклад, bekleidet – nackt ‘одягнутий – голий’,
echt – falsch ‘справжній – фальшивий’. Аналізуючи відношення комплементарності, Дж. Лайонз дотримується думки, що воно характеризується симетричністю. Однак, як слушно зазначає А. Вежбицька,
це відношення не може бути симетричним, тому що один із протичленів опозиції комплементативів завжди семантично складніший і
справді описується запереченням іншого протичлена, тоді як інший
характеризується позитивно, твердженням про наявність певної ознаки, а не відсутності протилежної:
(207) Стіл – мокрий. – На столі (поверхні столу) є трохи води.
Стіл – сухий. – На столі немає води (Wierzbicka 1969: 87).
1

Тут йдеться лише про лексичні антоніми, однак тезу про заперечення як
інваріант антонімічного відношення можна застосувати і до похідних антонімів. Відмінність лише в тому, що в похідному антонімі заперечення реалізується експліцитно: одружений – неодружений, verheiratet – unverheiratet.
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З прикладу видно, що лексеми мокрий та сухий мають принципово
різну семантичну структуру. Мокрий характеризується наявністю ознаки ‘+’, а сухий – її відсутністю ‘–’. Один із протичленів антонімічної опозиції є заперечним у тому сенсі, що він містить імпліцитне заперечення.
На відміну від української, німецька мова чітко фіксує різне семантичне навантаження антонімічних протичленів. Якщо в українській мові (як, зрештою і в інших слов’янських) теоретично можливо
утворити від обох основ антонімічної пари похідні із заперечними
префіксами, наприклад, неодягнутий – неголий (хоча друге слово і
має в текстовій реалізації низку специфічних конотацій), то німецька
мова накладає чіткі рестрикції на поєднання заперечного афікса з
протичленом, що є носієм імпліцитного заперечення: bekleidet
(unbekleidet) – nackt (*unnackt); echt (unecht) – falsch (*unfalsch).
Асиметрію антонімічної опозиції комплементативів, а з нею і наявність в маркованому протичлені імпліцитного заперечення підтверджують 1) словниковий та 2) функціональний аналіз комплементативів, а також 3) результати опитування інформантів.
Словник Ґ. Варіґа, наприклад, подає такі статті для комплементативів1: blind – ohne Sehvermögen; falsch – nicht richtig, unrichtig,
fehlerhaft, irrig ...; fehlen – abwesend sein, nicht da sein, mangeln, nicht
vorhanden ... sein ...; ledig – frei, ungebunden, befreit, unverheiratet і т. д.
(Wahrig 1975). Очевидно, що заперечення присутнє в усіх дефініціях і
творить їхню ядерну частину.
Опитування інформантів також засвідчує у 92% із досліджуваних комплементативів наявність імпліцитного заперечення: blind –
nicht sehend nicht sehen, nichts sehen; fehlen – nicht da sein, es gehört
dazu ist aber nicht da; nicht vorhanden ... sein; frei – unabhängig, ohne
Verpflichtungen, ungezwungen і т. д.
Функціональний аналіз дає змогу виявити низку прикладів, які
відображають наявність у семантично складнішому комплементативі
імпліцитного заперечення:
(208) Sie machten den Mund nicht auf, sie schwiegen (B. Kellermann).
‘Вони не відкривали рота, вони мовчали.’
(209) Der Kellner bleibt taub.
Ober! Kerl, können Sie nicht hören? (E. M. Remarque).
1

Пропонуємо словникові статті найуживаніших комплементативів.
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‘Офіціант продовжує вдавати глухого.
Офіціанте, ви не чуєте?’
(210) Kommt eine Frau mit ihrer kleinen Tochter zum Orthopäden und
sagt: “Nun stell dich mal schön gerade hin, damit der Onkel
Doktor sehen kann, wie krumm du bist.”
‘Жінка приходить з маленькою донькою до ортопеда і каже:
“А ну встань рівно, щоби лікар краще побачив, яка ти крива
(Schwarz, Chur 1996: 58)’.
Отже, усі факти свідчать на користь тези про асиметрію антонімічної опозиції комплементативів, у якій заперечний протичлен є
носієм прихованого заперечення.
Якщо стосовно антонімічного відношення комплементарності
не виникає сумнівів у наявності хоча б в одному з протичленів
антонімічної пари імпліцитного заперечення, то щодо взаємозв’язку
із запереченням антонімічної пари квалітативів думки не збігаються.
Але саме квалітативи, а не комплементативи, формують лексичну
базу антонімії. Тому, висунувши заперечення на роль інваріанта антонімічного відношення, потрібно довести його безпосередній зв’язок з
антонімічним відношенням квалітативного протиставлення.
Найпослідовніше антонімами вважають квалітативи, тобто слова, протилежні за значенням, що позначають певні якості: товстий –
тонкий; сильний – слабкий; гарний – поганий та ін. Власне “якісні”
характеристики цих слів формують антонімічне відношення, а саме,
можливість здійснення градації, поєднання з кванторними словами,
співвіднесення з певною нормою. Особливою рисою, притаманною
цим словам, вважають здатність “градаційного наростання протилежних ознак, якостей і т. п. при віддаленні від точки відліку (нуля), де
крайності нейтралізуються” (Новиков 1973: 32).
Низку доказів на користь асиметрії антонімічного відношення
квалітативів наводить І. Мельчук. Він вважає, що антоніми з компонентом “більше” семантично простіші ніж антоніми з компонентом
“менше”. Від перших утворюються похідні іменники зі значенням
шкали (довжина, висота, товщина)1, від других – ні. Іншим
свідченням більшої семантичної складності маркованих квалітативів
є також той факт, що “менший” полюс шкали параметричних прик1
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метників завжди має межу: довгий – короткий, високий – низький та
ін. (Там само, с. 66, 303).
Як і в випадку з комплементативами, заперечні префікси мають
тенденцію до поєднання насамперед із позитивними протичленами
опозиції. Особливо чітко це засвідчує німецька мова: schwer
(unschwer) – leicht (*unleicht); tief (untief) – flach (*unflach).
Якщо припустити, що обидва квалітативи містять імпліцитне
заперечення, наприклад, дурний – немудрий, мудрий – недурний, то
кваліфікативні характеристики, які здійснюються за допомогою цих
слів мали б містити елемент заперечення. Однак, коли про певну
особу кажуть, що вона немудра, то мають на увазі, що їй бракує
розуму. Коли ж когось називають недурним, то в жодному разі не
йдеться про те, що йому бракує дурості, а навпаки вистачає розуму.
За слушним зауваженням Дж. Лайонза: “Ми радше погодимося вважати, що маленьким речам “не вистачає розміру”…, аніж твердити,
нібито великим речам “не вистачає маленького”… І взагалі, “немаркований” антонім позначає те, що сприймається як “більше ніж”, а не
“менше ніж” норма (Лайонз 1978: 498).
Словникові статті, функціональний аналіз та опитування інформантів також промовляють на користь наявності в маркованому протичлені антонімічної пари квалітативів прихованого заперечення. У
65,5% випадків словник фіксує імпліцитне заперечення: dumm –
unwissend, unerfahren, einfältig, unbegabt, unverständlich, unvernünftig;
arm – wenig besitzend, mittellos; nahe – nicht weit entfernt, in der Nähe
(Wahrig 1975). Цікаво, що подальший семантичний розклад квалітативів, які не містять заперечення, також виявляє його присутність у
лексемі. Однак неможливо не помітити, що приховане заперечення в
квалітативах має інший характер, ніж у комплементативах. Експлікаторами заперечення в словникових статтях комплементативів є граматичні засоби вираження заперечення – nicht, ohne, nichts, а у квалітативів заперечний компонент у словникових статтях формується
насамперед за допомогою засобів словотвору – un–, nichts–, –los, що
свідчить про менший ступінь вияву ознаки в квалітативах порівняно з
комплементативами.
Подібну статистику засвідчує опитування інформантів, які фіксують приховане заперечення у 66% із запропонованих маркованих
квалітативів: dumm – nichtswissend, unintelligent, ohne Verstand; kalt –
nicht warm, ohne Wärme; hässlich – nicht schön, unangenehm, nicht der
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Norm entsprechend і т. д. На функціональному рівні також можна
виокремити пласт прикладів, коли текст експлікує наявність у лексемі
прихованого заперечення:
(211) – Alexander war nicht hübsch, – begann sie von neuem, – ganz im
Gegenteil, er war hässlich (B. Kellermann).
‘Олександр не був гарний, – почала вона знову, – якраз навпаки,
він був огидний’.
Експлікована розгортка nicht hübsch заміняється лексемою з внутрішньо наявним запереченням hässlich, що водночас сприяє формуванню
семантичної цілісності тексту.
Принципова відмінність прихованого заперечення в квалітативах полягає в самому процесі формування заперечного значення в
маркованому протичлені. Квалітативи можна схематично зобразити
на різних полюсах умовної шкали (як це було запропоновано для
аналогічних похідних антонімів) на певній відстані від точки відліку,
або норми (Н). Співвіднесення з нормою – важливий і неодмінний
момент опозиції квалітативів (Михайлов 1987: 47). Квалітативи, як
відомо, є двох типів – оцінні, наприклад, гарний – поганий, та параметричні, наприклад, малий – великий. Процес співвіднесення з
нормою в оцінних та параметричних квалітативів різний, що й зумовлює відмінність у вираженні ними прихованого заперечення.
М. Бірвіш вважає, що для загальнооцінних слів добре – погано норма
пов’язана з орієнтацією на певні стандарти, які включають вимоги до
об’єктів, тоді як для параметричних слів норма перебуває посередині
шкали (Bierwisch 1967). Подібної думки дотримується й Е. Вольф,
коли стверджує, що оцінне слово хороший вказує на норму, а поганий – на відхилення від неї (Вольф 1985: 134). Справді, коли ми
кажемо, що папір хороший, то маємо на увазі насамперед те, що він
відповідає вимогам норми, тобто, для оцінних квалітативів характерним є зсув у бік позитивного полюса. Вживання ж квалітатива поганий вказує на невідповідність нормі, відхилення від неї, як
наприклад, поганий папір – це папір, який не відповідає нормі (≠ H).
Невідповідність нормі імплікує заперечення в оцінному квалітативі,
яке й виправдовує умовну рівність з протилежним квалітативом:
погано ≠ H не добре ‘погане не відповідає нормі, а тому не добре’.
Щодо параметричних квалітативів, то тут спрацьовує додаткова пресупозиція: малий – це менший ніж норма (< Н). А бути меншим ніж
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норма означає одночасно і не відповідати нормі (≠ Н): малий < Н ≠
H
не великий. Відповідний немаркований протичлен, тобто той,
який позначає ознаку, що перевищує норму, не імплікує заперечення,
тому що він позначає насамперед наявність ознаки, нехай такої, що
перевищує норму, але яка не сприймається як її порушення.
Порівнюючи опозицію комплементативів та квалітативів, слід
зазначити, що основна відмінність між ними полягає в механізмі
реалізації заперечення – прямому, безпосередньому для комплементативів та опосередкованому для квалітативів. Квалітативи здебільшого можуть асоціюватися не з одним, а декількома антонімічними
протичленами: пор. в нім.: müde “втомлений” – wach, ausgeschlafen,
munter, kräftig, frisch, fit, lebendig, mobil, ausgeruht, erholt; mager
“худий” – fett, dick, korpulent, mollig, vollschlank ... (Bulitta, Bulitta
1983):
(212) ... sie ... betrachtete ihn von oben herab, wie der feiste Kater das
magere Mäuschen, ehe er es verspeist (K. Mundstock).
‘Вона розглядала його згори донизу, як жирний кіт худу мишу,
перед тим як її з’їсти’.
Однак те, що квалітативи віртуально можуть співвідноситись із різними антонімами, зовсім не свідчить про розмиття імпліцитного заперечення. Актуалізація антонімічної опозиції в контексті ліквідує невизначеність вибору. На думку багатьох дослідників, квалітативи
формують градуальні опозиції і цим відрізняються від комплементативів, що входять до складу привативних опозицій і не піддаються
градації. Такий погляд відображає статичний підхід до явища антонімії, що передбачає наявність у мові наперед заданих антонімічних
пар. На думку Дж. Лайонза, який розмежовує поняття комплементативності та власне антонімії, чітка відмінність між ними “в логіці
повсякденних суджень простежується не завжди” (Лайонз 1978: 496).
У градуальній опозиції протиставлення відбувається не на підставі
наявності або відсутності ознаки, а за ступенем вияву інтенсивності
ознаки в межах одного і того ж класу:
(213) Якої ти хочеш кави – гарячої, теплої чи холодної?
Очевидно, опозицією у вузькому значенні слова слід вважати лише
бінарну, а градуальну можна визначити як множину бінарних опозицій чи як “парадигму інтенсивності ознаки” (Михайлов 1987: 44).
Актуалізація імпліцитного заперечення, а з ним і антонімічного від-

Засоби реалізації заперечення

101

ношення, відбувається лише в привативній опозиції, коли на перший
план виступає не питання вияву інтенсивності ознаки, а наявність –
відсутність ознаки взагалі. Коли ж переважає кількісний момент
порівняння, то імпліцитне заперечення і, відповідно, антонімічне протиставлення, нейтралізуються.
Якщо здатність квалітативів до градації визнається одностайно,
то стосовно комплементативів така можливість не припускається
(див., наприклад, Новиков 1973: 34). Однак поєднувати у своїй
семантиці кількісний і якісний моменти – це здатність не тільки
квалітативів. За відповідних контекстуальних умов привативна опозиція комплементативів може нейтралізуватися, якщо ознака, на підставі якої здійснюється протиставлення, зазнає градації. Тоді виникають такі лексеми, як укр. напівмертвий, ні живий ні мертвий, рос.
полумертвый, ни живой ни мертвый, нім. halbtot, mehr tot als
lebendig, англ. half-dead, more dead than alive, ісп. ni vivo ni muerto,
франц. ni mort ni vivant, італ. ni morto ni vivo. Отже, поняття антонімічної опозиції потребує динамічного підходу. На функціональному рівні одні й ті ж слова можуть реалізуватися як члени привативних або градуальних протиставлень. Мабуть, мають, рацію ті
дослідники, які вважають, що антонімічна опозиція – це ширше поняття, ніж власне антонімія (Караулов 1976: 110), тобто антонімія не
обмежується системою мови, а поповнює свої сили на функціональному рівні, тому що “законна”, визнана лінгвістами антонімія –
це лише фрагмент, нехай найяскравіший, набагато ширшої системи
відмінностей та порівнянь у свідомості людини (Медведева 1981: 80).
Практично будь-яке слово у відповідному контексті може вступити в
антонімічне відношення з іншим словом, як лексеми König ‘король’
та Maler ‘художник’ у такому прикладі:
(214) Krieg oder Friede, das ging den König an, seine Räte und seine
Granden. Seine, Franciskos, Sache war es nicht, er war Maler
(L. Feuchtwanger).
‘Війна чи мир, це стосувалося короля, його радників і ґрандів.
Його – Франціска – справою це не було, він був художником’.
Існує низка контекстуальних антонімічних опозицій, не зафіксованих
у словниках, які формують відкритий клас слів. Механізм утворення
імпліцитного заперечення у маркованих протичленах цих опозицій,
тотожний до їхнього аналога в опозиціях комплементативів та ква-
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літативів. Контекстуальні антоніми – також асиметричні, тому що
один із протичленів маркується імпліцитним запереченням.
До окремої групи антонімів інколи зараховують так звані контративи – реверсивні дієслова та окремі прикметники, які позначають
не власне заперечення, а його семантичні модифікації – усунення,
ліквідацію, віддалення: починати – закінчувати, підпалювати –
гасити, прилітати – відлітати (Paslawska 1998: 358). Від квалітативів вони відрізняються насамперед тим, що не передбачають
співвіднесення з нормою. Однак їх усе ж можна віднести до периферії антонімічної сфери на підставі того факту, що один із контративів також імплікує заперечення, але по-іншому ніж відповідні
комплементативи чи квалітативи. Заперечення маркованого контратива має зворотний напрямок. Воно не внутрішнє (інклюзивне), як у
комплементатива чи квалітатива, а зовнішнє (відцентрове). Маркований протичлен антонімічної пари контративів починати – закінчувати можна перефразувати так: закінчувати = ‘починати не…’.
Відцентрова скерованість заперечення зумовлює його розташування в
неядерній, але облігаторній зоні лексичного значення, тому що імплікація заперечення – необхідна властивість маркованого контратива:
(215) Es war eine Woche danach, das Fundament des Hochofens war
begonnen, der Hafen mit einer breiten Wasserrinne abgeschnitten, auf der Strasse der Freundschaft die Packlage beendet...
(K. Mundstock).
Тезу про наявність у маркованому контративі прихованого заперечення можна також частково підкріпити даними лексикографічних,
текстових джерел та опиту інформантів.
Словникові статті фіксують у 33, 3% із досліджуваних частотних контративів наявність імпліцитного заперечення. Його експлікація відбувається, зазвичай, за допомогою напівімпліцитних заперечних префіксів aus–, ver–, wider–: löschen ‘гасити’ – ausschalten,
ausdrehen; sich sträuben ‘противитися’ – sich wehren, sich widersetzen
(Wahrig 1975). Інформанти стверджують у 50,5% випадків, що
марковані контративи містять заперечення: bremsen ‘тормозити’ –
nicht weiter fahren, sich nicht bewegen; enden ‘закінчувати’ nichts mehr,
es geht nicht mehr і т. д. Функціональна перспектива також підтверджує гіпотезу про маркованість контративів запереченням, експлікуючи його за допомогою текстових розгорток.
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(216) Zu seiner Betrübnis hatte er ihr Lächeln aus dem Gedächtnis verloren... Er konnte sich Mühe geben, soviel er wollte, das Lächeln
kam nicht zurück (B. Kellermann).
‘На превеликий жаль, у його пам’яті стерлася її усмішка... І
яких зусиль він не докладав, усмішка не поверталася’.
(217) Ich schlich heimlich auf den Balkon hinaus, um nachzusehen, ob
vielleicht nicht doch etwas von der verzauberten Nacht zurückgeblieben sei... Diese Glücksnacht war für immer verschwunden
(J. R. Becher).
‘Я крадькома вийшов на балкон, щоб подивитися, чи від
чарівної ночі випадково чогось не залишилось... Щаслива ніч
зникла назавжди’.
Імпліцитне заперечення не вичерпується лексичною реалізацією. Доволі продуктивною і значно цікавішою у прагматичному плані є його
дія на рівні усього речення, а також одиниць, більших за речення –
мікро- та макротекстів.
Одним із різновидів імпліцитного заперечення є непрямі мовленнєві акти, чия заперечна функція “відрізняється від прямої, що випливає із безпосереднього змісту висловлення” (Падучева 1985: 44).
Потреба в таких висловленнях зумовлена низкою комунікативних
факторів, коли пряме експліцитне вираження думки, волі, бажання, є
небажаним або неефективним і мети спілкування можна краще досягти, якщо скористатися непрямою мовленнєвою дією, перевівши
прагматичне навантаження висловлення в невиражені імплікації, для
того, щоби слухач самостійно дійшов думки про них (докл. Никитин
1988: 142), виявив зміст первинної ілокутивної мети (Серль 1986: 200).
Непрямі мовленнєві акти, що імплікують заперечення, можна
умовно поділити на контекстуально залежні та незалежні. Інваріантною ознакою обох груп (та й непрямих мовленнєвих актів загалом) є здатність нарощувати в процесі комунікації додатковий
комунікативний (заперечний) смисл. Відмінність між контекстуально
залежними та незалежними непрямими мовленнєвими актами полягає
в тому, що перші здатні реалізувати заперечення лише за відповідних
контекстуальних умов, а поза контекстом вони не імплікують ніякого
заперечного смислу:
(218) – Ти зайдеш по мене?
– У мене сьогодні багато роботи.
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(219) – Kannst du mir dieses Buch ausleihen? – Ich brauche es.
‘Чи ти можеш позичити мені цю книжку? – Вона мені
потрібна.’
У наведених прикладах відповідь на запитання не містить заперечної
інформації. Однак із контексту зрозуміло, що вона заперечна. Очевидно, що формується таке заперечення не безпосередньо із суми лексичних значень слів, які творять речення, а завдяки ситуативній компетенції мовця та слухача, яка дає змогу обом елімінувати аргументуючу частину діалогу, зберігши ілокутивну силу відмови. Головною причиною виникнення такої семантичної компресії є, очевидно,
принцип економії мовних засобів, який особливо ефективно спрацьовує в діалогічному тексті (Формановская 1986: 21).
До контекстуально незалежних мовленнєвих актів зі значенням
непрямого заперечення слід насамперед віднести риторичні запитання. Облігаторним елементом таких висловлень є специфічна інтонація, яка, на думку Н. Арутюнової, деколи – єдиний засіб віднесення
останніх у план реальності. Однак стосовно питання, чи тільки інтонація є тим чинником, який перетворює стверджувальне за формою висловлення на заперечне за змістом, думки істотно різняться.
Д. Шмельов вважає вирішальним для реалізації непрямого заперечення порядок слів (Шмелев 1958: 38), С. Васильєва надає перевагу
інтонаційному компонентові. І. Борисюк на підставі експериментально-фонетичного вивчення риторичних запитань доходить
висновку, що стверджувальні за формою риторичні запитання є заперечними за змістом, і навпаки – заперечні за формою риторичні
запитання є стверджувальними за своєю семантикою (Борисюк 1968:
83). Має рацію Н. Озерова, стверджуючи, що для “інтонаційнозаперечних речень характерні зворотний порядок слів, використання
специфічних слів та словосполучень, які в певному інтонаційному
оформленні посилюють заперечення” (Озерова 1978: 101), тобто
неодмінними компонентами реалізації імпліцитного заперечення є
відповідна конфігурація синтаксичного, семантичного та просодичного компонентів.
Формально риторичні запитання зберігають синтаксичну структуру питальних речень. Вони можуть вводитися питальними словами,
як у (220)–(221), або мати ініціальним компонентом предикат чи
комбінацію зі сполучника та предиката (222):
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(220) Was konnte man abends schon für geschäftliche Besprechungen
haben? So was machte man vormittags! (Е. М. Remarque).
‘Які ж можна було мати ділові розмови ввечері? Такі справи
вирішують вранці!’
(221) Wir kannten uns noch zu wenig, als dass ich sicher gewesen wäre.
Wann war man überhaupt schon sicher? (Е. М. Remarque).
‘Ми були надто мало знайомі, щоби я міг почуватися
впевненим. Але коли, взагалі, можна було бути впевненим?’
(222) Крізь гвалт ганьби, крізь глум ослав
Ідуть – княгині, йдуть – пречисті,
Ідуть... А хто шляхи тернисті
Їм килимами вистилав? (І. Світличний).
(223) Хіба по ньому не видно: натурою він камікадзе, людина-торпеда (О. Гончар).
(224) Mutter Zalewski sah mich missbilligend an. – Und da lachen Sie
noch? (Е. М. Remarque).
‘Пані Залевскі зневажливо подивилася на мене. – І ви ще
смієтеся?’
На значення заперечення можуть нашаровуватись різноманітні модальні відтінки можливості, потреби і т. д. Майже облігаторними елементами таких конструкції є відповідні модалізатори – наприклад,
німецькі schon, noch, da, англійські still, українські хіба, невже,
російські неужели, неужто, разве:
(225) А хіба тобі зі мною легко? (Р. Іваничук).
(226) Та хіба в пустці може знайти притулок людська душа?
(В. Габор).
(227) Разве настоящий-то хороший русский человек станет все это
делать? (М. Гоголь).
(228) Natürlich weiß ich das! Oder glauben Sie, ich hielte das hier für die
Kanarischen Inseln? (Е. М. Remarque).
‘Звісно, я це знаю. Чи Ви думаєте, що я це вважаю Канарськими
островами?’
Якщо в риторичному запитанні присутнє експліцитне заперечення, то
воно перетворює формально заперечний зміст питання на стверджувальний:
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(229) For was he not still a sad man, a dissatisfied man, a man who seeks
something that is hidden, though he had won his bet? (V. Woolf).
Denn war er nicht, obwohl er seine Wette gewonnen hatte, immer
noch ein unbefriedigter Mann, ein Mann, der etwas Verborgenes
sucht?
‘Хіба не був він все ще сумним чоловіком, невдоволеним чоловіком, чоловіком який шукає щось таємне, незважаючи на те,
що виграв свій заклад?’
Однак це не значить, що в риторичних запитаннях заперечення переймає функції запитання, повністю нейтралізуючи його. Радше відбувається синтез заперечного компонента із запитальним, у якому
вирішальним є все ж таки заперечення, а не запитання.
Непрямий заперечний зміст висловлення може формуватися не
лише за допомогою риторичних запитань. Будь-яке слово, виголошене з відповідною інтонацією, може сприяти виникненню заперечного висловлення і не в формі запитання.
Актуалізаторами непрямого заперечення в російській мові
Д. Шмельов вважає, крім інтонації, синтаксичні конструкції стать +
інфінітив; очень нужно + інфінітив; есть + непрямий відмінок
займенників кто / что + інфінітив (докл. Шмелев 1958: 38):
(230) Станет надворный советник учиться! (И. Гончаров).
(231) Стану я вас обманывать! (А. Писемский)
(232) –Что ж здесь-то не останешься на службе? – спросила
насмешливо Надежда Павловна.
Очень нужно, со скотами этакими, – возразил Виктор обыкновенным своим тоном. (А. Писемский)
(233) – И есть чего страшиться, господин командир! (А. Пушкин)
Показово, що в наведених прикладах імпліцитне заперечення також
реалізується завдяки взаємодії синтаксичного, фонетичного та семантичного компонентів: інтонаційно виділені елементи, які формуються
головно предикатною лексикою, займають ініціальну позицію в реченні (топікалізуються).
В українській мові також є подібні синтаксичні конструкції з
прихованим запереченням, до складу яких входять лексеми дуже, багато, щоби.
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(234) (Каже, що я хотів обдурити австрійську державу, і при цьому
розмахує американською п’ятдесяткою, наче гаслом “Свобода” на французьких барикадах.) Дуже треба вас дурити
(О. Доній)*.
(235) Щоб я її покинув!; Багато ти знаєш (Українська ... 2000: 178).
О. Падучева вважає, що успішна реалізація непрямих мовленнєвих
актів ґарантується, якщо є відповідні комунікативні передумови, до
яких належать: 1) спільний фонд знань про світ у мовця та слухача;
2) спільна для мовця та слухача оперативна пам’ять, що стосується
зазначеного діалогу, 3) спільний погляд у мовця та слухача (Падучева
1985: 45).
Огляд імпліцитних засобів вираження заперечення дає підстави
зробити висновок про те, що можливості його реалізації не обмежуються наявними в лексиконах різних мов експліцитними одиницями.
Заперечення може актуалізуватися приховано, за допомогою неспеціалізованих мовних засобів і на рівні лексеми, і на рівні усього
речення. Заперечення входить елементом до семантичної структури
маркованих протичленів антонімічних протичленів. Залежно від специфіки антонімічного протиставлення процеси актуалізації заперечення в комплементативах, квалітативах та контративах різняться між
собою: від прямого, безпосереднього у контративах, до непрямого,
опосередкованого проміжними семантичними операціями, в квалітативах та контративах. Формування заперечного змісту цілого висловлення відбувається через наявність комплексу комунікативних
умов, які мають виконувати мовець та слухач. Цей процес може відбуватися у безпосередній залежності від контексту, який є обов’язковою умовою реалізації імпліцитного заперечення, або бути контекстуально незалежним, як у випадку риторичних запитань чи синтаксичних структур з інтонаційним запереченням. Головними чинниками імпліцитного заперечення на рівні висловлення є відповідні
синтаксична структура, інтонація та лексичний матеріал.

*

Доступний з: <http://www.molodaukraina.org>.
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2.1.7. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Тіло є рукавичкою душі
(Ш. Мольхо).

Комунікативно-прагматичне спрямування сучасних лінгвістичних досліджень, намагання наблизити мовознавчу теорію до проблем
спілкування, сприяли активізації наукових розвідок, присвячених позамовним феноменам, які безпосередньо впливають на процеси комунікації. Особливо важливою є опрацювання цієї тематики для міжкультурного спілкування, з метою уникнення комунікативних двозначностей, невдач та провалів (докл. Бацевич 2000; Бацевич 2003;
Вендлер 1985).
Зважаючи на багатство та розмаїття мовних засобів вираження
заперечення, здавалося б, що невербальний аспект заперечення належить до його периферії. Однак загальновідомо, що значну частину
інформації (і заперечної також) сприймають у процесах комунікації
через мову жестів, тональність голосу. Зокрема 55% повідомлень ми
сприймаємо через вираз обличчя, жести, моторику голови та тіла,
38% – через інтонацію, і лише 7% інформації сприймається у формі
артикульованих нами слів. У списку невербальних знаків і сигналів
понад 1000 одиниць. Ван Дейк розглядає паралінгвальну діяльність,
до якої відносить дейктичні та інші жести, моторику тіла, вираз
обличчя, рухи тіла і фізичні контакти між учасниками комунікації, як
один із рівнів аналізу висловлення (Дейк 1989).
Оскільки заперечення належить до першорядних комунікативних категорій, надзвичайна варіативність засобів його мовної та позамовної реалізації закономірна. І якщо внутрішньомовним заперечним
одиницям присвячено чимало наукових робіт, позамовне заперечення
системно не досліджене. Однак саме невербальне заперечення деколи
може переймати головні комунікативні функції, особливо в діалогічному мовленні.
До невербальних засобів реалізації заперечення ми зараховуємо:
1) жестикуляцію, 2) міміку, 3) візуальний контакт, 4) моторику голови та тіла, 5) паралінгвальні засоби (Паславська 2004б: 61).
Мова жестів (лат. gesticulatio – усвідомлені, осмислені або
змістові жести”), яка відома з давніх-давен і була поширена в первісних людей усіх частин світу (Білецький 1997: 193), має у своєму
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арсеналі чималу палітру засобів, щоби реалізувати заперечення у
“чистому” вигляді, або в одному з його комунікативно-прагматичних
варіантів. Найпростішим способом несловесної відмови є, наприклад,
різкий рух рукою. Складена в кулак рука може сигналізувати заборону щось робити. Подібно тлумачать помахи руки з піднятим вказівним пальцем. Удар кулаком по столі слід сприймати як погрозу.
Прикладений до уст вказівний палець означає заборону говорити.
Зневажливий помах руки може засвідчувати небажання продовжувати будь-яке спілкування. Мабуть, для більшості слов’ян відомий
жест із трьох пальців, який також, хоча й вульгарно, але доволі переконливо, передає відмову. Перелічена кінетика характерна насамперед для європейця, але навіть у європейському культурному просторі
вона по-різному виявляється в різних народів. Недарма вважають, що
італійці більше розмовляють руками, ніж, наприклад, німці або
скандинави (Linke et al. 1996: 274).
Невербальні компоненти комунікації можуть бути універсальними, тобто притаманними носіям будь-якої мови, незалежно від раси
чи культури, або ж етноспецифічними, коли нонвербальна поведінка
в одній і тій самій комунікативній ситуації різна у представників
різних націй. Окремий жест може мати мати певну інтерпретацію в
однієї нації, і зовсім інакше його може тлумачити інша нація. До
прикладу можна навести жест ‘ОКей’, який передають у вигляді
кільця за допомогою пальців руки, і який пов’язують з буквою ‘О’ у
слові ‘О’key’. Попри те, що це доволі відомий жест у англомовних
країнах в Європі та Азії, у Франції він означає ‘нуль’ або ‘нічого’, в
Японії – ‘гроші’, а в країнах Середземного басейну його вживають на
позначення гомосексуальності (докл. Мескон та ін. 1998).
Етноспецифічне трактування має також V-подібний жест із двох
пальців руки. У Великобританії та Австралії його пов’язують із
символом перемоги, якщо при його демонстрації долоню повернуто
до мовця. Якщо ж долоню повернути до слухача, до жест набуває
грубого заклику ‘заткнутися’. Оскільки в більшості країн Європи цей
знак має позитивне тлумачення як ‘перемога’, незалежно від того,
яким боком повернути долоню, зрозумілим є подив європейця, який
не розуміє, яку перемогу має на увазі англієць у цілком неприйнятній
для такого приводу ситуації.
Засоби міміки – рухи вуст, носа, брів та чола – також безпосередньо впливають на перебіг комунікації. Вони можуть її і
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стимулювати, і сигналізувати про небажання співрозмовника брати
участь у розмові. Отто Єсперсен взагалі вважав, що індоєвропейське
ne за походженням було примітивним вигуком відрази, який супроводжувався відповідною мімікою, скороченням мускулів носа: нім.
die Nase rümpfen, данськ. rynke thå naesen, франц. froncer les narines.
На думку вченого, це пояснює той факт, що заперечення, які починаються на носові (n, m), трапляються в багатьох мовах за межами
індоєвропейської сім’ї (Jespersen 1917: 6–7). Можна, звичайно, сперечатися про об’єктивність зазначеної теорії походження заперечення,
поза сумнівом залишається той факт, що за допомогою міміки можна
передати незгоду, нерозуміння, протест (насупити брови, звести
брови, зморщити чоло, ніс).
Візуальний контакт рідко свідомо контрольований, але, безперечно, він належить до важливих компонентів комунікації, принаймні в європейській “культурі погляду”. Елементарним способом
відмови від участі в розмові є свідоме відвертання очей, яке демонструє, що будь-які інтерактивні дії небажані. Широко розплющені очі
також можуть бути сигналом незгоди, неприйняття, відхилення.
Найпростіший спосіб відмовити, користуючись не мовними
засобами, а моторикою голови чи тіла, – це похитати головою. Однак
і тут є значні розбіжності навіть серед слов’янських народів. Якщо
східні та західні слов’яни хитають головою на знак незгоди, то болгари, наприклад, (як представники південних слов’ян) засвідчують
так свою згоду. Зрозуміло, що незнання навіть цієї елементарної
кінетичної абетки може призвести і призводить до комунікативних
провалів1. Іншим способом категоричної відмови чи знаком протесту
є так званий поворот на сто вісімдесят градусів, який безапеляційно
припиняє будь-який комунікативний акт.
Паралінгвальними засобами (у вузькому розумінні цього термі2
на ) невербальної комунікації вважають голосові сигнали – сила
1

Як приклад можна навести численні розповіді співвітчизників про
кумедні ситуації, які трапляються з ними під час відпочинку в Болгарії. На
більшість запитань (у магазинах, ресторанах, обмінних пунктах валюти і т. д.)
про наявність того чи іншого предмета, страви, книжки, болгари заперечно
хитають головою, і потрібен певний час, доки не призвичаєшся до того, що це
ствердна відповідь. Мабуть, не менш дивним видається болгаринові східний
слов’янин, який про все запитує у продавця, але нічого не купує.
2
Термін паралінгвістика вживають як синонім до системи засобів невербальної комунікації (Bussman 1983: 352).
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голосу, тембр, ритм, сміх, кашель. Ці, здавалося б, абсолютно неважливі елементи комунікативного акту можуть інколи диктувати
умови його перебігу. Що стосується заперечення, то кожен із перелічених засобів здатен забезпечити його актуалізацію. Різке підвищення тону розмови (наприклад, викладача під час лекції) можна
інтепретувати як заборону вести розмови, перешкоджати. Серед
багатьох модальних відтінків сміху наявне і саркастично-відхилювальне “Ха–ха”. Як сигнал заборони або незгоди можна сприйняти
навмисне покашлювання співрозмовника.
Очевидно, що усі згадані (і ті, що залишилися поза увагою)
заперечні засоби невербального спілкування є периферійними елементами категорії заперечення. У процесі комунікації вони супроводжуються, зазвичай, іншими, експліцитними мовними одиницями.
Однак хтозна чи людське спілкування було б повноцінним, якби не ці
засоби. Володіння невербальними одиницями комунікації безпосередньо впливає на якість міжкультурного спілкування. Деколи навіть
дуже досконале знання іноземної мови не дає змоги його носієві
повністю адаптуватися до мовного середовища, тому що він не
володіє навичками невербальної комунікації.

2.2. ТИПОЛОГІЯ ЗАПЕРЕЧНИХ РЕЧЕНЬ
Найпоширенішим типом мовного заперечення є предикатне.
Згідно з типологічними дослідженнями (Bernini, Ramat 1996; Dahl
1979; Payne 1985) існує щонайменше п’ять структурних типів його
реалізації.
Статистичні дані порівняльних робіт, об’єктом яких були 240 з
усіх мовних груп, констатують, що найпродуктивнішим типом заперечних речень є структури із запереченням у вигляді морфеми в
складі дієслова. Такий тип переважає і становить 45% від можливих
способів побудови заперечних речень (Bernini, Ramat 1996: 11). За
допомогою афіксальної морфеми у складі дієслова, заперечення реалізується у турецькій, японській, арабській мовах (Dahl 1979; Ouhalla
1990; Payne 1985):
(236) а. тур.

gör–mü–yor–um

‘Я не бачив’
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б. япон.
в. араб.

samu–na–katta
mafiish biira hina

‘Було не холодно’
‘Тут немає пива’

Характерно, що заперечна морфема може приєднуватись суфіксально
до основи дієслова або його особових закінчень (японська, тюркські
мови, ескімо-алеутські мови) чи передувати кореневій основі у
вигляді префікса (іранські, новоіндійські мови). У шотландському
варіанті англійської мови заперечні форми Present і Past Participle
також будуються за допомогою префікса on–(=un–): onbeen (=not,
without being), onhad, onhen (=not, without having) (Маковский 1980:
73).
В абхазько-адигейських мовах Кавказу дієслово заперечується
префіксом чи суфіксом залежно від того, чи воно перехідне або неперехідне (Дондуа 1948: 170–172). А в деяких індіанських мовах Америки заперечення може реалізуватися одночасно за допомогою префікса і суфікса, наприклад, у мові камаюра: a–ha означає ‘я йду’, а
n–a–ha–ité – його заперечення ‘я не йду’. Таке ж циркумфіксальне
заперечення мають мови ірокезькі та сіу (докл. Климов 1976: 148).
Оформлення заперечення у вигляді частки також має широкий
мовний вжиток (за статистикою – 44,9%) (Bernini, Ramat 1996: 11).
Індоєвропейське *ne – це одна з найстаріших заперечних часток
(санскрит na, гот. ni, лат. ne, слов’ян. не). Для вираження заборони в
деяких мовах індоєвропейської зони паралельно вживалась спеціальна частка mé (наприклад, санскрит má, вірменське mi і т. д.)
(Мейе 1951: 381– 382). Слов’янські мови не мають особливої форми
для вираження заборони, вони послуговуються для цього поліфункціональними частками не або ні.
У ході історичного розвитку індоєвропейські заперечні частки
зазнали чималих структурних видозмін. У німецькій мові мононегативна система заперечення у вигляді частки ne пройшла еволюцію –
через полінегативну – до сучасного мононегативного стану, де головним засобом вираження заперечення є частка nicht або неозначені
займенники та прислівники, марковані запереченням: niemand
“ніхто”, nichts “ніщо”, keiner “жоден” та ін. (докл. підрозділ 2.1.3).
Головними засобами вираження заперечення в українській мові
також є частки, а саме – не або ні, які успадковано з праслов’янської
мови. Однак у процесі становлення сучасної системи заперечних засобів відбулися істотні зміни. Головна відмінність у тому, що старослов’янська мова знала моно- та полінегативні конструкції (Бурдин
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1966: 234), тоді як сучасна українська мова – суто полінегативна.
Система полінегації утвердилася в ній як граматична норма.
Окремою формою реалізації предикатного заперечення є вживання спеціального заперечного дієслова, як це відбувається у більшості уральських мов (Бондаренко 1983: 95). У фінській мові заперечне дієслово, яке фактично виконує функцію допоміжного дієслова, відмінюється за особою та числом, поєднуючись із формою
інфінітива повнозначного дієслова (наприклад, дієслово lukea
‘читати’)1:
(237) Фінська мова:
minä en lue ‘ я не читаю’ me emme
lue ‘ми не читаємо’
sinä et lue ‘ти не читаєш’
te
ette lue ‘ви не читаєте’
hän
ei lue ‘він не читає’
he evät lue ‘вони не читають’
Наступним формальним різновидом заперечення є комбінація заперечної частки та допоміжного дієслова, якою послуговується зокрема англійська мова:
(238) Англ.: Bill met Monika
Bill did not meet Monika.
До XIV ст. в англійській мові, як і в інших індоєвропейських мовах,
для заперечення будь-якого члена речення використовували частку
ne. Від середини XIV ст. її поступово перестали вживати з дієсловом.
Натомість займенник nōht (nāht), який спочатку виконував функцію
емфатичного підсилення заперечного прислівника nā, на кінець
XIVст. цілком витіснив цей прислівник і перетворився на єдиний
засіб предикатного заперечення у вигляді форми not після
допоміжного дієслова do (Jespersen 1917: 9; Костромина 1975: 68–69).
Для повноти аналізу слід згадати ще один спосіб передачі заперечення – за допомогою спеціального дієслова, яке не є допоміжним, як наприклад, у фінській мові, а виконує функцію оператора,
поширюючи свій вплив на решту речення. Такий тип властивий,
зокрема, тонганській мові з малає-полінезійської мовної родини (заперечне дієслово ikai; na’e та ke маркують аспект (Dahl 1979)):
(239) Тонганська мова
Na’e
‘alu ‘a
Siale ‘Чарлі пішов’
Na’e ‘ikai ke ‘alu’a
Siale ‘Чарлі не пішов’

1

Цит. за (Серебренников 1967: 203– 207).
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Отже, залежно від способу морфологічної експлікації можна виділити п’ять основних способів реалізації предикатного, або стандартного заперечення, яке можна застосовувати до “більшості мінімальних та базових речень” (Payne 1985: 198), зокрема, у вигляді:
1) афікса в складі повнозначного дієслова; 2) частки; 3) спеціального
допоміжного заперечного дієслова; 4) комбінації заперечної частки та
допоміжного дієслова; 5) спеціального дієслова-оператора.

2.3. ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАПЕРЕЧЕННЯ В ГЕРМАНСЬКИХ,
РОМАНСЬКИХ ТА СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ
Залежно від того, чи заперечні слова вживаються в реченні
автономно, чи в супроводі заперечної частки, природні мови можна
умовно поділити на мононегативні – в яких заперечення реалізується
за допомогою одного заперечного форманта, та полінегативні, де
вживання неозначених займенників та прислівників вимагає паралельного заперечення предиката (пор. Булах 1957; Дондуа 1948).
Явище полінегації називають ще заперечним узгодженням1 (Negative
Concorde (Acquaviva 1995; Ladusaw 1996); конгруэнция (Krzhizhkova
1968: 21)).
Германські, романські та слов’янські мови як представники
спільної європейської гілки індоєвропейських мов, викликають особливе зацікавлення, що стосується формальної реалізації у цих мовах
категорії заперечення. Попри спільне походження, заперечення в них
виражається специфічно – як результат їхньої подальшої еволюції.
Германські мови – мононегативні. Незалежно від порядку слів, заперечення в них експлікується за допомогою одного форманта, наприклад, у німецькій та англійській мовах:
(240) Anfangs begegnete er keinem lebenden Wesen (A. Schnitzler).
‘Спочатку він не зустрів жодної живої душі.’
1

Негативне узгодження визначається, зокрема, як коокуренція негативних маркерів із негативними фразовими виразами без логічної акумуляції
заперечення (Acquaviva 1997; Ladusaw 1995). Г. Кжижкова подає визначення
подвійної негації як поєднання заперечного займенника (квантора загальності)
та негації дієслова (Krzhizhkova 1968: 21).
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(241) – But I’ve never seen anyone saner, – said Angela (Е. Waugh).
‘– Однак я ще ніколи не бачила розумнішої істоти, – сказала А.’
Український переклад чітко фіксує відмінність маркування заперечних конструкцій у слов’янських та германських мовах, тому що на
противагу германським, слов’янські мови – послідовно полінегативні:
заперечні займенники та прислівники вживають у них лише паралельно із заперечною часткою, не акумулюючи чи, навпаки, нівелюючи заперечну семантику речення загалом. Зазначений факт дає
підстави стверджувати, що у слов’янських мовах є явище полінегації:
(242) Тільки про се ще ніхто з моїх знайомих не знає, крім Вас, і я
прошу Вас нікому про се не казати, поки сей “Камінний
господар” не вийде з друку (Леся Українка).
(243) Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает ... (А. С. Пушкин).
Однак ітерація заперечного компонента виступає як суто формальний
інтенсифікатор ознаки заперечення і не несе жодного семантичного чи
стилістичного навантаження (пор. твердження Р. Зорівчак стосовно частотності оцінного параметра в українській мові (Зорівчак 1983: 26–27)).
Романські мови займають специфічну позицію в системі монота полінегації. По-перше, полінегативність у цих мовах не є абсолютною, а лише структурно зумовленою. Її реалізація пов’язана з визначеним порядком слів – негація дієслова має передувати заперечному займеннику:1 румунська: nu vazui pe nimene; італійська: non
ho veduto nessuno; іспанська: no he visto nadie; португальська: nal
tenho visto nenhun. По-друге, стандартне заперечення французької
мови ne pas не можна розглядати як полінегативну конструкцію,
оскільки це, радше, частини одного комплексного заперечення. Що
стосується заперечних займенників у французькій мові, то всі вони
(за винятком nul) етимологічно та структурно не пов’язані із запереченням. Однак тривале вживання в типових заперечних контекстах
закріпило за цими лексемами значення заперечення: aucun, personne,
rien та ін. Для підсилення негації можуть вживатись одночасно
декілька заперечних формантів, наприклад, ісп.: nunca, jamás
lo haré.

1

Приклади цит. за (Булах 1957: 45).
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Однак моно- чи полінегативність не є константними ознаками
мов. У історичному розвитку мови мають здатність змінювати одну
систему негації на іншу, демонструючи певну циклічність розвитку.
Уперше циклічну еволюцію заперечення на матеріалі французької
мови теоретично обґрунтував Отто Єсперсен (Jespersen 1917). Спробуємо дати типологічну характеристику цього процесу в мовах
Європи.
Суть явища, що в лінгвістиці називають “цикл Єсперсена”,
полягає в тому, що ослаблене з певних причин первинне заперечення
(його морфологічний експонент) стає функціонально недостатнім,
через що підсилюється іншим словом, яке з часом переймає функції
заперечення, проте саме може зазнавати такого ж регресивного
розвитку, як і первинне заперечення (Jespersen 1917: 4).
Еволюція заперечення (ne) pas у французькій мові – класичний
вияв циклу Єсперсена. Старофранцузьке заперечення ne етимологічно пов’язане з латинською формою ne, яка була підсилена елементом non – амальгамою з конструкції ne + oenum “не одне”: лат.
ne dico non dico ( ne oenum dico). У старофранцузькій non знову
регресує до первісно латинської форми ne, в результаті фонетичної
еволюції мови. Згодом заперечна частка ne підсилюється елементом
pas, що етимологічно не має жодного стосунку до заперечення,
оскільки pas означає “крок”: je ne dis pas
jeo ne di. Поступово
підсилювальний елемент pas десемантизується. Це виявляється у
тому, що його наявність у реченні стає облігаторною. Що більше, він
витісняє первинного носія заперечення – ne і перетворюється в низці
висловлень в усталене кліше, а в діалогічному мовленні – в основний
засіб заперечення. Розмовна французька засвідчує зазначений процес:
je sais pas. На користь поступового перетворення pas на
самодостатню функціональну одиницю заперечення промовляють
дані досліджень процесів вивчення мови дітьми. Ці дані свідчать, що
французькі діти утворюють перші заперечні форми за допомогою pas
(докл. Ramat 1987: 181). На думку Б. Лєнц, ne може зникнути як
частина французького заперечення, на користь чого промовляє низка
лексичних зворотів сучасної мови, особливо в коротких репліках – як
засіб економії мовлення: Pas du tout!; Pourquoi pas? (Lenz 1996: 184).
Поряд із романськими, механізм циклу Єсперсена можна
простежити і в германських мовах. У староанглійській мові заперечення реалізувалося за допомогою ne (Jespersen 1917: 9): ic ne secge.
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У ранньосередньоанглійський період воно посилюється елементом
not: I ne seye not, який у пізній середньоанглійській повністю витісняє
первинне заперечення ne: I say not. У новоанглійській заперечення
знову зазнає підсилення – за допомогою спеціального дієслова do: I
do not say, яке, згідно з циклічною схемою Єсперсена слабшає і “зрощується” з дієслівною формою: I don’t say, особливо в розмовній мові: I [dn] say. Це зумовлено, на наш погляд, здатністю мови амальгамувати елементи просодично, не порушуючи змісту висловлення.
Подібний еволюційний процес пройшло заперечення в німецькій мові. Староверхньонімецьке ni (ni weiz ioman) набуває (внаслідок
розвитку голосних у ненаголошених складах) в ранньосередньоверхньонімецькому варіанті форми ne або en (ich enweiz), яка згодом
посилюється елементом niht (des enweiz ich niht) – мононегатором
nicht сучасної німецької мови (ich weiß nicht) (Булах 1962). У нідерландській мові цей процес вирізняється лише варіантними формами
заперечних елементів. Первинне старонижньофранкське заперечення
en комбінується з niet, яке згодом стає єдиним запереченням сучасної
нідерландської (Hutterer 1990: 263).
На відміну від французької мови, в якій підсилювальний
заперечний елемент (pas) сам собою не містить заперечної семантики,
німецьке nicht, англійське not та нідерландське niet етимологічно
пов’язані зі спільногерманською заперечною формою ni io wiht “не
одна річ”, “не одна істота”. Форма ni io wiht зазнає формальної видозміни та повної десемантизації і, цілком витіснивши первинне
заперечення, переймає його функції:
(244) герм.
ni io wiht
гот.
ni waiht
нім.
niowiht niwiht niht
англ.
nowiht nought not
Логічно було б припустити, що слов’янські мови, поряд з іншими
групами європейської гілки індогерманських мов, зазнали подібної
еволюції засобів вираження категорії заперечення. Однак сучасний
стан системи заперечення свідчить про своєрідність цього процесу в
слов’янських мовах. Простежити зазначений еволюційний процес
складно, з огляду на ту обставину, що тривалий час питання про
первинну форму слов’янського заперечення конкретно не ставили. З
уваги на це сучасний полінегативний стан слов’янських мов ви-
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знавали споконвічним, а в дослідженнях зі згаданої тематики не було
ніяких припущень стосовно можливої первісно мононегативної форми заперечних конструкцій (Delbrück 1897; Miklosich 1926; Schleicher
1856–57). Проблему ускладнювала обмежена кількість слов’янських
писемних пам’яток. Утім і з них важко зробити однозначний
висновок про первісну форму заперечення. Зумовлено це тим, що в
старослов’янських першоджерелах паралельно вживають моно- та
полінегативні конструкції. В одній з найстаріших слов’янських
пам’яток кінця Х ст. – Зографському євангелії – читаємо: никhтоже
плода сhнеждь (Вондрак 1915: 29); іс же млъчааше
ничьсоже не отьвhштавааше (Бурдин 1966: 234). Ф. І. Буслаєв
пояснював мононегативні структури у старослов’янській впливом
старогрецької мови через посередництво церковнослов’янської
(Буслаев 1869: 327). Однак таке твердження видається нам
непереконливим. Поряд із мононегативними у старогрецькій мові
(аттичний діалект V–IV ст.) паралельно вживали полінегативні форми
(Соболевский 1939: 389). Це дало Ф. Діцу привід пояснювати
полінегативні конструкції у Петронія також упливом старогрецької
мови (Diez 1882: 1074). До того ж, згідно зі статистичними даними,
мононегація у старослов’янських першоджерелах – досить поширене
явище (Krzhizhkova 1968).
Архаїчніша система засобів вираження заперечення у старочеській мові дає змогу зробити деякі припущення стосовно її віддзеркалення в інших слов’янських мовах. Хоча перші писемні пам’ятки
старочеської датовано XIII ст. (Українська ... 2000: 578), тогочасні
контури її граматичної системи засвідчують ще давніший стан
порівняно з іншими слов’нськими мовами, що є, зрештою, типовим
явищем для розвитку споріднених мов, коли за певних історичних
умов (наприклад, внаслідок тривалої ізоляції) та чи інша мова
переживає менш інтенсивну еволюцію. Й. Ґебауер виділяє в старочеській три типи заперечних конструкцій (Gebauer 1884: 180):
(245) I тип
II тип
III тип

– každý nevie;
– nikto vie;
– nikto nevie.

Перший тип представлено мононегативною конструкцією з проклітичним запереченням дієслова. Цікаво, що із заперечною формою дієслова вживається узагальнюючий займенник (у логічних термінах –
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універсальний квантор) у стверджувальній формі. Подібні конструкції трапляються в готській мові (Булах 1957: 51):
(246) ni habaith fralet aiw (Мк. 3,29)
‘не матимуть прощення ніколи (навіки)’
(247) jah ni qethun mannhun waiht (Мк. 16,8)
‘і не сказали нікому нічого’1.
Другий тип також формується мононегативними конструкціями із заперечного займенника та дієслова в позитивній формі. Третій тип –
це полінегативні структури, в яких у заперечній формі одночасно
виступають дієслово та займенник.
Існує думка, що неозначені займенники в ствердній формі давніші порівняно зі своїми заперечними аналогами, які утворювалися за
допомогою заперечної частки (Булах 1957: 71; Gebauer 1884: 180–
185). Поряд із готською мовою часів біблії Вульфіли це засвідчують і
старочеські тексти, у яких такі конструкції досить поширені: ne jmám
všeho ‘не маю нічого’, дослівно: ‘не маю всього’; nedam komu ‘не дам
нікому’, дослівно: ‘не дам кому-небудь’ (Gebauer 1884). Ці приклади,
звичайно, ще не є переконливим доказом певної послідовності розвитку історичних форм заперечних конструкцій у слов’янських мовах. Однак вони дають достатньо підстав для того, щоб зробити певні
припущення щодо розвитку граматичної категорії заперечення у
слов’янських мовах. Як і в інших індоєвропейських мовах, давнє
слов’янське заперечення первинно мало б бути мононегативним.
Стверджувальні неозначені займенники заміняються згодом заперечними і частково витісняють первинне дієслівне заперечення. На
матеріалі старочеської це могло б виглядати так: ne jmám všeho; každý
nevie
nikto vie
nikto nevi. Очевидно, що порядок слів та
прагматичний компонент відіграли в цих процесах важливу роль
(Krzhizhkova 1968: 31). Подвійна негація поширювалася, очевидно,
передусім у конструкціях, де заперечний займенник займав
постпозицію, що з прагматичних міркувань (потреба у швидшому
доведенні інформації до слухача) сприяло його поширенню на
дієслово в препозиції. Проте заперечення в препозиції до синтаксичної конструкції, на наш погляд, найефективніше передає
заперечну семантику. Заперечення дієслова, що супроводжувалось запереченням займенника в постпозиції, можна пояснити лише впли1

Цит. за (Булах 1957: 51).
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вом аналогії. У будь-якому випадку, цикл Єсперсена, згідно з яким
послаблене заперечення посилюється іншим елементом, що згодом
переймає функції заперечення, у слов’янських мовах не простежується. Логічно виникає запитання, чому слов’янські мови виявляють таку специфіку. Можливу відповідь дає порівняння з германськими мовами. По-перше, в германських мовах внаслідок специфічних
процесів розвитку голосних у ненаголошених складах, спочатку
послаблюється, а потім остаточно зникає первинна заперечна частка
ne/ni, яку мусив зміцнити, а згодом і замінити інший формант. У
слов’янських мовах таке фонетичне ослаблення заперечення виявилося лише частково – у вигляді проклітичних процесів (наприклад,
старочеське nevie; старосл. нъесть і т. д.). Мала б бути інша, глибинна причина, що зумовила структурні відмінності в реалізації заперечення європейськими мовами. Якщо уважніше розглянути схему, за
якою європейські мови долали цикл Єсперсена, а точніше порядок
слів, при якому в цих мовах реалізувалося заперечення, впадають в
очі певні закономірності1:
(248) Французька: ne V
ne V
pas
V
pas
(249) Англійська:
ne V
ne V
not
V
not
do not V
(250) Німецька:
ni V
ne/en V
ne/en V
niht
V
niht
(251) Нідерландська: en V
en V
niet
V
niet
В усіх із наведених мов заперечний цикл складається з однакових
етапів: переддієслівне заперечення посилюється післядієслівним компонентом, формуючи разом з ним бінарну заперечну структуру.
Внаслідок фонетичної редукції заперечення в препозиції до дієслова
1

V позначає дієслово.
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елімінується, а постпозиційне заперечення знову займає ініціальну
позицію. Полінегативний стан у германських мовах, зокрема в німецькій, розвинувся на той час, коли порядок слів у реченні був
відносно вільним. Однак на початок XII ст., коли формувався консервативніший порядок слів (зокрема рамкова конструкція і т. д.),
структури з декількома заперечними формантами поступово починали витісняти мононегативні конструкції. Зазначений процес сприяв
прогресивній перебудові структури речення і формуванню специфічного порядку слів. Слов’янські мови, як відомо, не зазнали такої
радикальної перебудови ані структури речення, ані системи негації.
Зберігши вільний порядок слів, вони забезпечили, серед іншого, своєрідний розвиток категорії заперечення.
У сучасній лінгвістиці популярними є твердження про активні
процеси мовної економії, які призводять до різноманітних процесів
спрощення, редукції формальних засобів. На нашу думку, циклічний
розвиток категорії заперечення промовляє на користь дещо іншої
закономірності. Мовний розвиток – це завжди еволюційний процес.
Фонетично ослаблені форми на певному етапі розвитку мови підсилюються, а в разі потреби і повністю заміняються повнозначними
елементами. Поряд з іншими чинниками мовної еволюції, цей процес
ґарантує самозбереження мови.
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РОЗДІЛ3
СФЕРИ ДІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
3.1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ні, наша наука – не ілюзія.
Але ілюзією було б думати,
що ми могли б отримати деінде те,
чого вона нам не може дати
(З. Фройд).

Особливість сучасних досліджень із семантики виявляється в
їхньому тісному зв’язку з логікою. Логічний аналіз мови, який на
думку О. В. Падучевої можна тлумачити як структурне моделювання
мовних одиниць різного ступеня складності за допомогою формул
“тієї чи іншої логіки” (Падучева 1979: 74), становить сьогодні основу
не лише теорії референції, але й семантичного синтаксису, ситуативної та модальної семантик, прагмасемантики та ін. (докл. Кобозева
2000; Cresswell 1991; Kratzer 1978; Lohnstein 1996; Stechow, Wunderlich 1991). Дедалі більший вплив логічного напряму в лінгвістиці
зумовлений низкою чинників. Одним із головних є наявність у мові
семантичного пласту, який безпосередньо відображає логічні форми
мислення і який В. З. Панфілов називає логіко-граматичним рівнем
мови (Панфилов 1963: 74). Іншим чинником є розвиток логіки per se,
яка розширила сферу досліджень від штучних до природних мов,
поєднуючи екстенсіональний та інтенсіональний підходи – онтологічний аспект мовних знаків і гносеологію знакових систем (Киклевич 1997: 11).
Застосування формального апарату для дослідження мовних
явищ і особливо такого феномену як заперечення є правомірним і неодмінним насамперед тому, що він забезпечує можливість моделювання мови та мовних явищ, дає змогу виявити їхні найтиповіші,
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універсальні якості. Моделлю в цьому дослідженні вважається система об’єктів, яка відображає структуру чи поведінку іншої системи
об’єктів (Пиотровский 1966: 16).
У методологічному плані пропоноване дослідження послуговується теоретичною моделлю генеративної (породжуючої) граматики
(надалі ГГ), яку найпослідовніше розробив американський філософ та
лінгвіст Ноам Хомський (Чомскі)1. Саме цей тип граматики здатний,
на нашу думку, пояснити численні факти асиметрії між формою та
змістом заперечних речень, відобразити крок за кроком деривацію
заперечної структури й реальне місце заперечення в ній, а також
окреслити чинники, які зумовлюють асиметрію морфо-синтаксичної
реалізації та семантичної інтерпретації заперечних речень.
Граматика генеративного напряму – це поняття, яке далеко виходить за межі звичного розуміння граматики як системи морфологічних та синтаксичних правил, що забепечують правильну побудову слів, фраз, речень. Генеративна граматика – це модель, що репрезентує мовну компетенцію носія мови. Спосіб репрезентації цієї
моделі зумовлений специфічним розумінням онтології мови.
Мова, як відомо, – явище соціальне (“Language is a social art”
(Quine 1960)). Наявність величезної кількості мов та відмінностей між
ними можна пояснити лише соціально-історично (Paul 1880), що дає
підстави зарахувати мовознавство до гуманітарних дисциплін. Однак
поза цим виміром мови існує й інший – біологічний. Так само, як
людина здатна чути, бачити і т. д., вона має ще одну специфічно
людську здатність – мовної компетенції. Ця властивість закладається
генетично і є відмітною ознакою людини. Очевидно, що такий “орган
мови” мусить мати відповідну локалізацію. Якщо мозок людини має
зоровий, слуховий та ін. центри, цілком ймовірно припустити наявність мовного центру. У різних варіантах цю гіпотезу дійсно висувають і вона має підтвердження в дослідженнях із патолінгвістики
(докл. Ender 1994; Singer 1996; Лалаянц, Милованова 1992; Лурия
1975 та ін.).
1

Навіть короткий огляд основних версій та тверджень генеративної
(породжуючої) граматики потребує окремого викладу. Тому ми обмежимося
релевантними тезами і поняттями насамперед останніх версій породжуючої
граматики – теорії принципів і параметрів (Chomsky 1981) та мінімалістської
програми (Chomsky 1992).
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Щоби зрозуміти специфіку генеративного напряму в лінгвістиці,
треба порівняти його вихідні постулати з твердженнями традиційних
описових граматик (американський дескриптивізм, європейський
структуралізм), які розробили низку ефективних описових методів,
залишаючись і сьогодні популярними напрямами лінгвістичних досліджень.
Дескриптивізм займається дослідженням певного мовного корпусу: морфем, слів, словосполучень чи речень, тобто мова постає в
згаданому дослідницькому напрямі як зовнішнє явище. Звідси й
основна мета дескриптивізму – класифікація мовних одиниць. Збирають відповідний корпус, який і формує об’єкт дослідження. Цей
корпус аналізують і класифікують, починаючи від фонем, як елементарних звукових елементів, морфем, як мінімальних носіїв лексичного значення, згодом слів та розрядів слів, і, закінчуючи реченнями,
як лінійними послідовностями слів. Домінування класифікуючого
компонента в такому типі лінгвістики перетворює її у “вербальну
ботаніку” (Searle 1995), або лінгвістику “мисливців та колекціонерів”
(Linke et al. 1996). Пропонований індуктивний підхід бере свій початок від об’єкта дослідження (мови) і закінчується ним. Глибинні ж
закономірності об’єкта дескриптивіста не цікавлять. Питання оволодіння мовою він трактує переважно в руслі бігевіоризму – як набуття
мовних навичок у процесі взаємодії з навколишнім світом. У плані
володіння мовними навичками, дитина народжується як tabula rasa,
як чистий аркуш паперу. Лише стикнувшись із мовним середовищем,
тобто певним корпусом мовних одиниць, вона поступово засвоює цей
корпус, а згодом, або просто імітує його, або індуктивно встановлює
певні мовні закономірності, набуваючи завдяки цьому мовних навичок. Таке бачення багатогранного процесу оволодіння мовою видається надто спрощеним, тому що воно нівелює творчий, креативний аспект мови.
Для ГГ питання про об’єкт дослідження ставиться принципово
по-іншому: що таке знання мови (англ. knowledge of the language, нім.
sprachliches Wissen) і якою є ментальна репрезентація цього знання,
тобто, йдеться про лінгвістику як когнітивну дисципліну, як частину
психології. Зрозуміло, що об’єкт дослідження такої лінгвістики –
принципово інший. Це – не зовнішній конструкт, а власне мовна
компетенція людини, локалізована і репрезентована в її мозку.
Важливо наголосити, що мова йде саме про компетенцію мовця, про
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те, що він як носій мови знає, а не те, як він послуговується мовою.
Ми досить часто припускаємося помилок у мовленні (обмовки,
тавтології та інші девіації) через втому чи швидкий темп розмови,
однак комунікативні помилки аж ніяк не свідчать про нашу кращу чи
гіршу мовну компетецію; інколи ми протсо (свідомо або несвідомо)
не в стані бездоганно реалізувати її. Тому в генеративній граматиці
дослідження проводять з погляду ідеального мовця/слухача.
Зрештою, така ідеалізація об’єкта дослідження – загальноприйняте
явище в теоретичних дисциплінах1.
Ще одне застереження стосується характеру мовного знання. Це
не свідоме знання (knowing that), а знання інтуїтивне (knowing how).
Людина, далека від лінгвістики, зазвичай не може пояснити, чому в
певних випадках діють ті чи інші мовні закономірності, чому можна
сказати так і не можна сказати по-іншому. Однак носій мови здатний
зробити правильний вибір, не володіючи спеціальними філологічними знаннями.
Отже, предметом дослідження ГГ є мовне знання, локалізоване
в мозку людини. Логічно виникає питання, у результаті яких когнітивних процесів відбувається акумуляція такого знання. Для ГГ, яка
безпосередньо не займається дослідженням особливостей засвоєння
мови, це питання все ж має важливе методологічне значення. Дескриптивізм стверджує, як зазначалося, що будь-яка дитина починає
вивчення мови з нуля. Завдяки контактові з мовним середовищем
вона імітує його фрагменти, поступово засвоюючи і вдосконалюючи
свої знання мови. ГГ зібрала в ході становлення цілу низку аргументів проти такого спрощеного розуміння цього процесу, який за
своєю суттю є геніальним – за декілька років (близько п’яти) будь-яка
1

Одразу треба застерегти від неправильного тлумачення тези ГГ про
мову як ментальний об’єкт. Генеративістика не досліджує мозку людини, вона
лише вивчає, як у ньому репрезентовані (лише абстрактно, а не фізіологічно!)
знання мови, і намагається їх експлікувати. Щоб полегшити розуміння цієї тези,
часто використовують “комп’ютерну” метафору: користувач цікавиться
насамперед програмним забезпеченням (software) свого комп’ютера, а не його
будовою (hardware). Так само й для лінгвіста цікавою є не нейрологічна
реалізація мовної функції, а лише опис її ментальної репрезентації. Саме
позначення мови як органу – також метафоричне. Знайти в мозку автономну
ділянку, яка б забезпечувала функціонування мови, ледви чи вдасться (Poeck et
al. 1984). У цьому випадку влучнішим є порівняння Н. Хомським органу мови з
кровообігом, тобто певною системою взаємозалежних ділянок.
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дитина, майже незалежно від своїх розумових здібностей, здатна
оволодіти таким складним механізмом як мова. Для цього їй потрібно
зовсім небагато інформації про мову, яку вона має опанувати. Однак
на певному етапі діти виявляють мовні знання, які значно перевищують зімітований ними матеріал. Дескриптивна лінгвістика твердить у такому випадку про індуктивне застосування певних правил,
але тоді кожна дитина застосовувала б свої індивідуальні правила й
здобувала би свою індивідуальну граматику, що, однак, не відбувається. Усі діти набувають у певному віці відповідних мовних навичок, знаючи, як можна вжити певний мовний вислів, і, що цікаво,
як не можна, хоча цього їх ніхто не вчив (відсутність негативного
досвіду), тобто їхні знання значно ширші, ніж ті, які вони здобули
завдяки простому імітуванню та індуктивному застосуванню певних
граматичних правил. Згадана проблема в ГГ має назву логічної
проблеми оволодіння мовою. Н. Хомський називає її Платоновою
проблемою: “How can we know so much given that we have such limited
evidence” (Chomsky 1986b).
ГГ пропонує своє розв’язання поставленої проблеми, яке, зрештою, також є лише гіпотезою. Згідно з цією гіпотезою людині властиві генетично закладені принципи універсальної граматики (УГ) та
невелика кількість специфічних (залежно від конкретної мови)
параметрів. Принцип – це універсальне твердження, з якого логічно
випливають певні важливі особливості граматики будь-якої природньої мови. Параметр є універсальною ознакою з обмеженою кількістю значень, що набуває одне з цих значень залежно від конкретної
мови. Щоб задовольнити потреби усіх мов, принципи мусять бути
надзвичайно рестриктивними, але водночас достатньо гнучкими, щоб
охопити структурне розмаїття мов.
Універсальні принципи мають доволі абстрактну репрезентацію.
Вони настільки приховані, що носій мови, зазвичай, навіть не здогадується про них, хоч інтуїтивно їх використовує. Цих принципів не
потрібно вивчати, тому що вони закладені генетично. За аналогією до
кантівської філософії, їх можна було б назвати трансцендентальними.
Це частково пояснює феномен блискавичного процесу засвоєння
мови дітьми, тому що починається він не з нуля, а зі значно більшої
цифри, за якою стоїть найважливіша мовна інформація – принципи,
універсальні для всіх мов, та параметри, які охоплюють специфіку
кожної можливої мови. Звичайно, щоб процес засвоєння мови дійшов

Методологія дослідження

127

до свого логічного закінчення, бракує ще однієї важливої ланки, а
саме – лексикону, який здобувається завдяки контактові з мовним
середовищем. Однак це вже не індуктивний, а дедуктивний процес,
який активізує згадані параметри та принципи. Н. Хомський розглядає УГ як когнітивну властивість, що характеризує видову біологічну якість людини і називає згадану тезу гіпотезою про вроджену мовну здатність (innateness hypothesis for the language faculty)1.
Повертаючись до предмета дослідження ГГ, зауважмо, що ГГ –
це теорія мовної компетенції, а не реалізації, вона досліджує не корпус певних одиниць, а ментальну репрезентацію мовного знання.
Варто докладніше зупинитися на понятті “мовного знання”. Застосування цього терміна наводить на думку про існування якоїсь
автономної когнітивної функції. Однак феномен мовної компетенції у
ГГ тлумачать як систему так званих модулів – відносно автономних,
але взаємозалежних когнітивних ділянок, які забезпечують функціонування мови. Уявити цей взаємозв’язок можна за допомогою такої
схеми (Linke et al. 1996: 99):
(252) Модульна структура мовної компетенції

Очевидно, що таке складне явище як мова, щоб забезпечити процес
комунікації, мусить “співпрацювати” з багатьма іншими когнітивними компонентами. На думку прихильників генеративної ідеї, існує
окремий когнітивний модуль – граматична компетенція, який спеціалізується тільки на мові. Таке звуження предмета дослідження
має на меті максимальне наближення лінгвістики до точних наук. А
вірогідність припущень про модульну будову людського мислення і
мови зокрема підтверджується дослідженнями з мовних патологій.
1

Пор. контроверсні підходи до теорії оволодіння мовою (Fanselow, Felix
1993a; Piattelli-Palmarini 1980).
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У найдосконалішій (на думку автора) “класичній” версії
генеративної граматики – теорії принципів і параметрів (Principles and
Parameters Theory), викладеній у Lectures on Government and Binding
(надалі GB–модель) (Chomsky 1981), мовні вирази характеризуються
сукупністю конфіґурацій, які відображають різні аспекти їхнього можливого структурування та підпорядковуються принципам і правилам
різних когнітивних систем людського організму. Пропоноване дослідження послуговується низкою постулатів генеративної граматики:
1. Синтаксис є рекурсивною системою, яка продукує необмежену
кількість структур певної мови.
2. Фонетика інтерпретує структури акустично.
3. Семантика приписує структурам відповідні значення.
Модель генеративної граматики у версії GB (дериваційна модель),
завданням якої вважають продукування речень, можна схематично
зобразити так:
(253) GB–модель
LEXIKON
DS
⇓
PF ⇐ SS ⇒ LF

Лексикон та синтаксис творять генеративний центр, тому що власне
формують структуру, яка набуває згодом фонетичної (Phonetic Form)
та логічної форм (Logical Form). Зауважимо, що йдеться лише про модель граматичної компетенції, а не про реальний процес кодування чи
декодування мовних одиниць в процесі мовленнєвої діяльності, коли
семантичний компонент є головним для здійснення акту комунікації.
Основними рівнями репрезентації є
(254) Глибинна структура (DS = deep structure),
Поверхнева структура (SS = surface structure),
Логічна форма (LF = logical form),
Фонетична форма (PF = phonetic form)1:
1

Манфред Бірвіш вважає неодмінними для адекватного опису ще два
рівні – семантичну форму (Semantische Form) та концептуальну структуру
(Konzeptuelle Struktur (Bierwisch 1982)), які тут не взято до уваги.
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Синтаксична підсистема, яка взаємодіє з лексиконом, наповнюючи
структури лексичним матеріалом, формується глибинною та поверхневою структурами, логічною формою та відношеннями між цими
синтаксичними структурами. Фонологічний компонент визначає характеристики фонологічної форми, а також відношення, що виникають між останньою та поверхневою структурою.
D–структура кодує граматичні функції: вона показує, наприклад, для іменних фраз – функції підмета, прямого чи непрямого
додатка. У D–структурі прямий додаток є першим аргументом перехідного дієслова, а підмет – останнім. Підмет вважається у GB
іменною фразою, безпосередньо над якою домінує проекція речення.
Над прямим додатком домінує дієслівна фраза. Елементарне речення
на зразок (Ich weiß, dass) Hans Maria liebt ‘(Я знаю, що) Ганс любить
Марію’ матиме в цьому форматі (без урахування деяких технічних
деталей) таку структурну репрезентацію:
C'
VP = S

C
DP
Hans

(255)

V'
DP
Maria

V
liebt 1

У GB граматичні функції приписують аргументам певні семантичні
(тематичні) ролі. Отже, у наведеному вище прикладі об’єкт одержує
тематичну роль “того, кого люблять”, а суб’єкт – “того, хто любить”.
S–структуру, яка за своєю формою найбільш подібна до реального речення, отримують за допомогою трансформаційного компонента, який переводить глибинну структуру в поверхневу. Для наведеного вище німецького речення, S–структура, утворена шляхом двох
структурних пересувань – топікалізації іменної фрази Maria та зайняття присудком liebt позиції Verb–2 (докл. розділ 3.3.1) – матиме
такий вигляд:
1

C маркує позицію для сполучника підрядного речення, S позначає речення, DP – іменну фразу (підмет та прямий додаток), VP – дієслівну фразу, V –
дієслово. Скорочення пропонуємо в традиційному для ГГ англійському варіанті.
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(256)
CP
DP1
Maria

C'
C
C

V2
liebt

S
DP1

VP
DP V
2
Hans

Процеси позиційного пересування елементів речення здійснюються
за допомогою спеціального правила, яке єдине збереглося з усього
арсеналу трансформаційних правил ранньої породжуючої граматики
і набуло в останніх її версіях такого вигляду (пор., наприклад,
Dürscheid 1991: 56; Fanselow, Felix 1993б: 150; Stechow, Sternefeld
1988: 76):
(257) перемісти
де
– будь-який елемент структури (Grewendorf et al. 1987: 224;
Ramers 2000: 73). Суть трансформацій зводиться до пошуку позицій,
у які можуть здійснюватися пересування, та умов, за яких такі
пересування можливі. Утворенню неграматичних структур перешкоджають певні обмеження (англ. constraints, нім. Beschränkungen)
(Ramers 2000: 73). Найважливішим обмеженням є таке: пересування
допустимі лише в позиції, які передбачені D–структурою і є лексично незаповненими. На питання про те, що спричинює трансформаційні процеси – пересування елементів з однієї структурної
позиції в іншу – немає однозначної відповіді. У GB пересування
пояснюють потребою компонентів синтаксичних структур отримати морфологічні ознаки. В останніх версіях породжуючої граматики вважається, що певний вираз пересувається у відповідну позицію, щоб перевірити свої морфологічні ознаки, яких він набув у готовій формі з лексикону (Chomsky 1995; Radford 1997). У славістичних колах панує думка, що процеси пересування (принаймні у
деяких мовах, зокрема, слов’янських) зумовлені, радше, вимогами
інформаційного структурування (актуального членування) речення
(Junghanns, Zybatow 1997).
В останній, мінімалістській моделі ГГ (репрезентаційна модель,
згідно з якою завдання граматики полягає не в продукуванні речень, а
в перевірці їх на граматичність) поверхнева структура SS фігурує під
назвою Spell–Out.
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(258) Модель мінімалізму (Chomsky 1995):

Ця модель ділить синтаксичний компонент на дві великі сфери –
експліцитний та прихований синтаксис. Операції експліцитного синтаксису відображено в поверхневій структурі речення, процеси прихованого синтаксису є невидимими на поверхні речення, тому що
реалізуються абстрактно.
Логічна форма – це рівень, що формується з поверхневої
структури і виходить на екстралінгвальні механізми сприйняття.
Правила семантичної інтерпретації оперують власне на цьому рівні.
Логічну форму отримують за допомогою застосування того ж трансформаційного компонента до S–структури (на відміну від інших моделей, наприклад, “Смысл <=> Текст” (Мельчук 1974), де для
семантичних рівнів використовується особлива метамова). Для того,
щоб вивести логічну форму певної синтаксичної структури, застосовують (залежно від специфіки цієї структури) такі операції:
- реконструкція матеріалу, що зазнав пересувань, на базові
позиції;
- підняття (англ. raising, нім. Anhebung) об’єкта в позицію, де
він може одержати адекватну семантичну інтерпретацію;
- ліквідація семантично неважливого матеріалу (Principle of
Full Interpretation).
Для наведеного раніше прикладу логічна форма (з відповідними логічними типами її компонентів, (докл. Montague 1970a; Montague
1970b; Montague 1973) матиме схематично такий вигляд:
(259) (.., dass)
Sp
DP
e

VP
ep

Hans
DP

V

e

e(ep)

Maria

liebt
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Логічні типи – це семантичні/логічні ознаки мовних виразів. Залежно від граматичного статусу виразу, розрізняють такі типи:
(260) Логічні типи1
Пропозиції
тип p (англ./нім. proposition)
Іменні фрази (ідивідууми)
тип e (англ. entities, нім. Entität)
Неперехідні дієслова
тип <e,p>
Перехідні дієслова 1
тип <e,<e,p>>
Перехідні дієслова 2
тип <e,<e.<e,p>>>
Логічні типи полегшують семантичну інтерпретацію синтаксичних
структур. На відміну від категоріальної граматики, яка ідентифікує
типи з граматичними категоріями, ми припускаємо, що одиниці тієї
самої категорії можуть належати до різних логічних типів (Stechow
1995).
Мовні структури детермінуються принципами, правилами та
одиницями граматичної системи. Граматична система, як когнітивна
основа мовних знань людини, містить низку компонентів: синтаксичну, фонетичну, семантичну підсистеми і, окремим модулем, – лексичну підсистему. Комбінаторний синтаксис взаємодіє з лексиконом
(включення лексичного матеріалу) та двома зовнішніми (інтерфейсними) рівнями – логічною формою та фонетичною. Фонетична форма забезпечує матеріалізацію синтаксичних одиниць. На цьому рівні
відбувається фонетична інтерпретація граматичних структур, вони
набувають звукової оболонки. Крім послідовностей фонем та наголосу до фонетичної форми належать також ритм, логічний/фразовий
наголос та низка інших елементів, вивченням яких займається супрасегментальна фонологія.
До лексикону (ментального!) входять усі наявні в конкретній
мові лексичні одиниці з відповідними морфо-синтаксичними ознаками, морфеми, фразеологізми, словотвірні конструкції. Для
окремого дієслова як, наприклад, stellen ‘ставити’ з такого речення
(261) Olga stellt das Buch auf das Regal.
‘Ольга кладе книжку на полицю’.
лексикон міг би містити такі характеристики (Linke et al. 1996: 110),
(Паславська 2001a: 16):
1

Подаємо в спрощеному варіанті (Stechow 2002).
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(262) Фонетична форма:
Графічна форма:
Семантика:
Частина мови:
Морфо-синт. ознаки:
Селекція:
аргумент 1
іменник

Частина
мови
Тематичні аґенс
ролі
Структур- зовнішня
на позиція

[‘stellen]
<stellen>
STELLEN
V
3 ос. одн. інд.
аргумент 2
іменник

аргумент 3
прийменник

тема/пацієнс

директив

внутрішня

внутрішня

У зазначеному форматі фонетична форма містить інформацію про
фонемний склад та наголос лексичної одиниці. Графічна форма
відображає специфіку її написання (для мов з писемною культурою).
Семантика дієслова stellen фіксує потрібну інформацію, пов’язану з
інтерпретацією цієї лексичної одиниці. Лексикон пропонує також
категоріальну, морфо-синтаксичну та селекційну характеристики зазначеного дієслова.
Для семантичної інтерпретації синтаксичних структур (зокрема
заперечних), базовим рівнем для якої є логічна форма, використовуються елементи верифікаційної та ситуативної семантик, які, на
думку Дж. Лайонза, є сьогодні домінантною парадигмою семантичної
теорії (Lyons 1991). Донедавна лінгвістична семантика займалася, як
відомо, описом значень окремих слів. Сформована в традиції європейського структуралізму, вона відштовхувалася головно від моделі
семіотичної тріади знак – поняття – референт (докл. про теорії
значення Уфимцева 1974; Lyons 1991), за якою мовні знаки, з одного
боку, виражають певні поняття, а з іншого, співвідносяться з
предметами реального світу – референтами:
(263) Семіотичний трикутник
Поняття/Значення
Знак

Референт
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Що стосується поняття/значення, то найпопулярнішим методом його
опису є розклад на безпосередні семантичні складники – компонентний аналіз (Grewendorf et al. 1987: 305), згідно з яким слово
холостяк, наприклад, класифікується за допомогою ознак [+істота],
[+чоловіча стать], [+дорослий], [–одружений]. Така методика добре
зарекомендувала себе в описі семантики повнозначних слів, насамперед іменників: стіл, будинок, жінка і т. д. Однак вже в аналізі
дієслів вона наштовхується на очевидні труднощі. Як відомо, дієсловам властива певна валентність, яка фіксує кількість їхніх аргументів. Застосування семіотичного трикутника для характеристики дієслів є практично неможливим: яке поняття виражає дієслово
знати чи залежати, який референт відповідає згаданим дієсловам?
Ще гостріше постає це запитання при визначенні значення прийменників на, при, біля, артиклів ein, der, the, a (an), un, le сполучників і, та, чи, und, and, et заперечення ні, nicht, not та, зокрема,
заперечних слів ніхто, ніщо, niemand, nichts, kein, nobody, personne
і т. д.
Очевидно, що логічні слова в рамках лексичної семантики
адекватно описати неможливо. Лише синтаксична семантика може
повноцінно інтерпретувати значення цих слів, а також модальних
дієслів, артиклів, прийменників та ін. На рівні речення можна пізнати
сенс предикації, тобто поєднання дієслова зі своїми аргументами. Не
оперуючи реченням, неможливо в повному обсязі зрозуміти, чому ми
в стані продукувати і сприймати нескінченну кількість нових речень
(= синтаксична/семантична компетенція).
У сучасній синтаксичній семантиці можна виокремити дві великі течії. Одна з них, верифікаційна семантика, відштовхується від постулата, що референт речення формується умовами, які перетворюють це речення на істинне. За версією ситуативної семантики, яка,
зрештою, є модифікацією верифікативної (Schwarz, Chur 1996: 117),
референтом речення є не його істина чи хиба, а описана за допомогою
істинного речення ситуація або подія. При семантичному аналізі
синтаксичних структур ми керуватимемося такими постулатами:
(264) Постулати семантичного аналізу
а. Розуміти значення речення – означає знати умови його істинності або хибності (принцип верифікації, (докл. Carnap 1967;
Wittgenstein 1922/1984; Cresswell, v. Stechow 1982));
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б. Значення речення формується зі значень його складників та
способу їхнього синтаксичного поєднання (принцип композиційності (Frege 1923));
в. Значення окремих слів як складників речення можна вивести
зі значення цілого речення (принцип контексту (Frege 1884)).
Перша з наведених тез (264 а) ґрунтується на одному з найвідоміших
у сучасній лінгвістиці визначень значення речення, сформулюваному Л. Віттґенштайном у “Логіко-філософському трактаті” (Wittgenstein 1922/1984):
(265) Nr 4.024
Einen Satz verstehen, heißt, wissen, was der Fall ist, wenn er wahr
ist.
(Man kann ihn also verstehen, ohne zu wissen ob er wahr ist.)
Розуміти речення означає знати, яким є стан справ, якщо воно
істинне. (Отже, його можна розуміти, не знаючи, істинне
воно чи ні).
Важливо наголосити, що мова йде про умови істинності речення, а
не його істинність чи хибність. Ми розуміємо значення речення, не
завжди знаючи, чи воно істинне, чи ні. Однак носій мови без жодних
труднощів може встановити в конкретній ситуації, чи речення на
зразок
(266) Наталя спить
істинне чи хибне. Ситуації можна уявити собі як фрагменти реальної
дійсності, як кадри на екрані телевізора. У ситуації s1, у якій Наталя
дивиться телевізор, речення Наталя спить буде хибним, а в ситуації
s2, у якій Наталя справді спить, те ж речення буде істинним. Отже,
істинність речення у конкретній ситуації можна описати так: Наталя спить є істинним у ситуації s тоді і тільки тоді, коли Наталя у
s спить.
Стосовно хибності речення в ситуації s можна стверджувати:
Наталя спить є хибним у ситуації s тоді і тільки тоді, коли Наталя у
s не спить, для будь-якої ситуації s, у якій Наталя є. А як бути із
ситуаціями, у яких Наталя відсутня? Зрозуміло, що в такій ситуації
речення не може бути істинним. Однак чи є воно хибним, сказати
важко. Думки авторів з цього питання контроверсні. Деякі кажуть –
так, інші вважають, що в таких випадках речення є ні істинним, ні
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хибним, тобто невизначеним (Згадана тематика пов’язана з проблемою пресупозицій, про що йтиметься у підрозділах 3.4.1 та 3.4.2).
Забігаючи наперед, зазначімо, що ми вважатимемо такі речення
хибними. З цією поправкою умова хибності речення звучатиме так:
Наталя спить є хибним у ситуації s тоді і тільки тоді, якщо для
будь-якої ситуації s виконується одна з двох умов:
а) Наталя присутня у s і не спить у s.
б) Наталя не присутня у s.
Речення Наталя спить у будь-якій ситуації є істинним або хибним.
Ще з часів Арістотеля згаданий принцип класифікується як бівалентний. Множина можливих ситуацій, яка забезпечує істинність речення, вважається його інтенсіональним значенням, або пропозицією. Для речення Наталя спить інтенсіональним змістом є множина можливих або реальних ситуацій, у яких Наталя спить. Цей
зміст можна занотувати так:
(267) || Наталя спить || = {s | Наталя спить у s}1
Значення речення Ніхто не читає формується множиною ситуацій,
у яких кожна з присутніх у цій ситуації осіб не читає:
(268) || Ніхто не читає || = {s | Жодна особа у s не читає у s} = { s |
Кожна особа у s не читає у s}
Отже, фундаментальним поняттям верифікаційної семантики є поняття істини. Пропозиція не може бути істинною чи хибною як така, а
лише стосовно конкретної ситуації. Якщо пропозиція чи речення
класифікуються як істинні чи хибні, то завжди мається на увазі певна
ситуація s0, про яку здійснюється висловлення. І лише тоді, коли
пропозиція істинна в ситуації s0, можна стверджувати, що вона її
описує. Пропозиція, яка є хибною в s0, власне не описує ситуації, а
лише вказує на те, які умови повинні бути виконані ситуацією, щоби
пропозиція була істинною. Поняття істини можна перенести на речення. Речення є істинним або хибним, якщо пропозиція, яку воно
позначає, істинна або хибна.
Якщо провести паралель із семіотичним трикутником, то значення речення відповідатиме рівню поняття/значення. Речення дають
1

Треба наголосити, що формальний апарат, який використовується в
дослідженнях зазначеного напряму, технічно складний і потребує спеціального
викладу. Докладніше ознайомитися з методами формального аналізу синтаксичних структур можна в (Cresswell 1973; Heim, Kratzer 1998; Stechow 2002).
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змогу поділити усі ситуації на два класи – такі, які відповідають тому,
про що йдеться у реченні, і ситуції, які не відповідають змісту речення.
Йдеться, однак, не лише про реальні ситуації, але й про можливі. Речення можуть описувати ситуації, які ніколи не відбувалися.
Однак для розуміння речення це не істотно. Ситуації прийнято ще
називати можливими світами (Carnap 1967), де можливий світ – це
“велетенська ситуація”. Інтеграція в пропоновану систему часового
параметра, морфологізованого у більшості індоєвропейських мов у
сфері предиката (Сенів 1997: 17), дає змогу співвідносити різні часи в
межах одного можливого світу. Ситуації – це невеличкі фрагменти
дійсності, що мають певну тривалість (Stechow 2002).
Друга теза (264б) відображає один із кардинальних принципів
семантичного аналізу – принцип композиційності. Значення речення
не може бути простою сумою значень слів. По-перше, для частини
слів поза контекстом важко встановити якесь стале значення. Подруге, із тих самих слів можна побудувати речення, які матимуть
різні значення, іншими словами, інтерпретація речення дуже тісно
пов’язана з його синтаксичною структурою. Цю тезу, імпліцитно
присутню в більшості досліджень із синтаксичної семантики, вперше
експлікував німецький логік і філософ Ґ. Фреґе, наголосивши, що
значення комплексного виразу є функцією значень його частин та
способу їхнього синтаксичного поєднання (пор. Stechow, Nohl
1995: 36).
Зазначений принцип одержав у лінгвістиці назву композиційності. Адаптований для формального апарату сучасної лінгвістики,
він ґрунтується на таких роздумах Фреґе (Frege 1923: 72):
Erstaunlich ist es, was die Sprache leistet, indem sie mit wenigen
Silben unübersehbar viele Gedanken ausdrückt, daß sie sogar für
einen Gedanken, den nun zum ersten Male ein Erdenbürger gefaßt
hat, eine Einkleidung findet, in der ihn ein anderer erkennen kann,
dem er ganz neu ist. Dies wäre nicht möglich, wenn wir in dem
Gedanken nicht Teile unterscheiden könnten, denen Satzteile
entsprechen, so daß der Aufbau des Satzes als Bild gelten könnte
des Aufbau des Gedankens. [...] Sieht man so die Gedanken an als
zusammengesetzt aus einfachen Teilen und läßt man diesen
wieder einfache Satzteile entsprechen, so wird es begreiflich, daß
aus wenigen Satzteilen eine große Mannigfaltigkeit von Sätzen

138

Сфери дії заперечення

gebildet werden kann, denen wieder eine große Mannigfaltigkeit
von Gedanken entspricht. Hier liegt es nun nahe zu fragen, wie
der Aufbau des Gedankens geschieht und wodurch dabei die Teile
zusammengefügt werden, so daß das Ganze mehr wird als die
vereinzelten Teile.
Дивовижно, на що тільки не здатна мова, яка в стані за
допомогою небагатьох слів передати неосяжну кількість
думок, і навіть для однієї думки, яку вперше висловив якийсь
житель Землі, знаходить оболонку, у якій її може розпізнати
хтось інший, для кого вона цілком нова. Це було б неможливим, якщо б ми не могли розрізняти в думці частини,
яким відповідають частини речення, причому побудову речення можна було б вважати відображенням побудови думки. [...] Розглядаючи думки як складені з простих частин і
припускаючи, що їм відповідають прості частини речення,
стає зрозумілим, що з небагатьох частин речення можна
побудовати велику кількість різноманітних речень, яким
знову ж таки відповідає велика кількість різноманітних думок. Тут і напрошується запитання, як будується думка, і як
поєднуються частини, так що ціле означає більше ніж окремі
частини (Переклад наш. – А. П.).
Принцип композиційності передбачає розв’язання двох завдань: поперше, потрібно встановити, якою є синтаксична структура речення.
Нас передусім цікавитиме заперечне речення. По-друге, за допомогою синтаксичної структури ми маємо прийти від лексичних
значень окремих одиниць до значення цілого речення.
Щодо третьої тези (принцип контексту) (264в), слід зазначити,
що стосовно низки слів ми не маємо жодної інтуїції, що вони
означають поза контекстом. Якщо ж ми знаємо, що значить речення в
цілому, то можемо вичленувати значення окремих слів. Цим “голістичним” (від цілого до окремого) методом лінгвістичного аналізу
також завдячують Фреґе (Frege 1884: 71):
Es ist also die Unvorstellbarkeit des Inhalts eines Wortes kein
Grund, ihm jede Bedeutung abzusprechen oder es vom Gebrauche
auszuschließen. Der Schein des Gegentheils entsteht wohl
dadurch, daß wir die Wörter vereinzelt betrachten und nach ihrer
Bedeutung fragen, für welche wir dann eine Vorstellung nehmen.
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So scheint ein Wort keinen Inhalt zu haben, für welches uns ein
entsprechendes inneres Bild fehlt. Man muß aber immer einen
vollständigen Satz ins Auge fassen. Nur in ihm haben die Wörter
eigentlich eine Bedeutung […] Es genügt, wenn der Satz als
Ganzes einen Sinn hat; dadurch erhalten auch seine Theile ihren
Inhalt.
Неможливість уявити зміст слова ще не є причиною, щоб
відмовити йому в будь-якому значенні або вилучити з ужитку. Протилежне враження складається, мабуть, через те, що
ми розглядаємо слова окремо і запитуємо про їх значення,
беручи для цього певне уявлення. Отож слово, для якого нам
бракує внутрішньої уяви, видається таким, що не має жодного змісту. Однак завжди потрібно брати до уваги ціле речення. Лише в ньому слова мають смисл […] Достатньо, коли
ціле речення має значення; через це і його частини набувають
свого змісту (Переклад наш. – А. П.).
Основними правилами семантичної інтерпретації синтаксичних
структур вважатимемо такі:
- правило лексичного наповнення термінальних вузлів;
- правило застосування функтора до аргумента;
- правило абстракції
Проілюструймо застосування цих правил на останньому з наведених
вище прикладів:
(269) (Ich weiß, dass) Hans Maria liebt.
S
p

DP
e
Hans

VP
ep
DP
e

V

e(ep)

Maria liebt
Перше правило дає змогу приписувати значення власним іменам,
завдяки чому обидві іменні фрази отримують з лексикону, відповідно, значення Hans та Maria. Друге правило дає змогу через почергове застосування функтора (зі складнішим логічним типом) до
аргумента (з простішим логічним типом) дістатися вершини речення
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(тип p). На першому етапі дієслово liebt (з логічним типом <e,<e,p>>) у
ролі функтора застосовується до аргумента Maria<e>, а згодом це ж
дієслово, але вже з логічним типом liebt<e,p> застосовується до
аргумента Hans<e>. Потреба в третьому правилі може бути диктована
насамперед несумісністю логічних типів, або багатозначністю сфери впливу кванторів. Класичним прикладом з англійської мови (Montague 1973) можна проілюструвати застосування правила абстракції
для того, щоб розмежувати сфери впливу кванторів:
(270) Everyone loves someone.
а. everyone 11 someone 2 t1 loves t2
б. someone 2 everyone loves t2
Наведене речення може мати два прочитання. У логічній формі
першого (а) результатом “підняття” спочатку квантора everyone, а
потім квантора someone (Quantifier Raising (докл. May 1977; May
1985; Montague 1970a; Montague 1970б; Montague 1973)), тобто
їхнього винесення для семантичної інтерпретації на початок речення
у пропонованій послідовності, є трактування речення, згідно з яким
різні особи люблять різних осіб (неспецифікований об’єкт). У логічній формі (б), через винесення суб’єкта попереду об’єкта, одержуємо прочитання, згідно з яким різні особи люблять одну й ту ж
особу (специфікований об’єкт). Ця проблематика важлива для нас в
аналізі взаємодії заперечення з іншими кванторними словами.
Пропоновананий теоретичний підхід дає змогу проаналізувати
процес формування заперечного речення на усіх його етапах – від
побудови елементарної структури, її заповнення лексичним матеріалом, неодмінних синтаксичних пересувань – до семантичної інтерпретації. Виокремлення декількох рівнів синтаксичної структури дає
змогу передбачити та пояснити поетапне порушення симетрії (яке
регулярно простежується в заперечних реченнях) між місцем, яке заперечення займає в готовому для семантичної інтерпретації варіанті
(LF) та його поверхневою синтаксичною позицією (Spell–Out). Правила семантичної інтерпретації дають змогу визначити сферу семантичного впливу заперечення і забезпечити правильне тлумачення
значення речення.
1

Оператор
позначає операцію абстрагування. Його значення можна
умовно сформулювати як функція f, так що для будь-якого x: f(x) = ...x...
(Montague 1970a).
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3.2. СЕМАНТИЧНА СФЕРА ДІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Обґрунтована в попередньому розділі теза про потребу різновекторного дослідження категорії заперечення передбачає декілька
можливих типів взаємодії між заперечним експонентом та матеріалом, на який заперечення може поширювати свій вплив. Твердження про те, що заперечення Neg стосується певного елемента X
може мати щонайменше чотири тлумачення (Jacobs 1991: 572):
(271) Сфери дії заперечення:
а. Х є семантичною сферою дії Neg
б. Х є синтаксичною сферою дії Neg
в. Х є прагматичною сферою дії Neg
г. Х є просодичною сферою дії Neg
Сферою дії заперечення у пропонованому дослідженні вважаємо
фрагмент речення, який зазнає відповідної (семантичної, синтаксичної, прагматичної чи просодичної) модифікації під eпливом заперечення. Розмежування декількох сфер дії заперечення дає змогу не
лише “примирити” погляди традиційної та породжуючої граматик
стосовно розподілу в реченні впливу заперечної семантики, а й пропонує багатоаспектний аналіз феномену заперечення, який поєднує в
собі дослідження особливостей семантики, синтактики, прагматики
та інформаційного структурування заперечних речень.
Окрім зазначених операційних ділянок заперечення, у семантичній репрезентації заперечних структур важливу роль відіграватиме також поняття сфери впливу заперечення, на позначення широкої чи вузької ділянки його семантичного впливу, залежно від того,
чи інші оператори або сирконстанти1 зазнаватимуть впливу заперечення (широка сфера впливу заперечення), чи, навпаки, заперечення
потраплятиме під їхній вплив (вузька сфера впливу заперечення).
Зупинімося на конкретному аналізі кожної із зазначених сфер
дій заперечення.
Семантичною сферою дії заперечення у будь-якому реченні S
вважатимемо ту частину семантичної репрезентації S, на яку поши1

Терміном сирконстант (Tesnière 1959) позначають, зазвичай, адвербіальні елементи, які, на відміну від обмежених валентністю дієслова актантів,
факультативні та потенційно необмежені (Bussman 1983: 76).
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рюється значення заперечення. Така властивість заперечення – забезпечувати сферу свого поширення – дає підстави для того, щоби
зарахувати його до класу логічних операторів.
Заперечення завжди має сферою своєї дії пропозитивний зміст
цілого висловлення1, тобто мінімальною заперечною конструкцією
мови логіки предикатів є: ¬P(x1, x2, ... xn), де ¬ – заперечення
предиката, P – n-місний предикат, а x1, x2, ... xn – його аргументи. Це
означає, що заперечення окремого терма (¬x2,) чи самого предиката
(¬P) без аргументів не має сенсу (Богуславский 1985: 23). Якщо
вважати сформульоване твердження правильним, то постає питання
стосовно того, чи можна визнати адекватним традиційний поділ заперечних речень на загально- та частковозаперечні? Адже частковозаперечним реченням якраз і приписувалася ознака заперечення окремого члена речення, а не речення загалом. Розгляньмо докладніше цю
проблему.
Пропозитивний зміст речення
(272) Hans lacht nicht.
‘Ганс не сміється’.
можна передати за допомогою семантичної репрезентації на зразок
(273) NEG (HANS LACHT).
Перш ніж відповісти на запитання, чи усі речення із запереченням
можна описати подібно, тобто чи в усіх випадках заперечення охоплює своїм впливом зміст усього висловлення, наведімо приклади, де
запропонована репрезентація є, як мінімум, потрібною (Jacobs 1991:
569):
(274) Es regnet nicht.
‘Не дощить’.
У реченнях такого типу заперечення не можна описати по-іншому,
аніж як операцію, що перетворює істинне висловлення Es regnet на
хибне і навпаки:
(275) NEG (REGNEN)
Однак у багатьох інших випадках нелегко довести, що заперечення
стосується змісту цілого висловлення:
1

Маємо на увазі лише заперечні речення, про заперечення на рівні слова
див. 2.1.1.
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(276) Kommst du nicht, so gehen wir ohne dich ins Kino.
‘Якщо ти не прийдеш, то ми підемо в кіно без тебе’.
(277) Manche Amerikaner mögen ihren Präsidenten nicht.
‘Деякі американці не люблять свого президента’.
(278) Kein Student mag Prüfungen.
‘Жоден студент не любить іспитів’.
(279) Nicht dich habe ich gemeint.
‘Не тебе я мав на увазі’.
Інтуїтивно видається, що в наведених прикладах запереченню підлягає виділений курсивом матеріал. Граматична традиція також відстоює цю думку. Однак тоді виникає суперечність із сформульованим раніше твердженням про те, що мінімальною операційною
ділянкою заперечення є речення. У першому з прикладів (276) проблему легко розв’язати, якщо репрезентувати його зміст як складнопідрядне речення умови, що складається з двох речень і застосувати
заперечення в семантичному представленні лише до першого:
(280) NEG (DU KOMMST) WIR GEHEN OHNE DICH INS KINO
За допомогою подібної репрезентації можна уникнути зазначеної
проблеми, тому що в наведеному прикладі запереченню також підлягатиме зміст логічно повнозначного речення, яке об’єднане кон’юнктивним зв’язком з іншим реченням.
Складнішим випадком є приклад (281). Якщо й надалі дотримуватися техніки репрезентації заперечення як оператора, що має
сферою дії ціле речення, то семантична розгортка згаданого прикладу
мала б мати такий вигляд:
(281) NEG(MANCHE AMERIKANER MÖGEN IHREN PRÄSIDENTEN)
У такому прочитанні змістом речення є заперечення того факту, що
деякі американці люблять свого президента. Однак речення у (277)
має інший зміст, а саме – деякі американці не люблять свого президента. Тобто в першому випадку до сфери дії заперечення помилково потрапляє суб’єкт, а насправді заперечується лише предикат
(що типово для природних мов, (пор. Givón 1984)). Якщо ж семантично репрезентувати предикат як логічно повноцінне речення, то
знову одержимо для (277) заперечення речення, яке за допомогою
кон’юнкції поєднується з іншим реченням. За правилами класичної

144

Сфери дії заперечення

кванторної логіки цю кон’юнкцію можна репрезентувати у вигляді
двох формул, об’єднаних спільною квантифікацією:
(282) ДЛЯ ДЕЯКИХ х: х Є АМЕРИКАНЦЕМ & NEG(х ЛЮБИТЬ
СВОГО ПРЕЗИДЕНТА)
Запропонована репрезентація дає змогу обмежити сферу дії заперечення предикацією але водночас не суперечить сформульованій вище тезі про речення як мінімальну операційну ділянку заперечення.
Отже, не лише заперечення змісту цілого речення, а й заперечення окремої його частини репрезентуються уніфіковано, якщо
частину речення, на яке поширюється заперечення, можна зобразити
у вигляді предикації, що перебуває в сфері дії заперечення. Іншими
словами, для семантичної сфери дії заперечення не важливо, чи
заперечення оперує змістом цілого речення. Принципово неодмінною
є вимога того, щоб частина речення, яка потрапляє в семантичну
сферу дії заперечення, була логічно повноцінним реченням.
Однією з переваг запропонованого підходу до визначення семантичної сфери дії заперечення є можливість виявити в окремих
мовах певний взаємозв’язок між синтаксичною роллю заперечного
експонента та сферою його семантичної дії (Паславська 2004в: 227).
У німецькій мові семантична сфера дії заперечення безпосередньо
пов’язана з почерговістю його поверхневої реалізації. Ця закономірність стосується, однак, лише визначених топологічних ділянок речення, а саме – площини, розташованої всередині дієслівної рамки чи,
так званого “центрального” поля (Mittelfeld) німецького речення.
Й. Якобс стверджує, що для зазначеної ділянки речення властива така
закономірність: якщо Х перебуває в семантичній сфері дії заперечення Y, то Х займає синтаксичну позицію безпосередньо після Y
(Jacobs 1982: 3.3.2). Цю тенденцію, характерну для німецької мови,
можна проілюструвати такими прикладами:
(283) (Ich weiß....) dass nicht [alle Kinder freiwillig täglich lesen].
‘(Я знаю...) що не [всі діти добровільно щодня читають]’.
(284) ... dass alle Kinder nicht [freiwillig täglich lesen].
‘що всі діти не [добровільно щодня читають]’.
(285) ... dass alle Kinder freiwillig nicht [täglich lesen].
‘що всі діти добровільно не [щодня читають]’.
(286) ... dass alle Kinder freiwillig täglich nicht [lesen].
‘що всі діти добровільно щодня не [читають]’.
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Переклад прикладів (284) ... dass alle Kinder n)–(286) ... dass alle
Kinder f) українською мовою засвідчує, що згадана тенденція до
чіткого взаємозв’язку між синтаксичною та семантичною сферами
дії заперечення, властива і слов’янським мовам, зокрема,
українській. До того ж, якщо в німецькому реченні паралелізм між
синтаксичною та семантичною структурами простежується лише
всередині дієслівної рамки, то для українського речення такий
ізоморфізм є домінантною моделлю, незалежно від ділянки речення.
Однак результати типологічних досліджень промовляють, радше, на користь протилежної закономірності стосовно паралелізму між
поверхневою синтаксичною та семантичною структурами заперечних
речень. Це стосується насамперед мов, у яких позиція заперечення
визначається позицією дієслова, тобто більшості мов (Dahl 1979). До
того ж, заперечення може не лише передувати дієслову, або займати
позицію після нього, але й входити окремою морфемою до складу
дієслова. Деякі мови взагалі не мають формальних засобів для
маркування семантичної сфери заперечення. Тому амбіґуаторність,
яка супроводжує в таких випадках заперечні речення, знімається тільки завдяки контекстові, як, наприклад, у мові гінді-урду (індо-іранська підродина) з порядком слів OV та облігаторною реалізацією
заперечного експонента у препозиції до дієслова (Davison 1978: 35).
Амбігуаторність сфери дії заперечення може нейтралізуватися за допомогою граматичних засобів, які, власне кажучи, не маркують
семантичної сфери заперечення, а лише сприяють реалізації прагматичних механізмів для потрібної інтерпретації. Наявність у займенника морфологічних засобів вираження числа, роду та ін. в мові гіндіурду свідчить про те, що він перебуває за межами сфери дії
заперечення (288), в той час як відсутність згаданих морфологічних
характеристик промовляє на користь того факту, що займенник
потрапляє у семантичну зону заперечення (287) (Jacobs 1982: 571):
(287) Kisii – nee kuch nahîî deekhaa.
‘Хтось–ерґ. чогось не бачив’.
NEG(ХТОСЬ БАЧИВ ЩОСЬ)1
(288) Kuch vyaktiyõõ – nee kuch nahîî deekhaa.
‘Деякі люди чогось не бачили’.
1

Це лише одне з можливих прочитань наведеного прикладу, але
найвірогідніше (Davison 1978: 35).
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ДЛЯ ДЕЯКИХ х: х – ЛЮДИ & NEG(х БАЧИВ ЩОСЬ)
Мови по-різному уникають можливих двозначностей. Стосовно заперечення можуть бути залучені певні універсальні принципи. Якщо
в реченні одночасно із запереченням вжито квантор існування чи
універсальний квантор, то останні потрапляють в семантичну сферу
дії заперечення. Дією цього універсального принципу пояснюють,
зокрема, чому структури, подібні до наведеного нижче прикладу, у
німецькій мові є щонайменше дивними, а для деяких носіїв німецької мови і взагалі неприпустимими (Там само):
(289) ?Er mag jeden Diktator nicht.
‘?Він не любить кожного диктатора’.
Вірогідною причиною аграматизму наведеного прикладу є та обставина, що універсальний квантор з’являється в реченні раніше ніж
заперечення, порушуючи універсальний принцип домінування заперечення над іншими кванторами.
Попри труднощі, значення заперечних структур, які було продискутовано, вдалося репрезентувати як такі, що є максимальними
(ціле речення) або мінімальними (частина речення) предикативними
структурами в семантичній сфері дії заперечення.
Наступне завдання – складніше, тому що потрібно обґрунтувати
можливість застосування зазначеної семантичної репрезентації стосовно заперечних речень на зразок (278) чи (279), які в традиційній
граматиці класифікуються як частковозаперечні. Якщо скористатися
наведеними раніше аргументами на користь інтерпретації будь-якого
заперечення як заперечення змісту висловлення, то приклад (278),
процитований тут для зручності ще раз, матиме таку семантичну
інтерпретацію:
(290) Kein Student mag Prüfungen.
NEG(ЯКИЙСЬ СТУДЕНТ ЛЮБИТЬ ІСПИТИ)
Заперечується той факт, що існує який-небудь студент, який любить
іспити. Таке твердження є запереченням змісту усього висловлення і
суперечить водночас твердженню традиційної граматики про те, що
в зазначеному випадку дія заперечення поширюється лише на
іменник, який вживається після заперечного артикля. Однак запропоноване раніше розмежування різних сфер дії заперечення
пропонує компромісне рішення, яке дає змогу не лише примирити
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погляди на заперечення традиційної та генеративної граматик, але й
забезпечити докладніший аналіз заперечних речень. Суть такого
компромісу зводиться до того, що у прикладах на зразок (290)
синтаксичною сферою поверхневої реалізації заперечення вважається іменник, що вживають безпосередньо після заперечного займенника. Що стосується його семантичної сфери дії, то нею є ціле речення. У (291) пропонується схема співвідношення синтаксичної та
семантичної сфер дії заперечення на базі останнього прикладу1:
(291)
(S NP(Num kein) ( NStudent)) ( VP ( Vmag) ( NPrüfungen)))
NEG(EIN (STUDENT)) (MAG PRÜFUNGEN)

( NP( Numkein) (NStudent))
NEG(EIN (STUDENT))
( Numkein)
NEG EIN

(NStudent))
STUDENT

(V mag) ( NPPrüfungen)
MAG PRÜFUNGEN
( Vmag)
MAG

( NPPrüfungen)
PRÜFUNGEN

Багатовимірне дослідження заперечних речень дає змогу не лише
протиставити різні сфери дії заперечення, але й виявити певні
закономірності їхньої взаємодії. Для прикладів на зразок такого
(292) Dass er dich nicht versteht, wundert viele Leute.
‘Те, що він тебе не розуміє, дивує багато людей’.
можна сформулювати закономірність: Лише тоді, коли Х перебуває
в синтаксичній сфері дії Y, Х є в семантичній сфері дії Y (Reinhart
1983). Цей закон пояснює, зокрема, чому дія заперечення не
поширюється, наприклад, на квантор viele, хоча лінійно він розташований після заперечення. Причина в тому, що в цитованому
прикладі viele не перебуває у синтаксичній сфері дії заперечення і,
відповідно, не може зазнавати його семантичного впливу.
Окремо слід зупинитися на випадках, коли запропонована методика трактування змісту заперечного речення p як “Хибно, що p” не
спрацьовує. Один із них пов’язаний з рестрикцією, яку певні предикати накладають на поєднання з обставинами, що позначають
тривалість в часі (Паславська, Штехов 2003). Філлмор зазначив, що ці
1

Й. Якобс пропонує для наведеного прикладу дещо докладнішу репрезентацію (Jacobs 1991: 570) у дусі граматики Р. Монтеґ’ю (Montague 1973).
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обставини модифікують предикати, які позначають тривалу дію
(Fillmore 1970):
(293) *Він цілу ніч заснув.
У той час як речення у стверджувальній формі є аграматичним, його
заперечний варіант не конфліктує з граматичною нормою:
(294) Він цілу ніч не заснув.
Слід уточнити, що в зазначених прикладах мова йде не просто про
дієслова, що позначають тривалу дію, а насамперед про дієслова
доконаного виду, які (за поодинокими винятками) не поєднуються з
обставинами на позначення тривалої дії: довго спати, але *довго
заснути, три години бігти, але *три години побігти, роками товаришувати, але *роками потоваришувати і т. д., так само як дієслова
недоконаного виду не поєднуються з обставинами, що позначають
обмежену в часі дію: заснути за п’ять хвилин, *спати за п’ять хвилин, за три години пробігти, але *за три години бігти, за рік потоваришувати, але *за рік товаришувати (Paslawska, Stechow 2003).
Специфічною ознакою заперечення є його властивість знімати в
окремих випадках аспектуальні обмеження для дієслів на поєднання з
обставинами часу, як у останньому прикладі (294). Одним із можливих пояснень зазначеного феномену могло б бути припущення про
семантичну модифікацію під упливом заперечення морфологічного
перфективу в семантичний імперфектив.
Інший випадок відсутності паралелізму між стверджувальною та
заперечною формами речення зумовлюється наявністю в реченні
часток вже та ще. Заперечна форма таких речень не є простим
запереченням їхніх позитивних еквівалентів, а супроводжується модифікаціями лексичних компонентів речення. Наступний приклад
(295а) – це заперечна форма не речення (295б), а (295в), яке зазнало
лексичної перебудови.
(295) а. Тоді він ще не носив срібної пластини на ланцюжку зі своїм
вигравіруваним іменем та адресою (Ю. Андрухович)*.
б. *ХИБНО (Тоді він ще носив срібну пластину…).
в. ХИБНО (Тоді він вже носив срібну пластину…).
Подібно, як частка вже змінюється під запереченням на ще, відбувається аналогічна заміна ще на вже під упливом заперечення:
*

Доступний з: <http://www.ukrcenter.com/read.asp?id=1732>.
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(296) а. І паличка вже не цокає так ізневажливо й демонстративно
по мармурових квадратах підлоги (В. Винниченко)*.
б. *ХИБНО (І паличка вже цокає…)
в. ХИБНО (І паличка ще не цокає…)
Зазначений феномен спостерігаємо і в інших мовах, зокрема, в німецькій:
(297) а. Aber es ist eine geheime zauberische Macht im Spiele, die zu
erkennen mir bis jetzt noch nicht gelungen, und ebendeshalb kann
ich auch noch nicht helfen (E. T. A. Hoffmann)**
б. *ХИБНО (...die zu erkennen mir bis jetzt noch gelungen.., und
ebendeshalb kann ich auch noch helfen).
в. ХИБНО (...die zu erkennen mir bis jetzt schon gelungen.., und
ebendeshalb kann ich auch schon helfen).
Еквівалент українського вже – німецька частка schon не вживається в
заперечній формі *nicht schon. Цю функцію перебирає nicht mehr:
(298) “Das Christkind?” sagte Reinhard, “das kommt nicht mehr zu mir”
(Th. W. Storm)***.
б. *ХИБНО (...das kommt mehr zu mir)
в. ХИБНО (...das kommt noch zu mir)
Отже, здебільшого значення заперечного речення можна описати за
допомогою логічного оператора хибно, що (NEG). Окремі випадки
асиметрії пропозиційного змісту стверджувального речення та його
заперечного еквівалента зумовлені специфікою лексичного значення
одиниць, які входять до складу цих речень.

*

Доступний з: <http://www.ukrcenter.com/>.
Доступний з: <http://www.gutenberg2000.de/etahoff/zaches/zaches.htm>.
***
Доступний з: <http://www.ibiblio.org/gutenberg/7immg10.txt>.
**
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3.2.1. ШИРОКА ТА ВУЗЬКА СФЕРИ
ВПЛИВУ ЗАПЕРЕЧЕННЯ

Мінімальною операційною ділянкою заперечення є предикація.
Це означає, що впливу заперечення зазнає предикат разом зі своїми
аргументами (підметом та додатком/додатками). Однак до складу
речення можуть входити і сирконстанти, які або потрапляють під
уплив заперечення, або залишаються за його межами, або виступають компонентами амбіґуаторних структур. Типовими прикладами, що відображають зазначений феномен, є такі (Падучева 1974:
143):
(299) Они не ссорятся из-за пустяков.
(300) Они не спят из-за шума.
(301) Такие газопроводы не строят в течение двух лет.
У першому прикладі (299) обставина из-за пустяков перебуває у
сфері впливу заперечення. У (300) обставина из-за шума має заперечення у сфері свого впливу. А в (301) речення може мати дві
інтерпретації. В одній з них заперечення матиме обставину в сфері
свого впливу (Хибно, що такі газопроводи будують впродовж двох
років), в іншій – саме перебуватиме у сфері впливу обставини (Впродовж двох років хибно, що будують такі газопроводи) (Падучева
1974: 144).
В українській мові це явище також послідовно простежується:
(302) а. Вона не приймає рішень нашвидкоруч.
б. NEG [Вона приймає рішення нашвидкоруч].
в. *[NEG [Вона приймає рішення]] нашвидкоруч.
(303) а. Вона не працює через хворобу.
б. [NEG [Вона працює]] через хворобу.
в. *NEG [Вона працює через хворобу].
(304) а.Такі іспити не складають постійно.
б. NEG [Такі іспити складають постійно].
в. [NEG [Такі іспити складають]] постійно.
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У першому із зазначених прикладів (302а) заперечення стосується
усього речення, обставини також. У (302б) пропонується семантична
інтерпретація зазначеного речення. (302в) ілюструє, що “винесення”
обставини нашвидкоруч за межі семантичного впливу заперечення
призводить до неправильного трактування речення.
У прикладі (303а) обставина не зазнає впливу заперечення: Вона
не працює, і причиною цього є хвороба (303б), а не Хибно, що вона
працює через хворобу (303в).
Двояко можна трактувати речення з останнього прикладу
(304а). В одному прочитанні воно означає Хибно, що такі іспити
складають постійно ( лише інколи) (303б), а в іншому Постійно не
складають такі іспити (303в).
Наведені речення аж ніяк не суперечать сформульованій вище
тезі про предикацію як мінімальну операційну ділянку заперечення,
тому що наявність чи відсутність сирконстантів не міняє суті справи – заперечення в обох випадках є оператором, який поширює свій
вплив на речення. Традиційний підхід, що пов’язує заперечення не
лише синтаксично, а й семантично з окремим словом (Трудности ...
1967), не може претендувати на адекватність, тому що завжди заперечується певне висловлення (Russell 1966).
Сирконстанти, які можуть залишатися за межами впливу
заперечення, варіюють від мови до мови:
(305) Я сьогодні [не прийду додому]...
Я сьогодні [не дивлюсь на тебе]... (М. Вінграновський)*.
(306) ... Аж доки впевнено, тверезо й глухо, День
Гофмана сьогодні [не прийшов] ... (Л. Полтава)**.
(307) Але про мене тобі не доведеться дбати, – скоро [ти не
побачиш мене в Києві] (С. Скляренко).
(308) Und die Fledermaus gehört heute auch nicht zu den Vögeln, sondern
zu den Säugetieren (Sandt, R. van der).
(309) Gleichzeitig aber [vergaß er nicht, sich zwischendurch daran zu
erinnern, dass viel besser als verzweifelte Entschlüsse ruhige und
ruhigste Überlegung sei] (F. Kafka).
*

Доступний з: <http://www.poetry.uazone.net/ default/pages.phtml?place=
vinhranovsky>.
**
Доступний з: <http://www.poetry.uazone.net/ default/pages.phtml?place=
poltava>.
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(310) Разом з тим, у селі [нічого не робить] *.
(311) На верхів’ї гір палали чабанські вогні далеко-далеко, і часто [я
не могла зважити, чи то зірка встає з-за гори, чи вартовий
вогонь палає (Леся Українка).
(312) ...Та на Поділлі в той час панувала чума, тому рекрутів звідси
[не набирали рекрутів] ...**
(313) Im Suff [kennt man ja oft seine eigene Kraft nicht]
(E. M. Remarque).
Це можуть бути обставини часу сьогодні, скоро, heute, gleichzeitig
або місця звідси, у селі, im Suff. Загалом, цей тип обставин легко
охоплює своїм семантичним упливом заперечення, або, іншими словами, має широку сферу впливу стосовно заперечення. Заперечення ж
у такому випадку має вузьку сферу впливу стосовно зазначених обставин. Окрім обставин часу та місця, із широкою сферою впливу,
такі ж якості притаманні обставинам причини та умови. Водночас
можна окреслити групу обставин, які не взаємодіють з вузькою сферою впливу заперечення. До таких належать, зокрема, обставини
способу дії:
(314) *повільно [не йти];
*langsam [nicht gehen];
*швидко [не писати];
*schnell [nicht schreiben];
*гарно [не малювати];
*schön [nicht malen];
*вудкою [не ловити риби];
*mit der Angel [nicht Fische fangen];
*[не писати] ручкою.
*mit dem Stift [nicht schreiben].
Аграматизм перелічених прикладів є очевидним і пояснюється неспроможністю обставин способу дії модифікувати вузьку сферу
впливу заперечення. Якщо дія не має місця, то будь-яка її модифікація нелогічна, що й засвідчено відхиленням від норми цитованого матеріалу.
Ці ж приклади набувають граматичної форми, якщо в них (за
допомогою відповідного інтонаційного оформлення – насамперед
контрастного наголосу) заперечення додає обставину до сфери (широкої) свого впливу:
(315) [повільно не йти], (а йти швидко);
[швидко не писати], (а писати повільно);
*

Доступний з: <http://www.33channel.vinnitsa.com/04–20–29.php>.
Доступний з: <http://www.mycastles.narod.ru/carmal.html>.
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[гарно не малювати], (а малювати погано);
[вудкою не ловити рибу] (а ловити сіткою);
[не писати ручкою], (а писати олівцем).
Деколи обставини способу дії можуть виявляти багатозначність щодо взаємодії із запереченням, тобто функціонувати і як adverbe de
phrase, і як adverbe de verbe. На матеріалі російської мови таку багатозначність зауважує І. Богуславский. На прикладі обставин нагло,
подло та зворотів на зразок по совести, по существу, по графику, він
демонструє їхню здатність модифікувати і ціле речення, і дієслівну
фразу зокрема (Богуславский 1985: 56):
(316) Ты должен ответить на этот вопрос по совести (adverbe de
verbe).
(317) По совести (adverbe de phrase), ты должен ответить на этот
вопрос.
До того ж, сентенціальний модифікатор вживається здебільшого на
початку речення, а предикатний тяжіє до кінцевої позиції. Оскільки
лише в першому прикладі adverbe de verbe справді є обставиною
способу дії, то можна передбачити і різну поведінку заперечення
стосовно зазначеного класу обставин. Якщо в афірмативних контекстах обставина насправді може модифікувати або ціле речення (318),
або лише групу предиката (319)
(318) А насправді було так* (adverbe de phrase).
(319) Я не той, хто потрібен насправді** ... (adverbe de verbe).
то в заперечних контекстах обставина способу дії насправді, або
подібна до нього обставина по-справжньому та ін., здатні модифікувати лише предикатну фразу:
(320) ... давньоруської народності як певної етносоціальної одиниці
насправді не було ...***
(321) ... Бо ж маю реальні приклади! Людина, що не ревнувала, ще посправжньому не кохала****.
*

Доступний з: <http://www.slovoor.narod.ru/SO21/St21Nas.htm>.
Доступний з: <http://www.5nizza.com/songs/index.php?song=9>.
***
Доступний з: <http://www.arkas–proswita.iatp.org.ua/reality.html>.
****
Доступний з: <http://www.misto.ridne.net/thread–1481.html>.
**
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Інколи важко ідентифікувати сферу впливу не стосовно обставини,
тому що поверхнева реалізація заперечного експонента досить часто
не відображає фактичних семантичних відношень, які формуються в
заперечному реченні. Справа ще більше ускладнюється, коли в гру
вступає інтонаційний компонент, як ось у прикладі:
(322) ... В Іспанії є незручність, яку можна відразу не помітити: це
непрацюючі...*
Очевидно, що така комбінація обставини та заперечного предиката
не може мати тієї семантичної інтерпретації, яку диктує поверхнева
лінійна послідовність одиниць речення – (можна) відразу [не
помітити]. Її значення інше – (можна) [не відразу помітити] або
кращий варіант – [не можна відразу помітити], тобто із широкою
сферою впливу заперечення. Стосовно цієї ж обставини заперечення
може мати і вузьку сферу впливу:
(323) За словами останніх, відразу не підтримав критику постанови
на нараді у віце-прем’єра лише Банкнотно-монетний двір**.
Як засвідчують приклади, заперечення може мати широку сферу
впливу не лише стосовно обставин способу дії, але також обставин
часу, місця, причини, мети та ін.
(324) ...Я тебе не жену, я тебе обіймаю не згарячу,
Я з тобою іду борозною, і важко мені (П. Гірник)***.
(325) ...Та й інші учні не відразу повірили воскресінню, коли про це їм
сповістили жони...****
Окремо слід зупинитися на випадках, коли одні й ті ж прислівники
можуть мати, залежно від контексту, широку або вузьку сферу
впливу стосовно заперечення:
(326) а. ...Більшість депутатів обласної ради систематично не
відвідують сесій...*****
*

Доступний з: <http://www.sergio–on–the–web.co.uk/clocks.html>.
Доступний з: <http://www.google.com/search?q=2V4@07C%2B5&hl=
de&lr=&ie=>.
***
Доступний з: <http://www.poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=
hirnyk>.
****
Доступний з: <http://www.orthodox.org.ua/page–1005.html>.
*****
Доступний з: <http://www.navsi100.com/news>.
**
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б. [систематично [NEG [Більшість депутатів обласної ради
відвідують сесії]]].
(327) а. Ніхто не знищується систематично*.
б. [NEG [систематично [Хтось знищується систематично]]].
У першому з цитованих прикладів (326а) заперечення перебуває у
сфері дії обставини способу дії систематично (326б), а у другому
(327а) – навпаки, обставина потрапляє під уплив заперечення (327б).
Аналогічно поводяться обставини цього типу в німецькій мові. В
одному випадку (328) заперечення потрапляє у сферу впливу
обставини absichtlich, в іншому (329) – залишається за її межами:
(328) а. Man will absichtlich nicht verstanden werden.
б. [absichtlich [man will [NEG [verstanden werden]]]]**.
(329) а. Ich werde nicht absichtlich hyperaktiv – ich kann nichts dagegen
tun, ich würde gern, aber ich kann nicht***.
б. [NEG [absichtlich [ich werde hyperaktiv ...]]].
Вузька чи широка сфери впливу заперечення можуть виявляти свою
специфіку не лише при взаємодії із сирконстантами. Аналогічним
явищем, безпосередньо пов’язаним зі сферою впливу, є взаємодія
заперечення з іншими одиницями речення, які мають статус операторів, наприклад, модальними дієсловами.
У німецькій мові модальні контексти чітко експлікують невідповідність між формальною реалізацією заперечення та місцем
його семантичної інтерпретації. У наступному прикладі заперечення
kein синтаксично пов’язане з додатком Buch, однак насправді воно
поширює свій семантичний вплив на модальне дієслово. Адже
значенням зазначеного речення (330а) є не (330б), а (330в):
(330) а. Du musst kein Buch mitnehmen.
б. ≠ Es ist notwendig, dass du kein Buch mitnimmst.
в. = Es ist nicht notwendig, dass du ein Buch mitnimmst.
Когезивне прочитання заперечення і, як наслідок, широка сфера заперечення, формуються в німецькій мові і в інших модальних контекстах (Penka 2001):
*

Доступний з: <http://www.brama.com/survey/messages/13485.html>.
Доступний з: <http://www.elternimnetz.de/cms/paracms.php?site_id= 5&
page_id=119>.
***
Доступний з: <http://www.fasworld.de/cj.html>.
**
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(331) Es können keine Kinder unter zehn Jahren teilnehmen.
а. ≠ Es ist möglich, dass keine Kinder unter zehn Jahren teilnehmen.
б. = Es ist nicht möglich, dass Kinder unter zehn Jahren teilnehmen.
(332) Du kannst nicht immer siebzehn sein*.
а. ≠ Es ist möglich, dass du nicht immer siebzehn bist.
б. = Es ist nicht möglich, dass du immer siebzehn bist.
(333) Es muss niemand hungrig nach Hause gehen.
а. ≠ Es ist notwendig, dass niemand hungrig nach Hause geht.
б. Es ist nicht notwendig, dass jemand hungrig nach Hause geht.
(334) Es dürfen keine Taschen mit in die Bibliothek genommen werden.
а. ≠ Es ist erlaubt, dass keine Taschen mit in die Bibliothek genommen werden.
б. = Es ist nicht erlaubt, dass Taschen mit in die Bibliothek genommen werden.
Для модальних дієслів загалом властиво “притягувати” заперечення,
формально реалізоване неозначеними займенниками чи прислівниками (Lerner, Sternefeld 1984: 1; Öhlschläger 1989: 80). Особливо це
стосується модальних дієслів müssen, können, dürfen (у відповідних
контекстах). Цікаво, що українські відповідники німецьких модальних конструкцій реалізують заперечення саме в тій позиції, куди
воно семантично належить, і в німецькій (Penka 2001), і в українській мовах:
(335) а.Dackel müssen keinen Maulkorb tragen.
Такса не мусить носити ошийника.
б. Dackel müssen nicht angeleint sein.
Таксу не обов’язково прив’язувати.
(336) а. Ich kann kein Wort verstehen.
Я не можу зрозуміти жодного слова.
б. Ich kann dich nicht verstehen.
Я не можу тебе зрозуміти.
(337) а. Egon kann keinen Walzer tanzen.
Еґон не вміє танцювати вальсу.
б. Egon kann nicht tanzen.
Еґон не вміє танцювати.
*

Доступний з: <http://www.bildungsserver.de/db/mlesen.html?Id=1636#2>.
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(338) а. Das darfst du keinem Menschen erzählen.
Ти не можеш (= смієш) цього нікому розповідати.
б. Das darfst du Fritz nicht erzählen.
Ти не повинен цього розповідати Фріцові.
Було б, однак, хибно стверджувати, що заперечення в модальних
конструкціях німецької мови завжди має широку сферу впливу. В
окремих випадках воно може потрапляти в сферу впливу модального
дієслова:
(339) а. Man kann zu diesem Fest auch kein Abendkleid anziehen.
На це свято можна не вдягати вечірньої сукні.
б. Du kannst auch nicht essen.
Ти можеш не їсти.
в. Man kann auch nicht kommunizieren!*
Можна і не спілкуватися!
Цікаво, що українські відповідники і в цьому випадку експлікують
заперечення в семантично виправданій позиції. Слід зазначити, що
для реалізації вузької сфери впливу заперечення щодо модального
дієслова в німецькій мові потрібен доволі специфічний контекст. Українська мова вільніше комбінує обидві сфери впливу заперечення в
модальних контекстах, хоча широка сфера впливу заперечення все ж
є домінантною:
(340) і я…хочу не розуміти як я тебе люблю, і я люблю, коли і ти
цього хочеш… (Г. Моторин)**.
(341) Цього не можна пояснити – це залишається тільки приймати
як даність (Ю. Андрухович)***.
(342) Не хочу вдаватися в подробиці – ви, ласкава пані, й самі невдовзі про все дізнаєтеся зі скандальної хроніки (Там само).
(343) Його рішуче не можна пізнати (М. Хвильовий)****.
*

Доступний з: <http://www.userpage.fu–berlin.de/ ~fenja/texte/ dukannst.htm>.
Доступний з: <http://www.samvydav.net/index.php?lang=u&material_id=
81229>.
***
Доступний з: <http://www.ukrcenter.com/read.asp?id=1732&page=1#text_
top>.
****
Доступний з: <http://www.ukrcenter.com/read.asp?id=75&page=2 – text_
top>.
**
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(344) Кредити на навчання можна не повертати*.
Дещо складнішою є ситуація з модальними дієсловами sollen та wollen. Для німецької мови домінантною видається, на перший погляд,
вузька сфера впливу заперечення стосовно модального дієслова, а
подекуди доволі важко встановити напрямок залежності. Однак українські відповідники і в цьому випадку переважно виявляють широку сферу впливу заперечення стосовно модального дієслова .
(345) а. Er will keinen Menschen sehen.
Він не хоче бачити жодної людини.
б. Er will Fritz nicht sehen.
Він не хоче бачити Фріца.
в. James Dean wollte kein Schauspieler sein**.
Дж. Д. не хотів бути актором.
г. Die SPD wollte nicht kämpfen***.
СПН не хотіла боротися.
д. Prinz William soll nicht Soldat werden****.
Принц Вільям не повинен стати солдатом.
е. Radwege-Zustand soll nicht schlechter werden*****.
Стан велосипедних доріжок не повинен стати гіршим.
Певні труднощі, що виникають у визначенні сфери впливу заперечення в зазначених випадках, пов’язані з явищем, що в спеціальній
літературі називається перенос заперечення (Кобозева 1976), Not–
transportation (Fillmore 1963), Neg–absorption (Klima 1964), Neg–
raising/Neg-anhebung (Horn 1978; Lerner, Sternefeld 1984; McCawley
1971). Суть його полягає в здатності певного класу дієслів “незаконно” притягувати до себе заперечну частку (англ. not, нім. nicht,
укр. не), а саме, коли заперечення вживається при предикаті головного речення, а семантично відноситься до підрядного предиката.
О. Єсперсен вперше описав це явище на матеріалі англійської, данської, шведської, латинської мов та ірландського варіанта анлійської
мови (Jespersen 1917). Як прототипний для зазначеного феномену,
може послугувати приклад з англійської мови:
*

Доступний з: <http://www.rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=004898>.
Доступний з: <http://www.netzeitung.de/servlets/page?section=704&item=
244513>:
***
Доступний з: <http://www.taz.de/pt/2004/09/29/a0251.nf/>.
****
Доступний з: <http://derstandard.at/?id=1770517>.
*****
Доступний з: <http://www.abendblatt.de/daten/2004/09/04/337132.html>.
**
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(346) I don’t think he has come,
який, на думку Єсперсена, у багатьох випадках можна тлумачити як
(347) I think he has not come.
Типовим прикладом з німецької мови, який ілюструє зазначене
явище, є
(348) I glaube nicht, dass er kommt (= I glaube, dass er nicht kommt).
Аналогічно поводить себе український корелят:
(349) Я не думаю, що він прийде (= Я думаю, що він не прийде).
У трансформаційній граматиці 60–70-х рр. для таких випадків було
введено спеціальне правило. Вважалося, що заперечення породжується в глибинній структурі підрядного речення, а за допомогою
відповідної трансформації воно переноситься на поверхневому рівні
в головне речення. У пізніших версіях генеративної граматики цей
феномен пояснюють, радше, прагматично (Lerner, Sternefeld 1984:
8), пов’язуючи його зі специфічною семантикою зазначених предикатів. Перенесення заперечення властиве багатьом мовам: і германським, і романським, і слов’янським. Типологічно лексеми, що
допускають перенесення заперечення, можна згрупувати в чотири
класи. До першого відносять дієслова, що позначають думку, погляд
мовця (нім. Einstellungsprädikate): англ. think, нім. glauben, укр. думати (347)–(349). Три класи зазначених предикатів представлені такими лексемами (пор. Lerner, Sternefeld 1984: 14; Падучева 1974:
146):
(350) Англійська
Німецька
Французька
Українська
be likely,that
wahrscheinlich sein être probable подібно
be probable
вірогідно
seem
scheinen
sembler
здаватися
appear
so aussehen, als ob
видаватися
should
sollen
devoir
повинно
ought to
falloir
потрібно
be desirable
ratsam sein
варто, слід
want
gut sein, wenn
vouloir
бажано
wollen
хотіти
suggest
Ich rate dir
Je te conseille Я раджу тобі
Ich empfehle dir
Я рекомендую тобі

160

Сфери дії заперечення

Отже, специфічну взаємодію модальних дієслів sollen та wollen із
запереченням також можна пояснити їхньою здатністю до переносу
заперечення:
(351) Sie will nicht, dass er kommt (= Sie will, dass er nicht kommt).
(352) Вона не хоче, щоб він приходив (= Вона хоче, щоби він не
приходив).
Можна стверджувати, що заперечення має широку і вузьку сфери
впливу стосовно зазначених модальних дієслів, хоча здебільшого
значення обох варіантів збігається.
Наведені факти ще раз підтверджують тезу про асиметрію
форми та змісту заперечних конструкцій. Теоретичний підхід, що
ґрунтується на паралелізмі формальної реалізації та семантичної інтерпретації заперечення, приречений на неадекватне висвітлення фактичного матеріалу.

3.2.2. НЕЙТРАЛЬНЕ ТА КОНТРАСТНЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Одним із важливих семантичних аспектів заперечення є можливість
протиставлення нейтрального та контрастного заперечення, або,
використовуючи традиційну термінологію, загального та часткового
(Українська ... 2000: 178). Нейтральним зазвичай називають заперечення, яке, оперуючи змістом цілого речення, заперечує існування
певної події. Поряд з назвою “нейтрального” вживаються також сентенціальне заперечення, нім. Satznegation (Nussbaumer, Sitta 1986)
або Prädikatsnegation (Adamzik 1987: 321), англ. Sentential negation
або Nexal negation (Jespersen 1917: 42). Вважають, що в реченні з
нейтральним запереченням дія, позначена предикатом, не відбулася.
Зміст такого заперечного речення перефразовують за допомогою
його безособового варіанта (пор. стосовно російської мови Mehlig
1999: 195):
(353) Він не прийшов на лекцію
Не було його приходу на лекцію.
Частковому запереченню (нім. Sondernegation (Nussbaumer, Sitta
1986), Satzgliednegation, англ. constituent negation, Special negation
(Jespersen 1917: 45)) приписують функцію, принципово відмінну від

Семантична сфера дії заперечення

161

тієї, яку виконує нейтральне заперечення. Стверджується, що при
частковому запереченні констатується наявність певної події, а запереченню підлягає лише правильність її опису. За допомогою відповідної перифрази у формі особового речення можна відобразити суть
пропонованого аналізу (Mehlig 1999: 195):
(354) Він не прийшов на лекцію (а приїхав).
Був не прихід на лекцію.
Очевидно, що пропонований поділ заперечення на загальне та часткове безпосередньо пов’язаний з думкою, що приписує вербальній
предикації подвійну функцію: по-перше, предикація інформує про
певну подію, причому мова може йти про подію минулу, теперішню,
майбутню, реальну або можливу. Цю частину інформації Ш. Баллі
класифікує як “модус”, а Ч. Філлмор – як “модальний компонент”.
Іншою функцією предикації є опис події, про яку йде мова в реченні. Ш. Баллі називає зазначену частину інформації “диктум” (Bally
1944: 23), а Ч. Філлмор, відповідно, “пропозицією” (Fillmore 1968:
23). Використовуючи зазначену термінологію, деякі дослідники вважають, що нейтральне заперечення оперує диктумною частиною
значення, а контрастне заперечення має операційною ділянкою модусну частину (Mehlig 1999: 196). На нашу думку, запропонована
схема взаємозалежності між диктумною та модусною частинами
висловлення, з одного боку, та нейтральним або контрастним запереченням, з іншого, ґрунтується на хибному тлумаченні категорії
заперечення, яке змішує її семантичний та комунікативний аспекти.
Важливо чітко розрізняти три рівні значення речення:
- пропозиційний зміст (диктум), який формується значеннями
лексичних одиниць, що входять до складу речення і
залишається незмінним за будь-якого модусу (наприклад,
Дитина плаче; Дитина плаче?; Дитино, плач!);
- модусний компонент значення (декларатив, інтеррогатив,
імператив);
- ілокутивне значення, яке може (але не мусить) бути тотожним
до модусу. Прикладом розбіжності між ілокутивним
спрямуванням висловлення та його модусом є прохання у
формі запитання (пор. Ти не міг би мені допомогти?).
Очевидно, заперечення може взаємодіяти з різними компонентами
значення речення. Однак логічно було б припустити, що обидва ти-
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пи заперечення, нейтральне і контрастне, є одиницями, що оперують
пропозиційним змістом речення, незалежно від його модусу. Їхні
диференційні ознаки можна пояснити з погляду прагматики: при
контрастному запереченні, крім заперечення пропозиції відкривається клас можливих альтернатив для компонента значення, який
зазнав протиставлення. У ході аналізу речень з нейтральним та контрастним запереченням буде показано, як проходить цей процес. Що
стосується модусної частини, то принципи взаємодії з нею і нейтрального, і контрастного заперечення, однакові: залежно від
комунікативного наміру мовця відповідна пропозиція (у позитивній
чи негативній формі) “матеріалізується” у формі розповідного, питального чи окличного речення. Спроби ж приписати запереченню
модусні властивості пояснюються розумінням заперечення як підтипу асертивного висловлення, що має дві форми вияву – афірмацію
та негацію. Однак, як вже було зазначено, афірмація та негація (заперечування) в такому розумінні – це одиниці комунікативного
рівня, які, до речі, у певних контекстах реалізуються за схемою, цілком протилежною до семантичного заперечення. Мається на увазі,
що акт негації може відбуватися за допомогою речень, пропозитивний зміст яких взагалі не має стосунку до семантичного заперечення:
(355) – Ти підеш у кіно?
У мене завтра іспит.
Реакція-відповідь У мене завтра іспит є і за формою, і за змістом,
стверджувальним реченням. Вона не містить заперечення, але є запереч(уваль)ним комунікативним актом, або, точніше, одним із його
підтипів – комунікативним актом відхилення/відмови.
Прикладом взаємодії заперечення з модусною частиною значення є питальні речення в заперечній формі, які використовуються для
того, щоби пересвідчитись в чомусь, або висловити захоплення чи
подив (Hentschel 1996: 218):
(356) Ist das nicht Peter?
Це не Петро?
(357) Was es hier nicht alles gibt!
Чого тут тільки немає!

Семантична сфера дії заперечення

163

Саме взаємодія заперечення з модусною частиною речення обумовлює його непропозиційний характер у зазначених прикладах. На
відміну від цього варіанта модусного заперечення, нейтральне та
контрастне заперечують пропозиційний зміст висловлення, тому
спроби розмежувати обидва види заперечення відмінностями їхніх
операційних ділянок – пропозиційної чи модусної – не витримують
критики.
Якщо у плані комунікативного спрямування нейтральне та контрастне заперечення не виявляють суттєвих відмінностей, то різницю
між ними слід шукати в інших площинах. Зупинімося докладніше на
характеристиці контрастного заперечення.
Типовою схемою речення з контрастним запереченням в українській мові можна вважати не X, а Y,
(358) Я не скрипковий ключ, а журавлиний
тобі над полем в небі напишу (Л. Костенко).
(359) І тоді він зареготав, він сміявся над собою, над усіма тими, які,
перебільшуючи небезпеку, зарання втрачають силу – не від
немочі, а зі страху (Р. Іваничук).
або зворотний варіант цієї схеми Y, а не X:
(360) ...наші поцілунки – це плата одне одному за вчинене, а не
завдаток на майбутнє... (Р. Іваничук).
(361) І напружений погляд хоче
Відшукати у тьмі глибокій
Блискавок фанатичні очі,
А не місяця мрійний спокій (О. Теліга).
Облігаторним компонентом обох структур є лише частина не X,
друга може реалізуватися без сполучника:
(362) Не дорога – стежина кривуляє до самотньої, обтріпаної хатини (М. Стельмах).
(363) Вам не орел розшарпав груди горді, –
Бридкі гадюки в серце уп’ялись (Леся Українка).
(364) Я не людина, я рослина,
а часом я мале листя (Б.-І. Антонич).
Інколи елемент, що зазнає протиставлення взагалі не реалізується,
але обов’язково мається на увазі:
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(365) Не тільки на гробі складались поетам вінки (Леся Українка).
(366) Не для вигод і пільг, не для слави й хвали
Є високий, шляхетний закон між мужчинами:
Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? (І. Світличний).
(367) В Петербурзі карантин. Туди нікого не пускають, але то не
лише через чуму (Р. Іваничук).
(368) І я не я, і ти мені не ти (Л. Костенко).
Відповідні засоби для реалізації контрастного заперечення є в російській мові. Це ті ж, що й в українській мові, схеми не X, а Y та Y, а
не X,
(369) То была не встреча, а прощанье... (М. Исаковский).
(370) И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок... (Б. Пастернак).
(371) Если же она не сирена, а человек, то как объяснить это
странное видоизменение? (А. Чехов).
безсполучникові протиставлення
(372) Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник... (М. Лермонтов).
(373) Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь пред театром – прибой
Заколебавшейся ночи Европы... (Б. Пастернак).
та структури з експліцитно невираженим компонентом а Y:
(374) Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами... (М. Цветаева).
(375) – Не на ваши деньги , что попрекаете (Л. Толстой).
У німецькій мові формальним критерієм до розмежування нейтрального та контрастного заперечення є можливість приєднання до
протиставного компонента фрази, яка починається на sondern – німецький еквівалент українського а:
(376) ...der Tod selbst ist keine Vernichtung, keine Rückkehr zum anorganisch Leblosen, sondern der Anfang einer neuen Art von
Existenz... (S. Freud).
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Як і в українській мові, німецьке sondern також може зазнавати
елімінації, якщо це диктується певною комунікативною метою,
наприклад, для підсилення ефекту протиставлення:
(377) Nicht ich habe das gesagt, Hans hat das gesagt.
Окрім sondern, протиставлення може вводитися в німецькій мові також за допомогою aber:
(378) Nun, ruhig hatte er ja nicht geschlafen, aber wahrscheinlich desto
fester (F. Kafka).
Однак повної синонімії ці лексичні одиниці не виявляють і не завжди можуть заміняти одна одну, як це ілюструє приклад (Jacobs 1991:
586):
(379) ?Nicht ich habe dich verpfiffen, aber Rudi.
Відповідні експліцитні засоби для реалізації контрастного заперечення є й в інших індоєвропейських мовах, наприклад, у польській
(380) Piotr przyjechał nie na weekend, ale tylko na sobotę
чи іспанській:
(381) No es probable, sino cierto/es cierto.
Однак не в усіх мовах є спеціальні лексичні одиниці для реалізації
різних форм протиставлення. На відміну від німецької мови, яка розрізняє sondern та aber, в англійській та французькій мовах обидва
варіанти реалізуються за допомогою, відповідно, but та mais (Anscombre 1977; Horn 1985).
Інколи заперечення може навіть змінювати свою форму, залежно від того, чи присутній елемент контрасту, наприклад, перське na
(Payne 1985: 232), або мати спеціалізовані для контрастного заперечення засоби, як французьке non (Horn 1989):
(382) Max a bu non pas du vin, mais de l’eau.
Цікаві факти про співвідношення нейтрального та контрастного заперечення, а також взаємодію різних сфер його дії засвідчує німецька мова. Маркер заперечення nicht може реалізувати, залежно від
порядку слів та логічного наголосу, нейтральне або контрастне
заперечення (Dölling 1988: 22), як ось у таких прикладах:
(383) MaRIa liebt Hans nicht.
(384) Maria liebt HAns nicht.
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(385) Maria liebt Hans NIcht.
(386) Nicht MaRIa liebt Hans.
(387) Maria liebt nicht HАns.
У перших трьох реченнях (383) – (385) заперечення є нейтральним, а
в наступних (386) та (387) – контрастним. Спробуймо пояснити відмінність між ними. На противагу реченням з нейтральним запереченням, контрастно-заперечні сприймаються як логічно незакінчені
структури, якщо наступний контекст їх не конкретизує. Такі нейтрально-заперечні речення налаштовують слухача на більш ніж
вірогідну можливість їхнього подальшого уточнення. Не дивно, що в
разі відсутності такого уточнення, слухач сам ініціює протиставлення за допомогою запитання Sondern? Згаданий ефект забезпечується тим, що контрастне заперечення, на відміну від нейтрального, є семантично складнішою операцією, яка проходить двома етапами. З одного боку, відбувається заперечення змісту висловлення, а
з іншого, додатково реалізується відповідне ствердження. Часткова
семантична невизначеність контрастно-заперечних речень може
компенсуватися наступним контекстом (Паславська 2004г: 31–32).
Для цитованих вище прикладів конкретизуючими контекстами
могли би бути такі:
(388) Nicht MaRIa liebt Hans, sondern Anna.
(389) Maria liebt nicht HAns, sondern GREgor.
Нейтрально-заперечні структури не потребують подібного уточнення, вони є логічно завершеними. Щобільше, можливе протиставлення за допомогою фрази із sondern породжує алогічну структуру:
(390) MaRIA liebt Hans nicht, sondern Anna.
Розглянувши наведені вище приклади, можна дійти висновку,
що нейтральний чи контрастний статус заперечення в реченні є фіксованим, тобто всі, без винятку, заперечні речення поділяються на
нейтрально-заперечні та контрастно-заперечні. Однак можна виокремити й такі заперечні речення, які допускають протиставлення у
вигляді фрази, ініційованої за допомогою sondern, але можуть бути
водночас цілком закінченими структурами і без згаданого протиставлення. Йдеться про речення такого зразка (Dölling 1988: 22):
(391) Maria LIEBT Hans nicht.
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(392) Hans liebt nicht JEde Frau.
(393) Ein SCHÜler liebt Maria NIcht.
Можливість продовження цих речень за допомогою протиставлення
із sondern свідчить про те, що вони є контрастно-заперечними (Там
само):
(394) Maria LIEBT Hans nicht, sondern verEHRT ihn.
(395) Hans liebt nicht JEde Frau, sondern EIne.
(396) Ein SCHÜler líebt Maria NIcht, sondern ein LEHrer.
Поряд з цим, можна припустити наявність контекстів, у яких цитовані приклади матимуть не контрастне, а нейтрально-заперечне
прочитання (Там само):
(397) Maria LIEBT Hans nicht. Aber es scheint so, dass sie ihn verEHRT.
(398) Man weiß nicht, ob Hans überHAUPT eine Frau liebt. Sicher gilt
aber: Hans liebt nicht JEde Frau.
(399) Ein SCHÜler LIEBT Maria NICHT, denn DAS hätte man ja
bemerkt. Aber es könnte sein, dass ein LEHrer sie liebt.
Отже, статус заперечення як нейтрального чи контрастного не є іманентною ознакою певного типу заперечних речень. Інколи вирішальним чинником є контекст, який вносить корективи стосовно інтерпретації семантики заперечних речень.
Очевидно, що наведену аргументацію щодо відмінностей між
нейтральним та контрастним запереченням у німецькій мові, можна
поширити і на інші мови, зокрема, слов’янські. Українське речення
(400) Вона не читає чужих віршів, а пише свої
може мати два різних прочитання. В одному – з нейтральним запереченням – речення має наступний зміст: ‘Хоча вона не читає
чужих віршів, однак пише власні’. В інтерпретації з контрастним
запереченням речення матиме тлумачення: ‘Вона займається не
тим, що читає чужі вірші, а тим, що пише власні’. І. Богуславский
ілюструє це явище на прикладі російської мови (Богуславский 1985:
62):
(401) Он не работает, а ест
≈ ‘он бездельничает, а тем не менее ест’
≈ ‘он занимается не работой, а едой’.
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Очевидно, що багатозначність заперечення знімається і за допомогою інтонаційного контура, який у кожному з прочитань є іншим,
і за допомогою ширшого контексту.
Відмінності між нейтральним та контрастним запереченням не
вичерпуються логічною закінченістю перших та певною семантичною неповнотою останніх. Можна виділити щонайменше чотири групи специфічних ознак, за якими нейтральне заперечення відрізняється від контрастного: комунікативні, семантичні, синтаксичні та
сполучувальні.
До комунікативних відмінностей можна зарахувати, крім згаданої різниці у семантичній закінченості/незакінченості, також
ознаку облігаторної чи факультативної наяності теми (Ковтунова
1976). Як відомо, у слов’янських мовах є специфічний тип речень, у
яких відсутня тема, а так звана нерозчленована рема поширюється на
все речення:
(402) а. Світає.
б. Прийшли гості.
в. Сьогодні не було занять.
У російській мові це явище ілюструють речення (Богуславский 1985:
63):
(403) а. Вечерело.
б. Вдруг раздался выстрел.
в. В этот вечер впервые не зашло солнце.
Як показують наведені приклади, в таких реченнях можлива поява
нейтрального заперечення. А структури з контрастним запереченням
не можуть не мати теми, вона є їхнім облігаторним компонентом:
(404) Прийшов не студент, а студентка.
Темою цитованого прикладу (404) є предикат прийшов, а в російському прикладі (Там само) темою виступає суб’єкт зверь:
(405) Зверь не воет, а рычит.
Елементи, що зазнають протиставлення до теми, виконують, зазвичай, однакову синтаксичну функцію.
Відсутність теми в реченнях з контрастним запереченням призводить здебільшого до порушення граматичної норми:
(406) *Не прийшов студент, а студентка.
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Як певне відхилення від сформульованої вище тези про відмінність
між структурами з нейтральним та контрастним запереченням, а саме – стосовно наявності в них теми, розглядають такі структури, в
яких ситуації, що зазнають протиставлення, не мають спільних компонентів:
(407) То не [ветер ветку клонит],
Не [дубравушка шумит],
То мое сердечко стонет... (Рос. нар. пісня).
Однак і в реченнях такого типу присутня тема, яка реалізується за
допомогою вказівного займенника то – конденсатора змісту ‘те, що
відбувається’. Однак навіть цей мінімальний експлікатор теми може
бути відсутній, як показують приклади з поетичного мовлення:
(408) Не [тополю високую вітер нагинає],
Дівчинонька одинока долю зневажає ... (Т. Шевченко).
Попри відсутність експліцитної теми чи його маркера, тема присутня і в цих семантично маркованих конструкціях. Її можна також
реконструювати за допомогою розгортки ‘те, що відбувається’.
Отже, в комунікативному плані відмінності між нейтральним та
контрастним запереченням полягають по-перше, у семантичній закінченості речень з нейтральним запереченням та певній логічній неповноті речень з контрастним запереченням. По-друге, для нейтрального
заперечення наявність теми може бути факультативним чинником,
тоді як для контрастного заперечення присутність експліцитної чи
імпліцитної теми є облігаторною.
Основна семантична відмінність між нейтральним та контрастним запереченням полягає, як було зазначено вище, у тому, що контрастне заперечення – це семантично складніша операція, яка проходить двома етапами. На першому – заперечується зміст висловлення, а на другому – стверджується або імплікується альтернативний
зміст. Для нейтрального заперечення – другий етап невластивий.
Крім цієї відмінності, можна назвати й інші, які дають змогу
провести чітку межу між нейтральним та контрастним запереченням.
Як відомо, заперечення досить часто вживається специфічно, коли
його семантичний вплив неможливо звести до функції логічного оператора ‘хибно, що’. На це значення можуть нашаровуватися інші
семантичні компоненти і формувати разом нове, ідіоматизоване значення. Особливістю контрастного заперечення є здатність нейтра-
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лізувати будь-яке нарощення такого додаткового змісту. Зупинімося
на конкретних випадках.
Загальновідомим фактом є здатність пресупозиції не потрапляти
у сферу дії заперечення. Класичним прикладом для пресупозиції є
слово холостяк (англ. bachelor): один із компонентів його значення
‘Х є дорослим чоловіком’ зберігає свою істинність і при запереченні.
При контрастному ж запереченні ця умова не виконується:
(409) Виявилося, що це був ніякий не холостяк, а маленький хлопчик.
Деякі дієслова мають властивість формувати в контексті на базі
ядерного (асертивного) значення компонент неасертивного, додаткового значення. До таких дієслів належать: торкатися, наближатися, зачепити і т. д.:
(410) Він торкався її руки.
Значення дієслова торкатися у наведеному прикладі – це не просто
констатація факту про наявність контакту, але й певне уточнення
інтенсивності самого контакту як легкого дотику. При нейтральному
запереченні
(411) Він не торкався її руки
у сферу впливу заперечення потрапляє лише асертивний компонент
значення дієслова – констатація контакту, а неасертивний компонент
значення – кваліфікація контакту як легкого дотику – надалі
збережена.
При контрастному запереченні не спостерігається розщеплення
впливу заперечення на компоненти значення дієслова:
(412) Він не торкався її руки, а смикав за неї.
Отже, при входженні у сферу протиставлення, або фокус контрасту
(Chafe 1976), заперечення зазнають усі компоненти значення, незалежно від того, чи вони формують ядерну, чи периферійну частину
значення.
Ще однією специфічною ознакою контрастного заперечення є
його властивість чітко протиставити будь-яку ознаку, незалежно від її
розташування на оцінній шкалі. Розгляд похідних із заперечними
префіксами виявив, що, коли твірна основа поєднується з префіксом,
дуже часто відбувається різноступеневе нарощування семантики похідного слова загалом, від незначного: гарний – негарний, сміливий –
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несміливий, до суттєвого: статок – нестаток, приязнь – неприязнь.
У таких випадках у похідних одиницях не заперечується ознака,
виражена твірною основою, а реалізується “негострий контраст”
(Кжижкова 1974), поміркована протилежність. Такий специфічний
ефект характерний лише для нейтрального заперечення, що зазначав
О. Єсперсен (Есперсен 1958: 326). При контрастному запереченні
протиставлення зазнає будь-яка одиниця оцінної шкали певної якості.
Однак не зауважено ідіоматизації одиниць, що зазнають протиставлення: не гарний, а огидний; не старий, а давній.
У згаданому аспекті контрастне та нейтральне заперечення виявляє також відмінність у правописі заперечного компонента. Відомо,
що деколи доволі важко встановити, чи не виступає у функції частки,
чи префікса: (не)цікавий, (не)одружений і т. д. Утім, ця проблема
стосується лише нейтрально-заперечного не. Контрастне не завжди
пишеться окремо:
(413) Ісус Христос розп’ятий був не раз (Л. Костенко).
Хоча в наведеному прикладі відсутній другий компонент схеми протиставлення не X, а Y, його значення імплікується, чим і забезпечується реалізація контрастного заперечення.
Окремим тестом для написання разом не з іменниками, прикметниками та прислівниками є можливість їх заміни на синонімічну непохідну одиницю: нездоровий – хворий; невеселий – сумний; нелегко –
важко. Що стосується дієслів, то вони, як відомо, завжди пишуться
окремо, незалежно від нейтрального чи контрастного статусу заперечного маркера. Поодинокі приклади дієслівних похідних одиниць з
префіксом не– (наприклад, в українській, російській, польській
мовах) можна віднести до винятків: ненавидіти // ненавидеть //
nienawidzić, неволити // неволить // newolić.
Контрастне та нейтральне заперечення різняться між собою і
щодо впливу на процеси ідіоматизації одиниць, які потрапляють у
сферу дії заперечення. Класичними прикладом ідіоматичного поєднання із запереченням вважається дієслово любити:
(414) Я, що прийшла у світ не для корид,
що не люблю юрби і телекамер,
о як мені упікся і обрид
щоденний спорт – боротися з биками! (Л. Костенко).
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Значення дієслова люблю в заперечній формі не вичерпується констатацією відсутності любові до юрби і телекамер, його семантика
містить ознаку інтенсифікації вияву цього почуття. Контрастне заперечення, знову ж таки, нейтралізує можливість нарощення цієї нової
ознаки.
(415) Я не люблю, а поважаю юрбу.
Відомо, що заперечення може активно впливати на видові характеристики предиката, який потрапляє у сферу його дії. Однак ті
закономірності, які спостерігаються при взаємодії нейтрального заперечення з відповідними аспектуальними формами дієслова, відсутні при взаємодії останніх з контрастним запереченням.
Падучева О. зауважила ще одну особливість поведінки не в
нейтрально-заперечних контекстах. Заперечна частка може блокувати
актуально тривале значення дієслова, якщо при ньому є обставини
певного семантичного розряду. Наприклад, речення
(416) Тарас не курить у кабінеті
не може мати значення актуальної дії. Якщо ж обставина місця (у
кабінеті) відсутня, то для актуалізації такого значення перешкод
немає:
(417) Тарас не курить.
При контрастному запереченні це обмеження не діє:
(418) Тарас не курить у кабінеті, а відсилає факс.
Зазнаючи протиставлення, дія трактується як актуально тривала.
Відома також здатність групи дієслів недоконаного виду формувати під упливом заперечення загальнофактичне значення (Бондарко 1987; Гловинская 1982; Paslawska 1999; Paslawska, Stechow
2003):
(419) Вона не снідала.
Дія, позначена дієсловом сприймається не як актуальна в минулому,
а як певний факт, що був у минулому. При контрастному запереченні ця найвірогідніша інтерпретація нейтралізується, поступаючись місцем трактуванню дії як актуально тривалої:
(420) Вона не снідала, а обідала.
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Отже, семантичні відмінності між нейтральним та контрастним запереченням доволі суттєві. Вони виявляються у впливі на пресупозицію, на неасертивні компоненти значення, на аспектуальну характеристику предикатів, що потрапляють у сферу впливу заперечення і навіть на написання (окремо чи разом) заперечного експонента. Загальна закономірність, яка характеризує специфіку відмінностей між нейтральним та контрастним запереченням полягає ось у
чому: усі ті семантичні нарощення змісту, які виникають в результаті взаємодії певної лексичної одиниці з нейтральним запереченням, при контрастному запереченні знімаються.
Синтаксичні відмінності між нейтральним та контрастним
запереченням також чітко простежуються. Відміннсіть полягає передусім у позиції заперечного маркера стосовно дієслова. У простому
розповідному реченні, що містить один дієслівний предикат, заперечний експонент не завжди займає в українській мові позицію перед
дієсловом, якщо йдеться про нейтральне заперечення. Інтервенція
якогось іншого члена речення в позицію між дієсловом та запереченням неможлива. Заперечне не як специфічний проклітичний елемент нерозривно пов’язане з дієсловом:
(421) Він не забув своєї Беатріче (Леся Українка).
Якщо ж не з’являється в реченні після предиката, то це призводить
або до порушення граматичної норми (422а), або до актуалізації
контрастного заперечення (422б, в):
(422) а. *Він забув своєї не Беатріче.
б. *Він забув не своєї Беатріче.
в. *Не він забув своєї Беатріче.
Це правило діє і в інших слов’янських мовах, наприклад, російській,
(423) а. Вчера Иван не читал этой книги.
б. *Вчера Иван читал этой не книги.
в. *Вчера Иван читал не этой книги.
г. *Вчера Иван читал этой книги не;
польській
(424) Wczoraj Jan nie czytał tej książki.
*Wczoraj Jan czytał (nie) tej książki (nie).
*Jan nie wczoraj czytał tej książki.
*Wczoraj Jan nie tej książki czytał.
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Облігаторною позицією нейтрально-заперечного не перед відмінюваною формою дієслова, а також проклітичними властивостями цього
маркера, слов’янські мови вирізняються серед інших мов. В італійській мові, наприклад, нейтральне заперечення також є превербальним, однак прономінальні елементи можуть реалізуватися між
дієсловом та заперечним маркером (Zanuttini 1991: 16):
(425) Non
me l’ha detto.
NEG
мені це казав
‘Він мені цього не казав’.
У німецькій мові нейтрально-заперечне nicht може вживатись і перед
відмінюваним дієсловом, і після нього. У реченні з прямим порядком
слів nicht займає позицію після дієслова:
(426) Aber den eigenen Sinn meiner Darstellung trifft er nicht (S. Freud).
(427) “Gregor”, sagte nun der Vater aus dem Nebenzimmer links, “der
Herr Prokurist ist gekommen und erkundigt sich, warum du nicht
mit dem Frühzug weggefahren bist. Wir wissen nicht, was wir ihm
sagen sollen” (F. Kafka).
Однак у підрядному реченні заперечення розташоване перед дієсловом1:
(428) Wenn er sich nicht mit der Wahrheit in der Form der Tautologie d.
h. mit leeren Hülsen begnügen will, so wird er ewig Illusionen für
Wahrheiten einhandeln (F. Nietzsche).
Порівняно з нейтральним запереченням, його контрастний аналог виявляє специфічні ознаки. У слов’янських мовах контрастне заперечення може займати в реченні практично будь-яку позицію. Якщо
нейтральне заперечення вживається тільки перед дієсловом, контрастне не реалізується безпосередньо перед тим членом речення, на
який воно поширює свій семантичний вплив:
(429) Ні, не ти се лежиш
Під хрестов, під травов!..
Ні, і не за тобов
Я тут плакать прийшов! (І. Франко).
(430) Чудодійна, страшна річ – надія. То вона, а не страх, не
покірність веде засуджених на смерть на ешафот...
(В. Винниченко)*.
1
*

За винятком форм перфекту модальних конструкцій.
Доступний з: <http://www.ukrcenter.com>.
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(431) Тут, у тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого
власного злочинного “я”, якому я даю волю (М. Хвильовий).
Це явище можна простежити і в інших слов’янських мовах – російській
(432) Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье... (М. Лермонтов).
польській (докл. Blaszczak 2001: 57):
(433) а. Przyszła nie Ania, tylko Basia.
б. Ania przyszła nie w poniedziałek, tylko we wtorek.
в. Ania spotkała się nie z Janem, tylko z Piotrem.
Контрастне заперечення може реалізуватися і в формі предикатного
заперечення, однак у такому випадку воно мусить супроводжуватися
відповідною контрастною інтонацією. Логічним продовженням речення має бути ‘correction phrase’ – коригуюча фраза, яка в польській мові вводиться за допомогою лексем tylko/lecz ‘але’ (434а)
(Там само, с.57). Якщо ж ці додаткові умови не виконуються, то
предикатне заперечення одержує нейтральну інтерпретацію (434б):
(434) а. Jan nie pojechał do Warszawy, tylko do Krakowa.
б. Jan nie pojechał do Warszawy.
У той час як нейтральне заперечення не може реалізуватися дистантно від дієслова, модифікатори контрастного заперечення можуть віддаляти його від дієслова:
(435) а. Купила не сукню, а плащ.
б. Купила не чорну сукню, а чорний плащ.
в. Kupiam nie sukienkę, tylko płaszcz.
г. Kupiłam nie czarną sukienkę, tylko czarny płaszcz.
Сполучувальні відмінності між нейтральним та контрастним запереченням полягають в тому, що перше синтаксично пов’язане тільки
з дієсловом, а контрастного заперечення може зазнавати будь-яка
частина мови, наприклад, іменник:
(436) Здавалося, мовби отсе не гармати, а хмари гриміли і лискали
страшно... (О. Маковей).
(437) Не звіть ровесником мене ви:
Амур рахує не роки (І. Світличний).
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(438) ...но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с
лица мягкость, которая была господствующим и основным
выражением не лица только, а всей души ... (И. Гончаров ).
(439) – А что бы сказали? – произнесли некоторые. – Сказали бы: вы
помои, а не запорожцы! (Н. Гоголь).
(440) Может, и с тобой такая история; привыкли люди; дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только... бесхитростный. А?
(В. Шукшин);
прикметник:
(441) Лий же, Господи святий,
Лий на мене дощ густий, –
Не простий,
Золотий, –
Знаємо, куди його дівати (І. Світличний);
дієслово:
(442) И все ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец, и новая
квартира, и нагая дама с вазой; и все это уже не пугало, не
тяготило, а было наивно, мелко и уходило все назад и назад
(А. Чехов);
прислівник:
(443) Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем (А. Пушкин).
При нейтральному запереченні прямий додаток дієслова може реалізуватися в українській (російській) мові у двох відмінках, а саме –
знахідному:
(444) Від юних літ я не любив цю жінку (С. Скляренко).
(445) Я хочу, чтобы вам не подписывали увольнение, чтобы расстроился местком, узнав, что вы уходите (М. Жванецкий)
та родовому –
(446) Не закликаю ж я, щоб на дибу його тягти за його незрівнянне
ледарство, за те, що Мина ваш деревця в житті не посадив,
цвяха ніде не забив... (О. Гончар).
(447) Такого собаки я не бачив! Даси, бувало, в зуби йому записку й
грошi: “Джек! Миттю пляшку вина!” За пiвгодини вже
летить з вином (О. Вишня)*.
*

Доступний з: <http://www.bigmir.net/>.
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(448) Усталое и милое лицо женщины не выражало удивления, – глаза
были равнодушные, ясные, с сумасшедшинкой (А. Толстой).
Специфічною ознакою контрастного заперечення є обов’язкова реалізація прямого додатка при заперечній формі дієслова у знахідному
відмінку. Вживання прямого додатка в родовому відмінку призводить до порушення граматичної норми: *посадив не деревця, а кущ;
*любив не жінки, а дівчину.
Зіставний аналіз нейтрального та контрастного заперечення дав
змогу виявити чотири групи специфічних ознак, за якими нейтральне
заперечення відрізняється від контрастного: комунікативні, семантичні, синтаксичні та сполучувальні. У комунікативному плані відмінності між обома типами заперечення виявляються у семантичній
закінченості речень з нейтральним запереченням та певній логічній
неповноті речень з контрастним запереченням, а також у присутності
в реченні теми – облігаторній для контрастного та факультативній
для нейтрального заперечення. Принципова семантична відмінність
між нейтральним і контрастним запереченням полягає у тому, що
контрастне заперечення – це семантично складніша операція, яка
відбувається двома етапами. На першому – заперечується зміст висловлення, а на другому – пропонується або імплікується альтернативний зміст. Для нейтрального заперечення – другий етап невластивий. На відміну від нейтрального заперечення, під час якого відбувається різнопластове нарощування додаткового (часто ідіоматичного) змісту, контрастне заперечення нейтралізує будь-які вияви
семантичних видозмін. Іншою семантичною особливістю контрастного заперечення є той факт, що воно може додавати до сфери своєї
дії пресупозицію, в той час як нейтральне заперечення завжди зберігає істинність останньої. На противагу нейтральному запереченню,
яке поширює свій вплив лише на асертивний компонент значення та
здатне змінювати аспектуальну характеристику предиката, контрастне заперечення оперує асертивним та неасертивним компонентами
значення і не модифікує його аспектуального значення. Синтаксичні
відмінності між нейтральним та контрастним запереченням виявляються насамперед позиційно, зокрема, в українському реченні маркер нейтрального заперечення не завжди займає препозицію щодо
дієслова, тоді як експонент контрастного заперечення реалізується
безпосередньо перед тим членом речення, на який він поширює свій
семантичний вплив, або й дистантно щодо нього. Сполучувальні
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можливості нейтрального заперечення обмежуються взаємодією з
предикатними одиницями, а контрастне заперечення здатне взаємодіяти з одиницями будь-якої частини мови.

3.3. СИНТАКСИЧНА СФЕРА ДІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
У граматиках … дуже мало пишуть про
заперечення, написане ж є хибним або
щонайменше суперечливим. Помічають
лише явища поверхневого рівня, особливо …
ті, які пов’язані з порядком слів, а суть
глибинних процесів не розкривається
(В. Гартунґ).

Одним із принципових тверджень цього дослідження є теза про
те, що поверхнева синтаксична позиція заперечення здебільшого не
збігається з тією позицією, яку воно займає при семантичній
інтерпретації речення. Ця теза зумовлює постановку низки запитань,
на які потрібно відповісти. Насамперед слід з’ясувати, яке місце у
синтаксичній структурі речення займає заперечення, яким є його
функціональний статус та які мовні одиниці можуть бути його
експонентами. Важливо дослідити, чи структурна позиція заперечення в реченні є універсальною, і якої параметризації вона може
зазнавати в конкретних мовах. Особливе зацікавлення викликають
характеристики заперечення в українській мові: функціональний
статус, структурна позиція експонента заперечення, особливості її
варіюванння та впливу на формування логічної форми речення.
Цікаво було б встановити, чи асиметрія між поверхневою синтаксичною та семантичною репрезентаціями заперечних речень є їхньою типологічною ознакою, чи лише специфічним виявом конкретних мов.
Відповіді на ці запитання можуть суттєво різнитися залежно від
теоретичного підходу, у рамках якого здійснюватиметься синтаксичний аналіз заперечних речень. Переваги моделі генеративного
синтаксису (Chomsky 1981; Chomsky 1992), яка застосовується у
пропонованому дослідженні, зумовлені, на нашу думку, низкою
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чинників. Насамперед слід відзначити високий пояснювальний потенціал генеративного синтаксису при дослідженні мовних універсалій,
однією з яких є заперечення. Здатність абстрагуватися від поверхневої реалізації мовних одиниць, щоб заглиблибитись у їхню “реальну” семантику, вигідно виокремлює породжуючий синтаксис з
поміж інших синтаксичних теорій. Саме на прикладі категорії заперечення, актуалізація якого супроводжується, зазвичай, дисонансом
між формою та змістом, можна переконатися в потрібності синтаксичного аналізу, який би не обмежувався констатацією факту присутності заперечного експонента в певній структурній позиції. Адекватний синтаксичний аналіз заперечних речень вимагає проникнення
в їхню глибинну структуру. Він ставить за мету не констатацію факту, а його прогнозування та пояснення, точний виклад умов, за яких
заперечне речення набуває граматичної форми, і перелік структурних
обмежень, порушення яких може призвести до аграматизму синтаксичної структури в конкретній мові. Перш ніж приступити до
синтаксичного аналізу заперечних речень, окреслімо основні поняття
та принципи генеративного синтаксису, релевантні для пропонованого дослідження.

3.3.1. СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ ЯК МОДЕЛЬ
ГЕНЕРАТИВНОГО СИНТАКСИСУ

Залежно від теоретичної моделі, синтаксичну структуру
речення можна відобразити різними способами. Структуралізм розробив і систематизував чіткі механізми розкладу речення на безпосередні складники (Bloomfield 1933; Wells 1947; огляд літератури з
цього питання див. Vater 1982). Елементи речення об’єднуються в
класи зі спільними синтаксичними ознаками: 1) категорії слів, або
частини мови та 2) словосполучення, або фразові категорії. Класичним прикладом частиномовної класифікації є античний поділ на
десять частин мови (за грецьким вченим Д. Фракійським)1:
1

Залежно від критеріїв, які покладено в основу класифікації, кількість
частин мови може значно різнитися від автора до автора (Dürscheid 1994: 69;
Linke et al. 1996: 73).
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(449) Substantiv/Nomen
Verb
Adjektiv
Adverb
Präposition
Artikel/Determinans/Determinierer
Konjunktion (Complementizer)
Pronomen
Numerale
Interjektion

N1
V
A/Adj
Adv
P/Präp
Art/Det/D
Konj/Comp/C
Pron
Num, Q
Int

Щодо фраз, то їхньою спільною ознакою вважають облігаторна наявність елемента, який визначає категоріальну приналежність фрази
в цілому, а також (факультативно) інших елементів. Облігаторний
компонент з категоріальними ознакими характеризується як вершина
фрази (нім. Kopf, англ. Head). Символ, який класифікує вершину
фрази, успадковує ціла фраза. Можна виділити чотири основних типів фраз2 та описати їх за допомогою правил контекстно-вільної
формальної граматики (Fanselow, Felix 1993b: 23; Grewendorf et al.
1987: 169; Ramers 2000: 27):
1) Іменна фраза (NP). Вершиною іменної фрази виступає іменник:
(450) NP N
Іспит; важкий іспит; іспит з української мови; іспит, який
складають в університеті
2) Дієслівна фраза (VP). Вершину дієслівної фрази формує дієслово:
(451) VP V
Natala lacht; Natala fährt nach Ternopil; Natala glaubt, dass sie am
schönsten ist:
3) Прикметникова фраза (AP). Вершиною прикметникової фрази є
прикметник:
(452) AP A
1

Справа подано загальноприйняті в генеративному синтаксисі скорочення зазначених термінів.
2
До можливих типів фраз можна віднести прислівникові фрази (AdvP) з
досить обмеженою сферою дії, як, наприклад, у німецькій чи українській мовах:
morgen früh, дуже часто.

181

Cинтаксична сфера дії заперечення

Der Freund ist treu; Sie ist ihrem Freund treu. Du bist nicht sehr
treu.
4) Прийменникова фраза (PP). У цій фразі вершиною є прийменник:
(453) NP N
Морозиво з горіхами; хмари на небі; друг у біді.
Як формальний апарат представлення синтаксичної структури
речення в роботі використано успадковані від структуралізму та
пристосовані до потреб генеративної граматики засоби графічного
зображення структури складників. Це, зокрема, дерево-діаграма
(англ. phrase marker; нім. Konstituentenstrukturbaum) або дужкова нотація (англ. labelled bracketing, нім. indizierte Klammerung). Наприклад, для речення Der Vogel sitzt auf dem Dach ‘Птах сидить на даху’
дерево залежностей виглядатиме у скороченому варіанті як у (454)
чи, у розгорнутому варіанті, як у (455):

(454)
У (454) речення розгалужується на два основних компоненти –
іменну та дієслівну фрази. Трикутники маркують можливість подальшого розгалуження структури.
S
NP
Det
Der

(455)

VP
N
Vogel

VP
sitzt

PP
P
auf

NP
Det
dem

N
Dach

Речення у (455) розкладається на складники аж до рівня лексичних
одиниць.
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На позначення частин структури дерева (фраз) та їхніх
взаємозалежностей у ГГ розвинулась і закріпилась власна термінологія (Grewendorf et al. 1987: 172), яку ми введемо на прикладі
такого дерева. Категоріальні символи позначено змінними A–G, а
лексичні одиниці – відповідно W1 – W41:
(456)
A
B
D
W1

C
E
W2

F
W3

G
W4

Змінні A, B, C репрезентують вузли (англ. nodes, нім. Knoten). AB,
AC та ін. позначають канти (англ. branches, нім. Kanten). D, E, F, G є
претермінальними ланцюжками, а W1 – W4 відповідають лексичним
(термінальним) ланцюжкам.
Всередині пропонованої структури можливі такі відношення
між елементами: а) (безпосередній) складник; б) (безпосереднє)
домінування; в) сестра.
Складником є вузол, який пов’язаний за допомогою кантів з
іншим, розташованим у дереві вище вузлом. У (456) D є, наприклад,
складником B і A, а W4 – складником G, C та A. Безпосередніми
складниками B є, наприклад, D та E.
Відношення домінування маємо тоді, коли один вузол домінує
над усіма розташованими у дереві нижче вузлами, з якими він пов’язаний за допомогою кантів. У (456) A домінує, наприклад, над
усіма вузлами, безпосередньо – лише над B та C.
Два елементи перебувають у сестринському відношенні один до
одного, якщо над ними обома безпосередньо домінує один і той
самий вузол2.
Крім інформації про ієрархічну будову, структурне дерево містить також інформацію про лінійну послідовність (порядок) слів у
реченні, тобто почерговість появи термінальних (лексичних) елементів у дереві зліва направо безпосередньо співвідноситься з їхніми
структурними позиціями в реченні.
1

Докладніше про термінологію див. (Fanselow, Felix 1993b: 28–30).
(Fanselow, Felix 1993b: 30) пропонують дещо точніше визначення
складника та безпосереднього домінування.
2
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На ранніх стадіях розвитку генеративної теорії синтаксису
(Chomsky 1957; Chomsky 1965) синтаксичний компонент граматичної
моделі зводився до фразових структур, які генеруються за допомогою
вихідного правила GEN. Поняття правила було центральним на цьому
етапі розвитку генеративної граматики. Знання компетентного мовця/слухача трактувалося як знання правила, що дає йому змогу
продукувати і розуміти будь-яку кількість граматичних речень.
Структуру речення у (457) генерує, наприклад, правило у (458).
S
(457) NP VP
(458) S NP
VP
Стрілка несе інформацію “замінити на”, “описати як”, “домінує безпосередньо над”. Загальним форматом для такого правила є схема в
(459):
(459) S (W) Y (Z)
Вона інтерпретується так (Vater 1982: 77):
- ліворуч розташований один (єдиний) категоріальний символ,
а праворуч – облігаторний елемент Y та (у круглих дужках)
факультативні елементи;
- ні вхід (ліворуч), ні вихід (праворуч) не можуть бути порожніми;
- правила фразових структур контекстно-вільні, тобто застосовуються незалежно від контексту (пор. Скобликова 1990: 20).
Застосувавши правило (459), структуру речення Der Vogel sitzt auf
dem Dach можна генерувати аж до рівня лексичного наповнення:
(460) S
NP
VP
NP
Det
N
VP
V
PP
PP
P
NP
Речення S (стартовий символ) розгалужується на іменну NP та
дієслівну VP фрази. Іменна фраза складається з артикля (детермінатора) та іменника, дієслівна – з дієслова та препозитивної фрази і
т. д. За допомогою правил структурування фраз, які мають назву
правил граматики складників (англ. phrase structure rules, нім. Phrasenstrukturregeln), можна будувати які завгодно довгі речення чи

184

Сфери дії заперечення

фрази, що, зокрема, відображає креативний аспект мовної компетенції. Те, що на якомусь етапі ми перестаємо розуміти такі речення,
зумовлено не недосконалістю мови, а лише обмеженими можливостями пам’яті мовця чи слухача. Правила граматики складників –
рекурсивні (лат. recusus ‘повернення’), тобто такі, що застосовуються неодноразово. Іменна фраза, наприклад, може мати у своєму
складі іншу іменну фразу, яка також розгалужується на іменну фразу
і т. д. Рекурсивну схему у (461) можна проілюструвати за допомогою
прикладу (462).
(461) NP
Det N
NP
(462) Die Größe des Kleides der Mutter der Freundin der Tochter.
‘Розмір сукні матері подруги доньки’
Розташована праворуч іменна фраза NP може зазнавати подальшого
розгалуження.
У наступних версіях генеративної граматики – так званій стандартній моделі (Chomsky 1965) – правила граматики складників
вважають базовим компонентом синтаксису. Поряд з цим, теоретично
обґрунтовано наявність ментального лексикону, який містить слова
(лексеми) та інформацію про їхні семантичні й морфо-синтаксичні
властивості.
Однак для того, щоб сформувати граматичне речення, інформації лексикону недостатньо. Синтаксична структура розгортається
згідно з відповідними автономними синтаксичними принципами
(модулями) за наперед окресленою “генеральною” схемою. Речення є
ієрархічно структурованими об’єктами, що складаються з фраз. При
цьому, на кожному з рівнів пропонованої ієрархії структуру
складників визначено на основі одних і тих же принципів.
X–bar-теорія (Chomsky 1970; Jackendoff 1977; Stowell 1981)
пропонує універсальну схему для побудови фрази в будь-якій з
природних мов. Маючи на меті моделювання людської здатності володіти мовою, згадана модель претендує на:
- універсальність: охоплює всі типи фраз у всіх мовах;
- доступність: усі з можливих структурних правил можна засвоїти в процесі набуття мовних навичок.
Вимога універсальності зобов’язує пропоновану модель бути доволі
абстрактною, щоб не обмежуватись конкретною мовою, та водночас
рестриктивною, щоб охопити фактаж кожної мови.
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Головним принципом теорії X–bar (X’) є принцип ендоцентричності: кожна фраза має вершину; фрази ієрархічно структуруються
навколо своєї вершини; вершина фрази визначає категоріальні властивості цілої фрази.
Традиційно розрізняють три рівні фрази. Розгляньмо їх на конкретному прикладі німецької фрази ein interessantes Lehrbuch des
Deutschen ‘цікавий підручник німецької мови’:

(463)
Найнижчий рівень формує вершина фрази, у наведеному прикладі
іменник Lehrbuch, і позначається без штриха чи апострофа1, або
індексом 0 (N, N0). Першу проекцію позначають символом вершини
з штрихом, апострофом або індексом 1 (N’, N1), другу проекцію,
відповідно, двома штрихами, апострофами чи індексом 2 (N’’, N2).
Іншою репрезентацією категоріальних символів є позначення за допомогою ознак:
(464) X0 = [–maximal, +minimal]
X1 = [–maximal, –minimal]
X2 = [+maximal, – minimal]
Ознака [+maximal] характеризує елемент фразового рівня, [+minimal] – рівня слова. Морфо-синтаксичні ознаки вершини успадковуються вздовж її лінії цілою фразою – специфічна ознака, що
дістала в ГГ назву принципу вершини (Vater 1996: 111; Wunderlich
1988: 110). У наведеному прикладі вершина доповнюється прикметниковою фразою interessantes. Такі атрибути, які не змінюють
синтаксичних властивостей одиниць, до яких вони приєднуються, у
ГГ називають ад’юнктами. Іменну фразу у наведеному прикладі завершує артикль ein. Артикль розглядають як спеціальний прикмет1

У (Chomsky 1970) проекція позначається поперечною рискою (англ. bar)
над категоріальним символом, що й дало назву теорії X–bar.
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ник. У ГГ його класифікують як детермінатор. Повноцінні фрази у
літературі називають максимальними проекціями, тобто проекціями
морфо-синтаксичних ознак, що досягли максимальної складності.
Фрази, додавання яких призводить до максимальності, називають
специфікаторами. Специфікатор розташований на найвищому рівні
фрази. У генеративній літературі вважають, що специфікатор узгоджується з вершиною за морфо-синтаксичними ознаками. Доповнення на найнижчому рівні фрази є комплементом. Вони завжди
актанти (аргументи) вершин і фразові категорії. Комплементом
дієслова є прямий додаток, речення – іменна фраза. Загальну схему
структури фразових категорій можна зобразити так (Fanselow, Felix
1993b: 54; Ramers 2000: 47):

(465)
У квадратних дужках подано позначення структурних позицій. Облігаторним елементом фрази є її вершина. XP, YP, ZP – є змінними
фраз NP, VP, AP, PP. Круглі дужки свідчать про факультативність
ад’юнкта в структурі. Побудова фрази відбувається за такими принципами:
(466) Схема X–bar (Linke et al. 1996):
а) кожне синтаксичне слово, кожне X проектує фразу XP;
б) кожна фраза, кожна XP, має вершину X;
в) доповнення до синтаксичних слів або їхніх проекцій завжди
фрази.
Елементарну модель речення будують за допомогою структурного
розгалуження речення (S) на два головних компоненти – іменну (NP)
та дієслівну (VP) фрази.

S
(467)

NP VP
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Логічно виникає запитання, проекцією якої категорії є речення, або
яка категорія є вершиною речення? Чи це предикатна одиниця (у
дусі теньєрівського вербоцентризму (Tesnière 1959), чи іменна?
Структурна схема (467) суперечить аргументації стосовно універсальності механізму побудови фраз (а речення якраз і є однією з
максимальних фраз). По-перше, структура не ендо- а екзоцентрична, тобто категорія речення не має в якості вершини ідентичної
категорії. По-друге, структура складається з двох, а не трьох рівнів.
Окрім NP та VP речення може також містити елементи, які
поєднують ці дві частини:
(468) a. Nataly has seen the boy.
б. Olga darf kein Fleisch essen.
в. Der Kanzler wird ein neues Problem lösen müssen.
На позначення категорії допоміжних та модальних дієслів у ГГ
використовують спеціальне позначення ауксиліара (Aux) та ауксиліарної фрази (AuxP) з відповідною структурою, яка бездоганно
вписується у формат теорії X–bar (Fanselow, Felix 1993b: 55; Ramers
2000: 57), Тестелец 2001: 573.

(469)
Ця структура характеризує речення з допоміжними та модальними
дієсловами, але не охоплює синтаксичних структур із повнозначними дієсловами, хоча для всіх наведених класів дієслів спільним є узгодження (англ. agreement, нім. Kongruenz) з підметом у
особі та числі, а також наявність відмінюваних (англ. tensed, нім.
flektiert) форм для маркування часу та способу. Для цього комплексу
ознак, що характеризують узгодження та відмінювання, в синтаксичній структурі речення прийнято виділяти окремий функціональний (на відміну від лексичних категорій, які мають, окрім
граматичного, лексичне значення) вузол Infl(ection) або, скорочено, I
(англ. Inflection “словозміна”) (Chomsky 1986a). З урахуванням цього
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факту універсальну модель речення було модифіковано на таку (пор.
стосовно англійської (Тестелец 2001: 571):

(470)
Вершиною речення виступає не дієслово, а та частина, яка є носієм
фінітних дієслівних ознак, або формальним виразником категорії
предикативності. Це може бути допоміжне чи модальне дієслово,
граматичний нуль або граматична категорія, яку виражено афіксом,
до якого дієслово приєднується шляхом відповідної трансформаційної операції. Хоча така схема вважається універсальною, лінійна
послідовність складників щодо вершини універсально не фіксується.
У мовах правого розгалуження (англійська, українська, російська,
арабська та ін.) комплемент займає позицію справа від вершини, а в
мовах лівого розгалуження (німецька, турецька, японська, грузинська та ін.) комплемент передує вершині.
Структурна модель попереднього прикладу адекватно відображає факти англійської та багатьох інших мов1, але наштовхується на
певні труднощі в таких мовах, як німецька зокрема, при аналізі
підрядних речень:
(471) (Ich weiß), dass sie dich angerufen hat.
‘(Я знаю), що вона тобі телефонувала’.
Дієслово займає позицію позаду свого комплемента, а ауксиліар –
після повнозначного дієслова. Щоб охопити особливості струк1

Для англійської мови схеми IP також недостатньо, щоб описати структури, в яких допоміжне дієслово стоїть перед підметом, наприклад, Has she
bought the book?
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турування підрядних, питальних та низки інших речень у ГГ було
виокремлено ще одну категорію, а саме – підрядного сполучника,
або комплементайзера, C (англ. сomplementizer, нім. Komplementierer) (Bresnan 1970) та відповідну структурну позицію, в якій
можуть стояти сполучники if, whether, weil, dass, що, чи і т. д. Відповідно, універсальна граматична структура зазнала ось якої модифікації (Abney 1987; Chomsky 1986a):
(472)
CP
Spec

C'
C

IP
Spec

I'
I

VP
Spec

V'
V ...

Подібний аналіз слов’янського речення (на матеріалі російської
мови) обстоюють (Huste 1989; Junghanns 1994). Така модель передбачає у своїй структурі і лексичні категорії N, V, A, P, і функціональні категорії I(nfl(ection)) та С(omp), які не мають дескриптивного
наповнення, але також проектують фрази. У флективних мовах
функціональні категорії корелюють із афіксами і є маркерами
граматичних ознак.
Речення у вузькому розумінні (S) – це INFL–фраза (IP). У широкому розумінні – це C(OMP)–фраза (CP) з функціональною вершиною С, яку передбачено передусім для підрядних сполучників, що
вводять відповідні підрядні речення. Вершиною IP є функціональна
категорія, що містить граматичну інформацію про відмінювання та
узгодження:
(473) I [[±T(ense)], (Agr)] (Chomsky 1981: 52).
Зазвичай, [+T(ense)] пов’язують із наявністю ознак узгодження
[Agr], а [–T(ense)] – з їхньою відсутністю, що створює непривабливу
картину подвійної вершини IP–фрази. Цей недолік усунули спочатку
(Pollock 1989), а згодом (Chomsky 1989), запропонувавши замість
однієї функціональної проекції IP – розщеплення останньої (англ.
Split–INFL hypothesis) на декілька функціональних категорій: AgrS
(узгодження підмета), AgrO (узгодження додатка), T (категорія
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часу), кожна з яких проектує фразу. Якщо ж усі перелічені функціональні категорії накласти одна на одну на зразок телескопа, знову
отримаємо звичну IP.
Показово, що саме особливості поведінки складових речення
щодо заперечення змусили дослідників висунути тезу про наявність у
синтаксичній структурі речення, крім лексичних, низки функціональних проекцій. Проаналізувавши факти англійської та французької мов, французький лінгвіст Ж. - І. Поллок констатував, що в
фінітних реченнях англійської мови допоміжне дієслово займає позицію перед обставиною способу дії (місцем розташування якої вважають дієслівну групу), на відміну від повнозначного дієслова, для
якого ця позиція недопустима:
(474) а. John has often kissed Mary.
б. *John kisses often Mary.
На відміну від англійської, у французькій мові повнозначне дієслово
обов’язково пересувається з дієслівної групи в позицію перед
обставиною способу дії1:
(475) а. Jean embrasse souvent Marie.
б. *Jean souvent embrasse Marie.
У рамках теорії принципів та параметрів наведені факти пояснюють
так, що в французькій мові, на відміну від англійської, не лише допоміжні, але й повнозначні дієслова пересуваються з позиції V у Infl,
минаючи обставину способу дії.
В інфінітивних зворотах однак, у французькій мові пересування
повнозначного дієслова в позицію перед обставиною способу дії необов’язкове:
(476) а. *Pierre à peine parle l’italien.
‘П’єр з труднощами говорить по-італійськи’.
б. à peine parler l’italien
‘з труднощами говорити по-італійськи’
в. parler à peine l’italien.
В англійській мові – таке пересування неможливе:
(477) а. *to speak hardly Italian
б. to hardly speak Italian
1

Пересування прислівників у теорії ПП неприпустиме.
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При взаємодії дієслів із запереченням, а саме із запереченням pas,
яке Поллок розглядає як обставину, що оперує на рівні речення1, у
французькій мові спостерігаються подібні пересування дієслів, як
при їхній взаємодії з іншими обставинами способу дії. Зокрема
допоміжне дієслово обов’язково передує запереченню pas, а в інфінітиві може займати як пре-, так і постпозицію стосовно pas:
(478) а. Jean n’est pas heureux.
‘Жан є нещасливий.’
б. n’être pas heureux
‘не бути щасливим’
в. ne pas être heureux
‘не бути щасливим’.
По-іншому поводиться повнозначне дієслово в інфінітиві – воно
може вживатись лише після заперечення pas:
(479) а. ne pas sembler heureux
б. *ne sembler pas heureux
‘не здаватися щасливим’.
Саме різна взаємодія інфінітивних форм допоміжного та повнозначного дієслова із запереченням – здатність лише допоміжного дієслова минути заперечення pas і досягти вершини I, а також те, що
повнозначне дієслово в інфінітиві пересувається на коротшу відстань, ніж повнозначне дієслово у відмінюваній формі, причому між
V та I немає іншої категорії, до якої вершина V (у формі інфінітива)
могла б приєднатися на проміжному етапі, змусили Поллока висунути гіпотезу про розщеплення Infl на функціональні вершини –
[±T(ense)] та [±Agr]. Перша фіксує граматичні ознаки категорії часу,
друга – особи і числа. При пересуванні дієслово (V) може
приєднуватися ад’юнктом до кожної із зазначених функціональних
вершин. У французькій мові повнозначне дієслово в інфінітиві може
досягти лише розташованої нижче вершини [±T(ense)], а дієслово у
відмінюваній формі може потрапити вище, приєднавшись шляхом
ад’юнкції до вершини [±Agr]. В англійській мові повнозначне дієслово залишається в VP, обидва етапи пересувань можуть подолати
лише допоміжні дієслова:
1

Іншу частину комплексного заперечення в французькій мові – ne
Поллок не розглядає як заперечення.
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(480) а. John does not eat any chocolate.
‘Джон не їсть шоколаду.’
б. *John eats not any chocolate.
в. John has not eaten any chocolate.
‘Джон не їв шоколаду.’
У результаті зазначених уточнень, з 1992 року універсальна модель
речення в дусі генеративної граматики (без урахування позиції для
заперечення) набула ось якого вигляду (Chomsky 1992):
(481)
CP

Spec

C'

C

AgrSP
Spec

Agr S'
AgrS

TP
T

Agr OP
Spec

AgrO '
Agr O

VP
Spec

V'
V ...

У цій моделі
VP

максимальна проекція дієслова (
висловлення)

пропозитивний зміст

AgrOP вершина AgrO містить ознаку [+/–akk]. У позицію специфікатора фрази SpecAgrO пересувається, зазвичай, прямий
додаток для перевірки ознаки структурного акузативу. В
українській мові ця вершина може мати формальне
вираження у вигляді зворотної частки –ся.
TP

вершина T містить морфо-синтаксичні ознаки категорії часу
(в індикативі).

AgrSP

вершина AgrS містить ознаки флективності. У позицію специфікатора фрази SpecAgrS зазвичай пересувається підмет,
для перевірки ознак структурного номінатива.
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вершина C містить модусні ознаки. Вона може мати лексичне оформлення у вигляді підрядного сполучника.

Враховуючи те, що в багатьох мовах, насамперед у слов’янських, категорія аспекту реалізується експліцитно, аспектуальні характеристики предиката також часто репрезентують у вигляді окремої
функціональної проекції AspP.
Наступним завданням буде обґрунтувати позицію і функціональний статус заперечення в цій моделі, а також окреслити синтаксичну сферу дії заперечення.

3.3.2. ЗАПЕРЕЧЕННЯ В СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ
Щодо статусу та позиції заперечного експонента в структурі
речення в генеративній літературі відсутня одностайна думка. Це
зумовлено насамперед тим, що досить часто поверхнева реалізація
заперечення не збігається з його позицію в логічній формі речення,
яка згодом стає об’єктом семантичної інтепретації (Penka, Stechow
2001; Stechow, Geuder 1997). Така розбіжність між синтактикою та
семантикою заперечення часто вводить дослідників у оману. Не
сприяє вірогідності аналізу і певна розмитість морфологічного статусу носіїв заперечення. Взяти до уваги хоча б їхню схильність до
процесів клітизації. Це маємо в енклітичних формах у сучасних
англійських діалектах comesna (= comes not), winna (= will not), dinna
(= do not), haenna (= have not) (Маковский 1980: 71–72) чи відомих з
історії германських, слов’янських мов випадках проклітичного приєднання заперечення до сусідніх дієслів: російське нê ( нe есть)
когда сходить, польське nie ( ne estь) boga, старочеське nevie
(Miklosich 1926): 337; староверхньонімецьке unde sunna neskînet ‘і
сонце не світить’ (Notker 1933: 1,7).
У більшості генеративно спрямованих типологічних досліджень
у структурі речення для заперечення передбачено самостійну функціональну проекцію, однак ні стосовно функціонального статусу заперечення, ні стосовно його місця у синтаксичній структурі речення,
немає однозначної думки, тому що залежно від конкретної мови,
заперечення може діставати різну параметризацію (Cinque 1997).
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Одним із правомірних трактувань синтаксичного статусу заперечення є започаткований Поллоком погляд на заперечення в англійській та французькій мовах, як на самостійну функціональну проекцію NegP (Pollock 1989: 397, 414), яка займає позицію між двома
іншими функціональними проекціями – TP та AgrOP:
CP
C

TP
NP

TP'
T

NegP
Neg

(482)

AgrP
Agr

VP
Adv V

Із параметризацією для французького речення, структура, яку запропоновав Поллок, виглядатиме із запереченням так:

(483)
Згідно з такою побудовою заперечної фрази (NegP) аналіз речення
на зразок
(484) Jean (n’) aime [NegPpas _ _ Marie].
передбачатиме, що дієслово перемістилося спочатку до ne, а потім,
разом із цим проклітичним запереченням, до T. Подібний аналіз заперечних речень у англійській мові, з вершиною заперечної фрази
not, запропоновано в (Chomsky 1991) та (Chomsky, Lasnik 1993).
Ідея закріплення за запереченням статусу самостійної функціональної проекції науала широкої популярності в лінгвістичних колах,
тому її було застосовано до багатьох інших мов (германських та
романських (Haegeman 1995); романських (Acquaviva 1995; Acquaviva
1997; Zanuttini 1991; Zanuttini 1994; Zanuttini 1997); до французької,
зокрема (Moritz, Valois 1992); до німецької (Grewendorf 1990; Haftka
1994); до баскської (Laka 1990); до слов’янських (Rivero 1991);
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зокрема, до російської (Bailyn 1995; Brown 1996; Brown 1999; Junghanns 1995) та української (Paslawska 2003; Paslawska 2004).
Інші дослідники, натомість, відкидають ідею про заперечення як
самостійну функціональну проекцію і пропонують розглядати його як
частину комплексного функціонального вузла (King 1994; Piñón
1993). На матеріалі угорської мови (з можливістю поширення на романські мови) пропонується функціональна проекція (igma)Phrase,
до складу якої входять темпоральна (TP) та заперечна (NegP) фрази
(Piñón 1993: 389, 393):
(485)
Sig
(+ neg)

Sig
(+ tense)

Подібний статус заперечення обґрунтовує на матеріалі російської
мови Г. Кінґ, яка розглядає заперечення в складі комплексного
вузла, що містить інформацію і про заперечення, і про флективні
ознаки (King 1994: 41):
(486)

I
NEG

TNS

Негативним моментом останнього аналізу є наявність двох вершин у
одній функціональній проекції, що суперечить загальним принципам
побудови фрази.
Альтернативно для англійської мови можна припустити, що заперечення є предієслівним прислівником (Baker 1991; Ernst 1992), що
генерується зліва від V’. Специфічним параметром для англійської
мови є трансформаційне правило, яке пересуває відмінюване дієслово
в препозицію до not. Такий аналіз заперечення не лише дає змогу
пояснити цілу низку феноменів англійської мови, пов’язаних із запереченням, але й адекватно відображає лінійну послідовність компонентів поверхневої структури англійського речення (Sternefeld
2000):
(487) a. John can not leave the city.
б. John has not left the city.
в. John has not been arrested.
г. John did not leave the city.
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Зазвичай, у таких реченнях not скорочується до n’t і приєднується
проклітично до ауксиліара:
(488) a. John could not/couldn’t come to the party.
б. I do not/don’t like her much.
в. He is not/isn’t working very hard.
г. They have not/haven’t finished.
Як засвідчують приклади, заперечення в англійській мові облігаторно займає позицію безпосередньо після першого ауксиліара. Всі
інші можливі варіанти породжують аграматичні структури:
(489) a. *John has been not arrested.
б. *John not has been arrested.
в. *John not leave the city.
г. *John leave not the city.
Приклад (489а) ілюструє, що повнозначні дієслова за жодних обставин не можуть передувати заперечному експоненту. Якщо б це
відбувалося так, то вони б заперечувалися безпосередньо за допомогою not/n’t. Однак повнозначні дієслова толерують лише непряме заперечення, коли застосовується правило так званої do–підтримки
(do–support)
(490) a. *They like not/liken’t me.
б. They do not/don’t like me.
в. *I see not/seen’t the point.
г. I do not/don’t see the point.
д. *You came not/camen’t.
е. You did not/didn’t come.
На підставі зазначених фактів позицію заперечення в структурі
англійського речення (у спрощеному вигляді) можна окреслити так:
(491)
TP
T’

NP
T

VP
not Agr oP

Очевидно, що мови можуть відрізнятися структурною позицією, в
якій реалізується заперечення. Пояснити такі відмінності можна спе-
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цифічною, залежно від конкретної мови, параметризацією селективних якостей заперечення (Ouhalla 1990: 194):
(492) Параметризація заперечення:
NEG потребує у найближчому оточенні VP
NEG потребує у найближчому оточенні TP.
Згідно з такою параметризацією, в англійській мові NegP передує
VP: AgrP [TP[NegP[VP]]], а в французькій – заперечення займає
препозицію стосовно до TP: AgrP [NegP[TP[VP]]] (Ouhalla 1990:
193):
(493) “I don’t like girls in the daytime,” he said shortly, and then, thinking
this a bit abrupt, he added: “But I like you” (F. S. Fitzgerald)*.
(494) Il pretendait retenir tout le mondetant que son desir ne serait [pas _
_ satisfait] (Guy de Maupassant)**.
Щодо слов’янських мов, то їх поділяють на дві групи, залежно від того,
яку позицію займає заперечення стосовно TP (Rivero 1991). У болгарській та сербо-хорватській мовах заперечення передує TP, для
чеської та словацької для заперечення передбачають позицію, структурно нижчу від TP. Для російської мови У. Юнґганнс також пропонує
аналіз заперечення з позицією між TP та VP (Junghanns 1995: 183).
Подібне рішення для романських мов відстоює Р. Зануттіні, яка
розрізняє дві структурні позиції, в яких може реалізуватися заперечення (Zanuttini 1991). В італійській та іспанській мовах вона розташовує NegP–1 над TP (Haegeman 1995: 37):
(495) Maria non ha telefonato a sua madre.
‘Марія не подзвонила до своєї матері.’
Для французької мови, чи наведеного нижче прикладу з п’ємонтського діалекту (у Північній Італії), пропонують NegP–2, із розташуванням, нижче ніж TP:
(496) Maria a mangia nen.
‘Марія не їсть.’
Поряд з цим, в окремих випадках допускається і паралельне існування обох видів заперечення, як ось у прикладі з англійської мови
(Zanuttini 1991: 3–6):
*

Доступний з: <http://www.gutenberg.net/donation.html>.
Доступний з: <http://www.gutenberg.net/donation.html>.

**
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(497) She hasn’t always not agreed with you.
Ґ. Ґревендорф також вважає, що позиція заперечення різна не лише
від мови до мови, а й у межах однієї мови. Як приклад наводиться
німецька мова, де заперечення може займати позицію над TP і під
нею (Grewendorf 1990). Позиція заперечення вважається доволі мобільною, інколи заперечення може реалізуватися в декількох позиціях одночасно (Cinque 1997: 229).
Зважаючи на доволі суперечливі погляди стосовно структурної
позиції заперечення в різних мовах, більшість авторів доходить
спільної думки, що заперечення змісту висловлення слід розглядати
як поєднання заперечного квантора існування (← ) зі змінною (х),
що позначає відповідну подію (ситуацію) (Acquaviva 1995: 84). Із
погляду структури, заперечення завжди розташоване вище ніж екзистенційна пропозиція, яка стверджує через відповідну дієслівну фразу
VP, що існує певна подія. Щоб забезпечити таку інтерпретацію заперечення, воно (заперечення) має бути розташоване хоча б на рівні
логічної форми над дієслівною фразою, а де саме – перестає бути актуальним питанням і може зазнавати різної параметризації від мови
до мови.
Репрезентативного паралелізму на матеріалі різних мов можна
досягти, якщо припустити, що для будь-якого речення характерна
ознака полярності, тобто ствердження або заперечення, з відповідною структурною реалізацією у вигляді спеціальної проекції полярності (PolP), як це пропонує в дусі генеративного мінімалізму
Р. Зануттіні (Zanuttini 1994: 430):
(498)
PolP
...
...

TP
...

...
...

NegP
...

Neg′
Neg

...
...

VP
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На рівні логічної форми ця проекція мала б бути розташована над
темпоральною проекцією TP. Поряд з цим, можна припустити
наявність іншої NegP, нижче ніж TP, де генерується заперечна
ознака. Позиція NegP може мати різну параметризацію в конкретних
мовах. Якщо речення заперечне, то ознака [+negative] перевіряється
у PolP. Перевірка ознак передбачає поверхневе та приховане пересування (Chomsky, Lasnik 1993), яке, знову ж таки, параметризується,
залежно від конкретної мови. У той час, як для італійської мови слід
припустити у PolP сильну ознаку заперечення, яка перевіряється на
рівні експліцитного синтаксису, для п’ємонтського діалекту характерна слабка ознака заперечення, яка перевіряється у PolP приховано. Такий аналіз пояснює, чому в першому випадку заперечення в
результаті відкритого пересування займає позицію перед дієсловом,
а в другому залишається позаду дієслова, оскільки перевірка ознаки
відбулася в результаті прихованого пересування.
Попри усю оригінальність та мобільність згаданої моделі заперечного речення, видається непереконливою спроба обмежити функції так званої PolP перевіркою ознаки заперечення. Оскільки ця фраза
мала б репрезентувати вершину проекції для перевірки і негативної, і
афірмативної ознак, логічно було б припустити, що й афірмативна
ознака за аналогією до негативної мала б мати дві опції для реалізації,
що концептуально видається мало вірогідним. Тому вважатимемо доцільним обмежитися однією функціональною проекцією заперечення
в структурі речення. Місце її реалізації залежить від параметризації у
конкретних мовах. Отже,
(499) Синтаксичною сферою дії заперечення X у будь-якому реченні
S вважатимемо частину Y зазначеного речення S, якщо:
а) у синтаксичній репрезентації структури S частину Y безпосередньо домінує перший вузол, що розгалужується і
домінує над X,
б) ні X не домінує над Y, ні Y не домінує над X.
У зазначеному теоретичному форматі в реченні на зразок
(500) (Ich weiss, dass) kein Student Prüfungen ablegen würde.
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(dass)

IP ( = S)

NP
Det
kein

N
Student

I'
VP
NP
Prüfungen

V
ablegen

I
würde

синтаксичною сферою дії заперечного займенника kein можна (в дусі
традиційних граматик) вважати іменник Student, а семантичну сферу
дії заперечення розширити до цілого (підрядного) речення:
(501) (Ich weiss, dass) NEG [(k)ein Student Prüfungen ablegen würde].
Функціональний статус заперечення також може варіювати від мови
до мови. Якщо англійське not можна вважати прислівником, що генерується в препозиції до предиката, то для французької мови є сенс
припустити, що заперечення проектує самостійну функціональну
проекцію, вершиною якої є проклітичне ne, а pas вважати специфікатором заперечної фрази NegP.
З’ясувавши можливі структурні позиції заперечення та можливості класифікації його функціонального статусу, окреслимо відповідні синтаксичні параметри українського й німецького заперечення
та визначимо їхню специфіку в порівнянні з іншими мовами.
Українському реченню, та й слов’янському загалом, традиційно
приписують так званий вільний порядок слів, коли “слова переважно
не мають постійно закріпленої за ними граматичної чи синтаксичної
позиції”, що “дає змогу варіювати послідовність розміщення слів”
(Українська ... 2000: 470). Ця особливість слов’янських мов особливо
очевидна в порівнянні з германськими мовами, особливо англійською, яка толерує лише синтаксичну послідовність суб’єкт–предикат–об’єкт (SVO) (докл. Семчинський 1988: 220) та, значною
мірою, німецькою (SOV), тоді як в українській мові можливі усі інші
варіанти (пор. Bailyn 1995: 5 стосовно російської мови):
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(502) а. Boys
б. *Boys
в. *Books
г. *Books
д. *Read
е. *Read
(503) а. Jungen
б. Jungen
в. Bücher
г. Bücher
д. Lesen
е. Lesen
(504) а. Хлопці
б. Хлопці
в. Книжки
г. Книжки
д. Читають
е. Читають

read
books
boys
read
boys
books
lesen
Bücher
Jungen
lesen
Bücher
Jungen
читають
нижки
хлопці
читають
хлопці
книжки

books.
SVO
read.
SOV
read.
OSV
boys.
OVS
books.
VSO
boys.
VOS
Bücher. SVO
lesen.
SOV (лише в підр. реч.)
lesen.
OSV (лише в підр. реч.)
Jungen. OVS
Jungen? VSO (лише в пит. реч.)
Bücher? VOS (лише в пит. реч.)
книжки. SVO
читають. SOV
читають. OSV
хлопці.
OVS
книжки. VSO
хлопці.
VOS

У славістичних колах панує однак думка, що, попри всю “мобільність” слов’янського речення, його структурні варіанти похідні від
первинного (нейтрального) порядку слів (Исаченко 1966; Шерех
1951; Babby 1980; Franks 1990; Isachenko 1968; King 1995; Pesetsky 1982). Первинною для слов’янського (насамперед російського,
українського) речення вважається послідовність суб’єкт–предикат–
об’єкт (SVO) (Ковтунова 1976; Крылова, Хавронина 1984; Русская ...
1980; Українська ... 2000: 470), подібно до англійської та на відміну
від німецької мови. Згадана теза аргументується статистичними даними (наприклад, на матеріалі російської мови (Bivon 1971))1,
дослідженнями з просодики речення (Брызгунова 1980; Leed 1990),
типологічними дослідженнями мовних універсалій (Comrie 1990;
Greenberg 1963) і синтаксичними тестами (Исаченко 1966).
Очевидно, є всі підстави для того, щоби представити структуру
слов’янського речення загалом і українського зокрема, конфіґураційно. Як один із аргументів на користь цієї тези трактуємо визначену
структурну позицію заперечного експонента в українському реченні.
1

Згідно зі статистикою 79% тричленних російських речень (підмет/
присудок/додаток) мають форму лінійної послідовності SVO (Bivon 1971).
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Перші спроби генеративного аналізу синтаксичної структури
слов’янського речення пов’язують із іменем Б. Комрі, який запропонував дуже просте правило для опису російського речення (Comrie
1971: 72), що передбачає структуру з двох компонентів – іменної (NP)
та дієслівної (VP) фраз:
(505) S (NP) VP
Згідно з цим правилом елементарним реченням української, російської чи польської мов можна приписати такі структури:
(506) [S [NP Болотяні класики] [VP кумкають на купині]]
(Л. Костенко).
(507) [S [NP Крик петуха] [VP повторился...]] (М. Булгаков).
(508) [S [VP Uczuł senność]] (B. Prus).
Подібний аналіз на матеріалі російської мови запропонували Р. Ружичка (Ruzhichka 1970) та Ґ. Тунікс (Tuniks 1969). Тунікс дещо
ускладнила модель речення через розширення дієслівної фрази VP,
інтегрувавши в неї категорію ауксиліара (Tuniks 1969: 12):
(509) S
NP VP
VP Aux V
Ружичка обґрунтував необхідність предикатної фрази (Ruzhichka
1970: 240/241), якою передбачив можливість входження до VP ауксиліара та факультативного прислівника:
(510)
S → Nom0

PrädP

PrädP → Aux

VP

( Adv)

Це дало змогу адаптувати слов’янське, зокрема російське речення,
до універсальної моделі синтаксичної структури речення ранніх
версій ГГ (Chomsky 1965):
(511) S NP Aux VP
Із розвитком нових положень генеративної граматики синтаксична
модель речення загалом і слов’янського зокрема ускладнюється через інтеграцію функціональних проекцій (Dornisch 1997; Franks,
Greenberg 1994; Junghanns 1995; Junghanns 1999; Junghanns, Zybatow
1997; King 1994), одну з яких закріплюють за запереченням. Спробуймо крок за кроком вибудувати структуру українського речення з
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відповідною позицією заперечення в ньому, згідно з принципами ГГ.
Повнозначне дієслово проектує відповідно до своєї аргументної
структури дієслівну фразу. Українська мова належить до мов із
правим розгалуженням, тобто комплементи генеруються справа від
вершин (SVO–конфіґурація) (Bailyn 1995; Junghanns 1994; Junghanns,
Zybatow 1997; Schoorlemmer 1995). Базовою позицією суб’єкта є
місце специфікатора VP (згідно з гіпотезою про внутрішній суб’єкт
(Internal Subject Hypothesis) (Chomsky, Lasnik 1993), за якою суб’єкт
генерується в межах предикатної фрази). Нижче пропонуємо структури з а) перехідним, б) неперехідним та с) неакузативним (Pesetsky
1982) дієсловами української мови:
(512) a. А вчені будували піраміди ... (Леся Українка).
б. Орел сидів на сопці і другого, і третього, і четвертого дня –
живим докором мого сумління (Р. Іваничук).
в. Колись були Орфеї, а тепер корифеї (Л. Костенко).
Перехідні дієслова мають один зовнішній та один внутрішній аргумент. Зовнішній аргумент реалізується як специфікатор предикатної
фрази SpecVP, внутрішній – як аргумент V. Неперехідні дієслова
характеризуються лише зовнішнім аргументом.
(513) перехідне V
(514) неперехідне V
(515) неакузативне V

Для неакузативних дієслів постулюють наявність внутрішнього аргумента, який реалізується у постпозиції до дієслова (VS). Через
неакузативність дієслово не може отримати структурний акузатив,
через що аргумент реалізується у називному відмінку. У тому, що
аргумент неакузативного дієслова дійсно внутрішній, а не зовнішній, можна пересвідчитися, застосувавши тест із запереченнням:
лише неакузативні дієслова під впливом заперечення, подібно до
перехідних дієслів (516), можуть реалізувати внутрішній аргумент у
родовому відмінку (517).
(516) Обов’язком загнуздана свобода не визнає ніяких виправдань
(Л. Костенко).
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(517) Нічого такого не сталось (Л. Костенко).
Для внутрішніх аргументів неперехідних дієслів, подібно до зовнішніх аргументів перехідних (518), така поведінка невластива (519):
(518) *Обов’язком загнузданої свободи не визнає ніяких виправдань.
(519) *Орла не сиділо.
У межах максимальної проекції (VP) дієслово приписує тематичні
ролі своїм аргументам. Завдяки цьому предикатна фраза набуває
форми, що співвідноситься з пропозиційним змістом висловлення
(Junghanns 1995: 177).
Але речення – не просто предикатна фраза. Його поверхнева
реалізація може виявляти численні структурні модифікації канонічного порядку слів, які засвідчують низку пересувань елементів предикатної фрази з базових позицій у структурно вищі позиції.
(520) Каву Ольга п’є _ (а не чай).
(521) Що Ольга п’є _?
(522) П’є Ольга _ каву?
Першою функціональною проекцією, розташованою безпосередньо
над предикатною фразою, є аспектуальна – AspP (пор. стосовно російської Franks, Greenberg 1994; Junghanns 1995; Schoorlemmer 1995).
Вершина аспектуальної фрази Asp містить відповідну аспектуальну
ознаку [+/–perfektiv], яка перевіряється шляхом ад’юнкції до неї
дієслова:
(523)
(524)

Аспектуальну фразу безпосередньо домінує проекція AgrOP, вершина якої містить ознаку [+/–Kasus] для перевірки структурного
акузатива. Комплексний вузол V + Asp пересувається в позицію
специфікатора AgrOP, що забезпечує перевірку зазначеної ознаки:
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(525)

Наступна функціональна проекція, що безпосередньо домінує над
AgrOP , є основним предметом нашої уваги. Це проекція заперечної
фрази NegP. Позиційне розташування заперечення саме в цій структурній позиції зумовлюється низкою об’єктивних чинників.
По-перше, основною ознакою предикатного заперечення в українській мові (як і в інших слов’янських мовах) є його обов’язкова
препозиція стосовно відмінюваного дієслова. Інтервенція будь-якого
іншого члена речення між запереченням та предикатом призводить до
аграматизму конструкції або ініціює процес формування в реченні
контрастного заперечення, як у прикладі:
(526) І не береженого Бог береже,
а здумана мука жертовна (В. Стус).
Наявність саме контрастного заперечення можна перевірити, зокрема, за допомогою тесту: лише предикатне заперечення дозволяє реалізацію прямого додатка в обох відмінках – знахідному та родовому.
Контрастне заперечення блокує родовий відмінок прямого додатка:
(527) а. Вчора Іван читав не цю книгу.
б. *Вчора Іван читав не цієї книги.
Можна припустити, що в синтаксичній структурі речення контрастне
заперечення у формі частки не породжується в українській (та інших)
слов’янських мовах у позиції ад’юнкта до відповідного структурного
компонента речення, який зазнає протиставлення. Цим елементом може
бути темпоральний прислівник, що модифікує предикатну фразу,
(528) Ой не скоро, дитино, по такій дорозі наш батько повернеться... (О. Гончар).
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препозитивна фраза
(529) Вони біжать не від добра, вони біжать від лиха (І. Багряний).
(530) Мама моя квіткарка не для базару і вулиці, а для очей і серця
(М. Осадчий).
прямий додаток та ін.:
(531) Я не хочу особливо розбалакуватися про те, що на гуцульському
діалекті згадана “ріпа” означає навіть не ріпу як таку, а
щось цілком інакше – картоплю (Ю. Андрухович).
Що стосується нейтрального заперечення, то у структурному представленні українського речення заперечення в будь-якому випадку
передує предикатній фразі. Воно також мусить бути розташоване
структурно вище ніж аспектуальна фраза – адже можна навести чимало прикладів, у яких заперечення безпосередньо впливає на вибір
аспектуальної форми дієслова, виявляючи свою специфіку та особливі закономірності (Шелякин 1983: 89). Заперечення диктує вибір
перфективної форми дієслова в:
а) модальних конструкціях неможливості реалізації певної дії, на
зразок:
(532) Тут не вгадаєш (= тут неможливо вгадати)
(533) Його не зрозумієш (= його неможливо зрозуміти)
(534) Тобі не вирішити цього завдання (= ти не зможеш вирішити це
завдання);
б) в імперативних конструкціях зі значенням застереження:
(535) Не захворій!
(536) Не впади!
Імперфективна форма дієслова є облігаторною у таких заперечних
контекстах:
а) в імперативних конструкціях зі значенням заборони:
(537) Не пий холодного!
(538) Не затримуйся!
б) у конструкціях з незалежним інфінітивом
(539) Не курити! Не шуміти!
(540) Не бачити тобі диплома!
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Перелічені приклади засвідчують можливість безпосереднього
впливу заперечення на аспектуальну характеристику дієслова, що
промовляє на користь сформульваної вище тези про препозицію
заперечення стосовно аспектуальної інформації.
Аргументом на користь структурно вищої позиції заперечення
щодо AgrOP в українському реченні є вже зазначена можливість реалізації прямого додатка дієслова і в знахідному, і в родовому відмінку, що спостерігається лише в заперечному за формою реченні:
(541) На тебе теж відкрили справу,
Ти не уник свого хреста–Gen
Терпкі згорьовані уста
Не слинили каправу славу–Akk
Для всевказівного перста (І. Світличний).
(542) Оплакування не знає стриму, розпач не має меж
(Ю. Андрухович).
Ця ознака властива й російській мові, а в польській мові прямий додаток реалізується облігаторно в родовому відмінку:
(543) a. Вчора Іван не читав цю книгу/цієї книги.
б. Вчера Иван не читал эту книгу/этой книги.
в. Wczoraj Jan nie czytał tej książki.
Отже, на відміну від контрастного заперечення, яке приєднується, по
суті, до будь-якого члена синтаксичної структури, предикатне заперечення характеризується чітко визначеним місцем у реченні, позицією перед предикатом. Проклітичне ne не допускає жодного іншого
члена речення у препозицію до дієслова, до якого воно відноситься.
Щоб задовільнити ці проклітичні якості, дієслово, розташоване первинно в межах предикатної фрази VP, мусить шляхом пересування
приєднатися як ад’юнкт до заперечення. Те, що прямий додаток перехідних та неакузативних дієслів в заперечних реченнях може набувати в українській мові форми знахідного або родового відмінків,
підтверджує думку про структурно вищу позицію заперечного експонента в українському реченні стосовно предикатної фрази, аспектуальної фрази, функціональної проекції, де реалізується структурний акузатив, тобто вище від AgrOP. Як було показано, зовнішній
аргумент перехідного чи неакузативного дієслів, або підмет речення,
не реагує на заперечення і не може факультативно набувати форми
родового відмінка в заперечних реченнях. З цього можна зробити
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висновок, що заперечення в українському реченні повинне бути локалізоване над AgrOP, але нижче від позиції підмета – специфікатора
AgrSP:
(544)

Відповідні структури можна припустити для всіх синтетичних заперечних конструкцій теперішнього, минулого та майбутнього часу
(545а, б, в, д, е):
(545) a. теперішній час (+теп., +імперфектив)
не пишу
б. майбутній доконаний час (+префікс, +теп., +перфектив)
не напишу
в. майбутній синтетичний час (+теп., +суфікс1 , +імперфектив)
не писатиму
г. майбутній аналітичний час (+теп./бути, +(інф. + імперфектив))
не буду писати
д. минулий недоконаний
(+мин., +імперфектив)
не писала
е. минулий доконаний
(+мин., +перфектив)
не написала
1

Ця форма майбутнього часу виникла шляхом інкорпорації дієслова
йняти (наприклад, йняти віри) в інфінітив відповідного повнозначного дієслова
(Melnycky 1900; Бевзенко 1978; Безпалько 1962), подібно до аналогічного процесу в романських мовах (фр. lir–ai, італ. legger–ò < в.лат. legere habeo). Поодинокі випадки ізольованого вживання цього дієслова трапляються в художній
літературі: Не пущу... Ой, не пущу! Не меш туди вже більше бігати
(Р. Іваничук).
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є. давньоминулий недоконаний
була не писала
ж. давньоминулий доконаний
була не написала

(+мин/бути, +імперфектив)
(+мин/бути, +перфектив)

Щодо заперечних конструкцій із дієсловами в формі аналітичного
майбутнього часу, в яких заперечується не повнозначне дієслово, а
допоміжне бути, то у цьому випадку разом з У. Юнґганнсом можна
припустити так званий “last resort”–процес: заперечення Neg саме
пересувається до допоміжного дієслова (Junghanns 1995: 185),
залишаючи відповідний слід, як це ілюструє приклад1:
(546)

Окремим фактом, що промовляє на користь позиції заперечення під
часовою проекцією TP, є поведінка заперечного маркера в конструкціях давньоминулого часу, який не може безпосередньо передувати допоміжному дієслову бути (*не була писала) і вживається
лише в препозиції до повнозначного дієслова (була не писала). Якщо
ж заперечення і передує допоміжному дієслову, то лише разом із
повнозначним дієсловом, що свідчить про відповідне пересування
обох у препозицію до допоміжного дієслова:
(547) не читав був/*читав не був.
Подібно поводиться заперечення в плюсквамперфектних конструкціях польської мови:
(548) nie czytałem [był _ _ ]/*czytałem [nie był _ ].
Можна, звичайно, сперечатися про функціональний статус заперечного експонента. Частка не виявляє типові властивості проклітич1

За допомогою індексуi позначаються частини речення, які в результаті
пересувань зайняли відповідні структурні позиції; ті ж позиції, з яких вони
здійснили пересування, позначаються, відповідно, як сліди від пересувань ti
(англ. trace “слід”).
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ного компонента. Варто дієслову, яке входить до заперечної структури, пересунутися в результаті топікалізації чи інших процесів,
пов’язаних із актуальним членуванням, на початок речення чи будьяку іншу позицію, – заперечний експонент облігаторно пересувається разом із дієсловом у цю позицію:
(549) Не любить [слово _ _ стимулів плечистих],
бо п’є натхнення тільки з рік пречистих (Л. Костенко).
(550) Не люблю [я_ _, братове, ритуальної смерті] (І. Світличний).
Первинним порядком слів для наведених прикладів є, відповідно,
слово не любить та я не люблю. Очевидно, що дієслово разом із запереченням зайняло препозицію стосовно підмета. Пересування дієслова без заперечного експонента призводить до аграматизму синтаксичної конструкції:
(551) *Любить слово [не _ _ стимулів плечистих].
Приклади процесів клітизації заперечного експонента з дієсловом,
зафіксовані на різних етапах історичного розвитку мов, також дають
підстави до виявлення тісного зв’язку заперечення з відмінюваним
дієсловом – рос. нê ( нe есть) когда сходіть, пол. nie ( ne estь)
boga, серб. nijesam, nijesi, nije, nijesmo, nijeste, nijesu та ін., болгар.
nêmam, чеськ. nejsem – та проклітичних властивостей слов’янської
заперечної частки. Така специфічна поведінка слов’янського заперечення навела навіть деяких дослідників на думку, що не є своєрідним дієслівним афіксом, попри те, що він вживається окремо від
дієслова. Однак твердження про афіксальний статус заперечного
маркера не видається переконливим з таких міркувань. Якщо припустити, що не як заперечення предиката є афіксом, то випливає, що
стосовно не слід припустити наявність двох функціонально різних
маркерів заперечення. В одній і тій самій позиції не може мати
двоякий статус – спеціального дієслівного проклітичного афікса або
проклітичної вершини функціональної проекції, залежно від того, чи
наявне предикатне, чи контрастне заперечення:
(552) Вона не ходить на роботу (, а їздить).
У наведеному прикладі заперечення може бути або нейтральним, або
ж контрастним (з протиставленням), що, однак, ще не дає підстав,
щоби стверджувати наявність двох функціонально різних заперечних одиниць. В обох випадках фігурує той самий маркер заперечен-
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ня, а відмінність полягає насамперед у сферах семантичної дії простого предикатного та контрастного заперечень.
Як ілюструє останнє структурне дерево (546) над проекцією
заперечення розташовані функціональні проекції часу TP, узгодження
підмета AgrSP та проекція синтаксично максимального речення CP.
Вершина T містить ознаку [+/–T]. Перевірка цієї ознаки відбувається
відкритим або прихованим пересуванням відмінюваного дієслова в
позицію специфікатора TP. У проекції AgrSP перевіряються ознаки
підмета речення (рід, число, особа та відмінок). Позицію специфікатора CP можуть займати питальні займенники (хто, що та ін.) або
сполучники (чи, що, щоб та ін.). Синтаксична структура речення
(553) Вечір не розрядив заряду передгроззя (М. Хвильовий)*.
матиме, наприклад, у зазначеному форматі (без урахування окремих
деталей) такий вигляд:
(554)

При формуванні поверхневої структури зазначеного речення відбулися такі відкриті пересування: підмет вечір перемістився у позицію AgrSO, відмінюване дієслово розрядив шляхом ад’юнкції зай*

Доступний з: <http://www.ukrcenter.com>.
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няло своє місце після не, перевірка усіх інших ознак відбулася через
приховані пересування.
Отже, проклітичне нe в українській мові (подібно до інших слов’янських мов) слід вважати вершиною самостійної функціональної
проекції. Саме проклітичні властивості заперечного форманта зумовлюють його тісний зв’язок з предикатом та специфіку його синтаксичної поведінки – пересування в інші структурні позиції тільки в
супроводі предиката.
Синтактика німецького предикатного заперечення видається, на
перший погляд, принципово відмінною від української. Адже облігаторне поєднання заперечної частки nicht з предикатом, властиве
українській мові, спостерігається в німецькому реченні лише в
окремих випадках, а точніше – в підрядному реченні:
(555) Nein. Ich weiß, dass es das nicht gibt (E. M. Remarque).
(556) Das ist genau, was ich nicht will (E. M. Remarque).
На відміну від української, в німецькій мові нормативним вважається вживання заперечної частки наприкінці речення, ізольовано
від предиката, до якого вона семантично відноситься:
(557) Sie verstehen das alles sicher nicht (E. M. Remarque).
(558) Damit rechne ich bestimmt nicht (E. M. Remarque).
(559) Du liebst mich nicht (E. M. Remarque).
(560) Nun, ruhig hatte er ja nicht geschlafen, aber wahrscheinlich desto
fester (F. Kafka).
До того ж, частка nicht може вживатись і в інших позиціях: перед допоміжною частиною складеного присудка (дієприкметником та інфінітивом), відокремлюваними дієслівними префіксами, предикативами:
(561) Sie haben mich nicht geweckt (E. M. Remarque).
(562) Ich konnte sie nicht behalten (E. M. Remarque).
(563) Es traf nicht ein und die Sachsen nahmen die Taufe an (S. Freud).
(564) ... denn es ist nicht wahr, dass das Wesen der Dinge in der empirischen Welt erscheint (F. Nietzsche).
(565) Gewissen ist nicht delegierbar (M. Walser).
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Традиційно позицію nicht у німецькому реченні безпосередньо пов’язують з рамковою конструкцією1, яка формується, з одного боку,
відмінюваним дієсловом на другому місці в реченні, та, з іншого, –
частинами складеного предиката – дієприкметником, інфінітивом, або ж відокремлюваними дієслівним префіксом чи предикативом (Boost 1955; Bratu 1940; Helbig, Albrecht 1993; Weiss 1961b).
Щодо заперечення вважається, що в реченні з простим предикатом
заперечна частка якраз і формує праву частину дієслівної рамки, а в
разі присутності складеного присудка, займає позицію, безпосередньо перед правим експонентом дієслівної рамки (Bratu 1940: 19–20):
(566) Er liest das Buch nicht.
(567) Er hat das Buch nicht gelesen.
(568) Er liest das Buch nicht vor.
(569) Das Buch ist nicht interessant.
До винятків із цього правила зараховують елементи, які формують
семантичне ціле з дієсловом, або семантично тісно пов’язані між
собою і тому займають місце між запереченням та правою частиною предиката. До таких випадків належать фразеологічні звороти,
прямий додаток, який не може стати суб’єктом пасивної конструкції:
(570) Er zieht nicht den kürzeren.
(571) Es ist schade, dass er keinen/nicht Unterricht nimmt (Weiss 1961b:
71–73).
(572) “Aber Du hältst nicht Wort”, Reinhard (Th. W. Storm).
Тенденцію до вжитку в препозиції до фінального заперечення виявляють також прислівники способу дії та місця (у термінології
В. Вайса – “Artangaben” та “Lageangaben”):
(573) Der Autobus fährt nicht schnell.
(574) Der Autobus fährt nicht nach rechts / nach Berlin (Там само).
Пояснення інших відхилень від “правила Брату” вбачають й у
принципі О. Бегаґеля (Grundsatz der wachsenden Glieder), згідно з
яким особливо довгі, інколи в формі підрядних речень, аргументи
1

Термін рамка (нім. Klammer, Zange) ввів Т. Брату одночасно з німецьким дослідником Е. Драхом (Drach 1937: Kap. 9), посилаючись на Ш. Баллі, який говорить про “syntaxe d’emboîtement ou syntaxe enveloppante” німецької
мови (Bally 1944: 286).
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дієслова, виносяться за межі заперечення, а з ним і за межі рамкової
конструкції (Behaghel 1918):
(575) Ich weiß, du vergisst nicht die Abende, da wir zusammensaßen an
dem kleinen runden Tischchen (Bratu 1940: 14).
Погляд традиційної граматики на принципи синтаксичної поведінки
предикатного заперечення nicht в німецькій мові можна узагальнити
словами одного з її яскравих представників, дослідника проблематики заперечення – Ґ. Гельбіґа:
Die Satznegation “nicht” strebt in genereller Weise nach dem Ende
des Satzes und bildet zusammen mit dem Verb eine Negationsklammer. Darin drückt sich die enge Zusammengehörigkeit des
“nicht” mit dem Prädikatsverb aus [...] (Helbig, Albrecht 1993: 30).
А доволі розмита систематика позиційної варіативності nicht зводиться до трьох груп, належність до кожної з яких диктується ступенем граматичного/семантичного зв’язку між частинами предиката
(Adamzik 1987: 48–49).
До першої групи елементів, які облігаторно йдуть за nicht, належать безпосередні частини складеного предиката – дієприкметник та
інфінітив, відокремлюваний префікс предиката та предикатив.
Друга група формується елементами, що утворюють разом з
дієсловом “тісну семантичну єдність”. Сюди належать фразеологізми,
групи функціональних дієслів (Funktionsverbgefüge).
Третю групу репрезентують різні види адвербіальних модифікаторів – способу дії, місця, часу та ін.
Ця послідовна, на перший погляд, система не витримує критики
з багатьох міркувань. По-перше, для кожної з груп, на підставі яких
сформульовано правило, що визначає позицію nicht у реченні, можна
навести приклади, які заперечують це правило. Усупереч першому
твердженню, заперечення може, наприклад, вживатись не лише перед
предикативом, а й після нього:
(576) Ungeduld ist ansonsten ihr Merkmal nicht...*
Серед сталих фразеологічних зворотів другої групи також трапляються
приклади вживання nicht після фінальної частини фразеологізму:
(577) “Wo ist denn hier ein Telefonhäuschen?” – “Du siehst wieder mal
den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier sind drei nebeneinander!” (Friederich 1976)
*

Spiegel 2/1987: 39, цит. за (Adamzik 1987: 54).
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Що стосується адвербіальних елементів, то і їх дуже важко поділити
на такі, що передують заперечній частці чи розміщені за нею. Інколи
одна й та ж обставина може вживатись і перед запереченням, і після
нього:
(578) ...auch er war Soldat und Kriegsmann gewesen, gleich manchen von
ihnen, – denn die Kunst war ein Krieg, ein aufreibender Kampf,
für welchen man heute nicht lange taugte (Th. Mann).
(579) Mit versagendem Ortssinn [...] war er durchaus darauf bedacht, das
sehnlich verfolgte Bild nicht aus den Augen zu verlieren, und zu
schmählicher Behutsamkeit genötigt, an Mauern gedrückt, hinter
dem Rücken Vorangehender Schutz suchend, ward er sich lange
nicht der Müdigkeit, der Erschöpfung bewusst [...] (Th. Mann).
Очевидно, що в наведених прикладах заперечення різниться не лише
позицією відносно прислівника lange, – воно надає реченням зовсім
іншого значення.
Отже, запропонована схема лінійного розташування заперечної
частки nicht у німецькому реченні не відображає реальної картини її
структурного варіювання. Це ще раз підтверджує сформульовану на
початку дослідження тезу про теоретичну неадекватність аналізу
заперечення, який відштовхується від лінійного розташування заперечного експонента в реченні. Заперечення належить до мовних феноменів, які активно ініціюють процеси формування асиметрії між
формою та змістом. Отож альтернативне трактуванння заперечних
структур у німецькій мові має здійснюватися в рамках теоретичного
підходу, який би зміг врахувати зазначену невідповідність між
поверхневою реалізацією заперечення та семантичним наповненням
заперечних структур, а також пояснити її. На нашу думку, у рамках
генеративної граматики можна повніше розкрити та описати функціонування німецького заперечення.
Як відомо, німецька мова виявляє доволі різноманітні (порівняно з іншими германськими мовами, наприклад, англійською) типи
порядку слів (Stechow 2002: 15), які, мабуть, лише після публікації
топологічної моделі Е. Драха (Drach 1937), розширеної Й. Ербеном
(Erben 1972) та інтегрованої в генеративну модель М. Райс (Reis
1980), набули системного вигляду. Просте речення на кшталт
(58080) Natala würde einen Brief schreiben.
‘Наталя хотіла би написати листа’
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можна модифікувати декількома (граматичними) способами, послідовно змінюючи порядок слів:
(581) [Ich weiß, dass] Natala einen Brief schreiben würde.
(582) Würde Natala einen Brief schreiben?
(583) Einen Brief würde Natala schreiben.
Конфігурація у (580) з дієсловом на другому місці (в позиції лівої
рамки) має назву V/2–порядку (Verb–Zweit–Stellung), у (581) –
порядку підрядного речення, або фінального дієслова (Verb–End–
Stellung) (у позиції правої рамки). Порядок слів у (582) відображає
структуру питального речення, або V/1–порядку (Verb–Erst), чи
ініціального дієслова (Vater 1996: 133). Речення в (583) є прикладом
топікалізації (Topikalisierung) (Ramers 2000: 72; Stechow 2002: 15),
яка полягає у винесенні в ініціальну позицію будь-якого, відмінного
від підмета, члена речення. Постає запитання, як варіативні структури німецької мови вписуються в модель універсальної побудови
речення, і яке місце в цій моделі належить запереченню?
Для германістів генеративного напряму, і не тільки, вже стало
нормою виводити можливі конфігурації простого німецького речення
зі структури підрядного. Ця ідея, що має на меті звести до мінімальної кількості усі структурні різновиди німецького речення, не нова
(Nordmeyer 1883), (Drach 1937). Отже, первинною структурою німецького речення вважатимемо таку (Grewendorf et al. 1987; Ramers
2000; Stechow, Sternefeld 1988):
(584)
CP
Top

C'
C

IP
NP

I'
VP
I
NP V

Іменна фраза NP під вузлом IP відповідає традиційному підметові/суб’єктові (S), а під предикатною фразою VP – об’єктові (O).
Їхня почергова поява (з лівим розгалуженням) формує лінійну послідовність у формі суб’єкта (S), об’єкта (O), предиката (V), що дає
багатьом дослідникам підстави зараховувати німецьку мову до так
званих SOV–мов (Greenberg 1963; Vennemann 1976). Ця послідов-
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ність відображає порядок слів глибинної репрезентації, тобто є
D–структурою німецького речення. Щоб побудувати інші структурні
варіанти зазначеного речення, потрібні певні пересування слів із
однієї позиції в іншу. Це здійснюється за допомогою вже згаданого
трансформаційного правила.
Трансформаційний компонент дає змогу генерувати такі структурні варіанти простого німецького речення (Grewendorf et al. 1987:
217; Vater 1996: 128):
(585) Структурні варіанти німецького речення
1. Підрядне речення
Nebensatz: (первинна
структура)

TOP (топікалізація) є вільною
(незайнятою) позицією. В позиції C
(комплементайзера) може стояти
підрядний сполучник. Інші елементи
структури залишаються незмінними.
CP

TOP

C'

C
(dass)

IP ( = S )
NP
Natala

I'
VP
NP

(586)
2. Питальне
реченння
Fragesatz:

Det
einen

N
Brief

I
würde
V
schreiben

Завдяки пересуванню (ад’юнкції)
відмінюваного дієслова з позиції фінітних
ознак I у позицію комплементайзера С
постає структура V–1 питального
речення.
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CP

TOP

C'

C
V1
würde

IP ( = S)
C
NP
Natala

I'
VP
NP
Det
einen

(587)

N
Brief

I
t1

V
schreiben

Після пересування дієслово залишає пусту позицію – слід (англ. trace
t, нім. Spur), який коіндексується з дієсловом, для того, щоб позначити місце в структурі речення, звідки дієслово здійснило пересування. Реалізована з відповідною інтонацією, ця структура може виражати запитання або умову, як, наприклад: Würde Natala einen Brief
schreiben, wäre es ein Wunder.
Пересування відмінюваного дієслова формує так звану дієслівну
рамку, яка стає видимою, якщо до складу дієслова входить відокремлювана частка. Прикладом такої конфігурації може бути речення
Lädt ein Mädchen Natala ein з відповідною структурою:
(588) Дієслово з відокремлюваною часткою у складі питального речення
CP

TOP

C'

C
V1
C
lädt

IP ( = S )
NP
Art
ein

N
Mädchen

VP
NP
Natala

V′
Partikel
ein

V
t1
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Ділянка в межах дієслівної рамки, тобто між lädt і ein, є так званим
“внутрішнім” полем (Mittelfeld). Пре- та постпозиція до внутрішнього поля можуть формувати, відповідно, передрамкове (Vorfeld) та
пострамкове (Nachfeld) поля.
3. Головне речення
Hauptsatz:

Пересування відмінюваного дієслова в
позицію комплементайзера С, а
суб’єкта – у TOP–позицію забезпечує
класичний варіант побудови головного
речення з V/2–порядком (Verb–Zweit–
Stellung). TOP–позиція відповідає
поняттю передрамкового поля
(Vorfeld).
CP

TOP
NP1
Natala

C'

C
V2
würde

IP ( = S)
C
NP
t1

I'
VP
NP

(589)
4. Топікалізація
Topikalisierung:

Det
einen

N
Brief

V
schreiben

I
t2

Відмінюване дієслово займає позицію
комплементайзера С; інший структурний
елемент займає позицію TOP. У
результаті обох пересувань отримуємо
один із варіантів речення з V/2–
порядком.
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(590)
CP

TOP
NP1
Einen Brief

C'
C
V2
würde

IP ( = S)
C
NP
Natala

I'
VP
NP
t1

V
schreiben

I
t2

З’ясувавши можливі структурні різновиди німецького речення, потрібно встановити місце та статус у цих структурах заперечення. На
думку багатьох представників генеративного синтаксису, заперечення в німецькому реченні не формує самостійної функціональної
проекції, а є сентенціальним прислівником (Jacobs 1982: 145; Penka
2001: 44). Він генерується безпосередньо над предикатною фразою і
може приєднуватися як ад’юнкт до будь-якої функціональної проекції зі статусом мінімального речення (пропозиції). Якщо абстрагуватись від деяких деталей реалізації флективних ознак німецького
дієслова, то схематично можна виокремити дві основні моделі функціонування заперечення в німецькому реченні:
1) заперечення в формі nicht
2) абстрактне заперечення.
У першому випадку експонентом заперечення є адвербіальне nicht,
яке розташоване над предикатною фразою. Процеси формування поверхневої синтаксичної структури із глибинної та поведінку заперечення в ньому можна простежити на прикладі такого речення:
(591) Es stört mich nicht.
CP
es 1

C'
C
stört 2

VP
C

mich 3
nicht

VP
t1
V'
t3 V
t2
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Дієслово stören зі своїми аргументами es та mich породжується в
межах предикатної фрази VP, а заперечення над нею. Згодом відмінюване дієслово пересувається в позицію комплементайзера C,
залишаючи в базовій позиції слід t2, а підмет es потрапляє у передрамкове поле – слід t1 маркує його первинну позицію. Прямий
додаток шляхом ад’юнкції приєднується до VP, залишаючи відповідний слід t3. Заперечення ж залишається в своїй базовій позиції.
Специфічним параметром німецької мови є те, що всі дефінітні
елементи облігаторно пересуваються за межі заперечення. У результаті зазначених пересувань формується поверхнева структура
речення (591). Однак для семантичної інтерпретації цієї структури
усі компоненти, що зазнали пересувань, мають повернутися в свої
базові позиції, оскільки всі вони перебувають у семантичній сфері
дії заперечення.
Дещо по-іншому відбувається реалізація заперечення, якщо його
експонентом є неозначений займенник або прислівник, маркований
запереченням. Згідно з попередніми міркуваннями (див. розділ 2.1.3),
ці індефінітні елементи не є самостійними носіями заперечення, а
лише морфологічним рефлексом на присутність у синтаксичній
структурі заперечення, реалізованого приховано, або абстрактно.
Структурна позиція цього абстрактного заперечення та ж, що й
експліцитного, реалізованого за допомогою nicht, а саме – над предикатною фразою VP. Для прикладу
(592) Du redest keinen Unsinn (E. M. Remarque)
CP
Du 1

C'
C
redest 2 C

NEG

VP
t1

V'
(k)einen Unsinn

V
t2

це означатиме, що підмет du зайняв позицію в передрамковому полі,
предикат redest приєднався до позиції комплементайзера, неозначене

222

Сфери дії заперечення

keinen Unsinn залишилося разом із запереченням у базових позиціях.
При семантичній інтерпретації речення усі компоненти реконструюються, kein інтепретується як ein, а функцію заперечення виконує
абстрактне NEG.
Порівнюючи функціонування неозначених займенників (прислівників), маркованих запереченням, у німецькій та українській мовах, слід зазначити, що ми розглядаємо їх в обох випадках як негативні полярні елементи, які не є носіями заперечної семантики, однак
чутливі до заперечення в тому сенсі, що реагують на його присутність у реченні за допомогою спеціального заперечного маркування. Однак на відміну від полінегативних слов’янських мов, де заперечні форми усіх неозначених займенників (прислівників) супроводжуються запереченням предиката, в німецькій мові (та інших
германських мовах) заперечної форми завжди набуває лише один
індефінітний елемент, який у структурній репрезентації речення розташований найближе до заперечення. Усі інші неозначені займенники
(прислівники) разом з предикатом не зазнають заперечного маркування (Penka, Stechow 2001).

3.4. ПРАГМАТИЧНА СФЕРА ДІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Спробуй ось що: скажи “Тут холодно”,
а подумай “Тут тепло”. Зможеш так?
І що ти робиш при цьому?
(Л. Віттґенштайн).

Прагматичну сферу дії заперечення1 окреслити найважче, тому
що вона найчутливіша до контексту, в якому вживається заперечення і повністю визначається ним. Щоб проілюструвати процес
формування прагматичної сфери дії заперечення, розгляньмо такий
приклад:
(593) – Брат Ірини живе у тітки?
(594) – Ні, брат Ірини не живе у тітки,
а) тому що він має власне помешкання;
1

Термін прагматична сфера дії використовується тут у вузькому контексті взаємодії заперечення з пресупозиціями (Bussman 1983: 409).
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б) тому що він не має постійного місця проживання;
в) тому що Ірина взагалі не має брата.
Залежно від можливого варіанта уточнення а), б) чи в), можна
експлікувати, яка саме частина змісту відповіді на запитання потрапляє у сферу дії заперечення. У варіанті а) заперечується, що брат
Ірини живе в помешканні певної особи; у варіанті б) запереченню
підлягає твердження про те, що брат Ірини взагалі має постійне
місце проживання, а у варіанті в) заперечується саме існування брата
Ірини. Ці елементи змісту й формують прагматичну сферу дії
заперечення речення (594).
Прагматичною сферою дії заперечення NEG у будь-якому
реченні S, актуалізованому в конкретному висловленні, можна вважати ті імплікатури змісту речення S, які зазнають заперечення.
Невиконання будь-якої з імплікатур висловлення узаконює можливість акту заперечення цього висловлення.
Віднесення зазначеного феномену у сферу прагматики зумовлене насамперед тим, що оперативною ділянкою заперечення в цьому
випадку виступає висловлення, або актуалізоване речення (Балли
1955), яке “і є приведенням мови в дію за допомогою індивідуального
акту її використання” (Бенвенист 1974: 312). Іншою причиною, що
визначає прагматичний характер заперечення, є та обставина, що
вибір конкретної імплікатури залежить від інтенції мовця і може
мінятися від контексту до контексту, тобто бути прагматично зумовленим. Це засвідчує відносно малу інформативність заперечних речень (Jacobs 1991: 575), якої, все-таки, вдається уникнути завдяки
загальним принципам комунікативних постулатів (Grice 1975) та
комунікативної стратегії (Atlas, Levinson 1981). Крім згаданих у
наведеному вище прикладі (593) експліцитних уточнень прагматичної
сфери заперечення, її конкретизації сприяють і спільні фонові знання
учасників комунікації, які суттєво звужують сферу можливих елементів змісту, на які поширюється заперечення. Певні імплікатури
взагалі рідко зазнають впливу заперечення. Якщо ж таке явище є, то
воно мусить бути продиктоване спеціальною комунікативною метою.
До імплікатур, які рідко потрапляють у сферу дії заперечення, належать, зокрема, означені іменні фрази (іменні групи в термінології
О. Падучевої (Падучева 1985: 86). Саме тому дещо дивним звучить
продовження діалогу у версії (593в), коли означена іменна фраза, яка
безпосередньо пов’язана з екзистенціальним твердженням про наяв-

224

Сфери дії заперечення

ність певної особи потрапляє у сферу дії заперечення, в результаті
чого заперечується існування зазначеної особи.
Окреслене явище торкається проблематики пресупозицій (презумпцій). Як відомо, це такі імплікатури, які зазвичай не потрапляють
у сферу дії заперечення чи інших семантичних операторів.
3.4.1. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ПРЕСУПОЗИЦІЇ
Порівняння нейтрального та контрастного заперечення дало
змогу виявити випадки вживання заперечення, в яких семантичний
тип заперечення неможливо ідентифікувати без спеціального контексту. Поданий нижче приклад може містити в одному прочитанні
нейтральне заперечення (595а), а в іншому, за допомогою протиставного контексту, в ньому можна зафіксувати контрастне заперечення
(595б):
(595) Брат Ірини не прийшов.
а. Брат Ірини NEG прийшов.
б. Брат Ірини NEG прийшов [, а приїхав].
Однак семантичні інтерпретації цього прикладу можна протиставити
і в іншому плані. Можливим контекстом для цього міг би бути
такий:
(596) Брат Ірини не прийшов, тому що вона не має брата.
Продовження речення експлікує підставу для операції заперечення.
Нею в цьому прикладі є та обставина, що особа, референційне віднесення до якої здійснюється за допомогою означеної іменної фрази
Брат Ірини, у зазначеному контексті характеризується як неіснуюча.
Цьому контекстові можна протиставити інший, у якому така
характеристика відсутня:
(597) Брат Ірини не прийшов, тому що вона б про це знала.
Для (595) було запропроновано дві різні семантичні репрезентації
заперечення – простішу для нейтрального, та складнішу – для контрастного заперечення. Відповідно, постає питання – стосовно потреби різного семантичного представлення заперечних структур (596–
597), яке безпосередньо пов’язане з проблематикою співвідношення
заперечення та пресупозицій – одного з доволі дискусійних питань
сучасних семантичних досліджень, вперше окресленого в роботах
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Ґ. Фреґе (Frege 1892). Зокрема Фреґе вважає закономірною передумовою вживання сингулярних імен у реченні їхнє референційне
віднесення до існуючих предметів. Стросон вводить поняття пресупозиції як позначення умови, що забезпечує референцію іменних
фраз до об’єктів, а водночас і перевірку істинності/хибності відповідних речень (Strawson 1950).
3.4.2. CИЛЬНЕ ТА СЛАБКЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Дискусія стосовно пресупозицій зводиться насамперед до двох
питань. По-перше, чи заперечні речення мають ті ж пресупозиції, що
й корелятивні стверджувальні структури і, по-друге, чи правомірний
поділ заперечення на таке, що зберігає пресупозиції і, навпаки, нейтралізує їх. Залежно від відповіді на ці запитання, теорії пресупозицій
можна концептуально згрупувати у три класи (Dölling 1988: 44):
а. Заперечні структури містять одне, класичне заперечення, яке,
залежно від широкої чи вузької сфери його дії, зберігає або нейтралізує певні пресупозиції.
б. Заперечні структури містять щонайменше два некласичних
заперечення, одне з яких зберігає, а інше нейтралізує певні пресупозиції.
в. Заперечні структури містять одне, класичне заперечення, яке
завжди нейтралізує усі пресупозиції, які потрапляють у сферу його
дії.
Першу позицію (а) обґрунтував Б. Рассел (Russell 1905), у
зв’язку з теорією означених (дефінітних) дескрипцій. На відміну від
Ґ. Фреґе, який просто вилучив зі свого аналізу будь-які нереференційні імена, Рассел залучає до аналізу і означені дескрипції без референції. Щоби здійснити такий аналіз засобами двозначної логіки,
він пропонує для аналізу означених дескрипцій умови існування та
одиничності, які ґарантують їхню референцію. Згідно з запропонованою схемою приклад
(598) Брат Ірини прийшов.
матиме семантичну репрезентацію (599а), або еквівалентну розгортку (599б):
(599) а. [ x[ y[БРАТ ІРИНИ y x = y] ПРИХОДИТИ x]]
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б. ‘Існує такий x, що для усіх y: якщо y – брат Ірини, то x = y і
брат Ірини прийшов’
Заперечний еквівалент наведеного прикладу
(600) Брат Ірини не прийшов.
одержує в рамках зазначеної теорії (за умови ідентифікації не з класичним заперечним оператором ) двояке тлумачення
(601) а. [ x[ y[БРАТ іy x = y] ПРИХОДИТИ x]]
б. ‘Існує такий x, що для усіх y: якщо y – брат Ірини, то x = y і
брат Ірини не прийшов’
в. [ x[ y[БРАТ іy x = y] ПРИХОДИТИ x]]
г. ‘Хибно, що існує такий x, що для усіх y: якщо y – брат Ірини,
то x = y і брат Ірини прийшов’
Варіант (601а/б) вживатиметься в ситуації, коли означена іменна
фраза брат Ірини матиме первинну позицію (широку сферу дії)
щодо заперечення. За такої умови зазначена фраза зберігає екзистенціальну пресупозицію, тому що вона залишається за межами впливу
заперечення. Умовою реалізації варіанта (601в/г) є вторинна позиція
означеної іменної фрази брат Ірини (вузька сфера дії) стосовно
заперечення, тобто це твердження може бути істинним за умови,
коли брата Ірини взагалі не існує, або коли Ірина має не одного, а
декількох братів. Виконання цієї умови забезпечується тим, що заперечення нейтралізує пресупозиції існування та одиничності, які
потрапляють під його вплив.
Аналогічний підхід до розв’язання проблематики пресупозицій
представлено в дослідженнях (Dowty et al. 1981; Montague 1974).
Одним із слабких місць цієї теорії є те, що невиконання екзистенціальної умови чи умови одиничності трактують як хибність речення,
тоді як первинно, у (Frege 1892), ці умови взагалі не розглядаються як
пресупозиції, а лише як частини пропозиційного змісту висловлення,
експліцитно виражених у відповідному реченні.
У пізніших версіях зазначеної теорії (Karttunen, Peters 1979), що
працюють у рамках семантики Монтеґ’ю (Montague 1974), поняття
пресупозиції заміняється поняттям конвенціональної імплікатури.
Картуннен/Петерс розглядають конвенціональні імплікатури, на відміну від Фреґе, Стросона та Рассела, не як умови їхньої істинності, а
як умови їхньої доцільності (Karttunen, Peters 1979: 46). Згідно з
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таким підходом семантичні структури заперечних висловлень можна розрізнити залежно від того, чи вони містять конвенціональні імплікатури, чи нейтралізують їх. Ця процедура здійснюється за допомогою класичного оператора заперечення та схеми репрезентації заперечних структур із вузькою та широкою сферою їхнього
впливу.
Друга позиція (б), в рамках якої представлено різні течії, характеризується однією спільною ознакою – застосуванням для опису
явища пресупозицій некласичних логічних теорій, а саме, тризначних
або спеціальних чотиризначних логік.
Вихідним пунктом таких досліджень є твердження П. Стросона
стосовно поведінки пресупозицій під дією заперечення. Зокрема, якщо істинність та хибність речення мають наслідком істинність пресупозиції, то пресупозиція має бути незмінною під впливом заперечення.
(602) Пропозиція має пресупозицією пропозицію тоді й тільки
тоді, якщо дійсним є:
а. якщо істинне, то – істинне
б. якщо хибне, то – істинне
Однак приклади, в яких пресупозиції все ж потрапляють під уплив
заперечення й нейтралізуються в результаті цього, становлять певні
труднощі для сформульованої вище тези (Падучева 1985: 55):
(603) Іван не видужав – він взагалі не хворів.
(604) Ігор не повернувся з-за кордону – він взагалі туди не їздив.
(605) Ольга не перестала читати лекції – вона взагалі їх ніколи не
читала.
Тому П. Стросон пропонує розглядати пресупозиції, які не виконуються, як ні хибні, ні істинні. Такий погляд логічно наштовхує на
думку про потребу теорії пресупозицій, яка не послуговуватиметься
принципом двозначності (хибність/істинність), а матиме в своєму
розпорядженні хоча б три значення: хибний, істинний та невизначений (нейтральний). Низка дослідників пропонує таку тризначну
семантику пресупозицій (Blau 1978; Katz 1977; Stechow 1981; Keenan
1971 та ін).

228

Сфери дії заперечення

Тризначна концепція пресупозицій використовує (у різних модифікаціях, залежно від кожного конкретного підходу) оператор заперечення, який характеризується такими умовами істинності:
(606) а.
істинне тоді й тільки тоді, коли – хибне
б.
хибне тоді й тільки тоді, коли – істинне
в.
невизначене тоді й тільки тоді, коли – невизначене
За таких умов істинності дефініція для пресупозицій набуває такого
вигляду (Dölling 1988):
(607) Пропозиція
має пресупозицією пропозицію тоді і тільки
тоді, якщо дійсним є:
а. якщо істинне, то – істинне
б. якщо
істинне, то – істинне
Оскільки і
і
мають пресупозиціями однакові пропозиції, то
заперечення має здатність зберігати пресупозиції. Якщо ж якась пресупозиція
не виконується, то й
та
набувають значення
невизначеного. Отже, для обидвох, згаданих раніше прикладів,
(608) Брат Ірини прийшов.
(609) Брат Ірини не прийшов.
пресупозиції будуть однаковими, а саме: Ірина має одного брата
(пресупозиція існування та одиничності). За умови, що це твердження є хибним, обидва твердження (608) та (609) набудуть значення невизначених.
Якщо ж припустити, що твердження
(610) Брат Ірини не прийшов, тому що Ірина взагалі не має брата
граматичне, то застосувати до нього оператор заперечення , статус
якого було обґрунтовано вище, неможливо. У результаті здійснення
такої операції ми б отримали контрадикторне твердження (610),
оскільки продовження речення тому що Ірина взагалі не має брата
порушує пресупозицію Ірина має одного брата, яку має початок речення Брат Ірини не прийшов. Тому, крім заперечного оператора ,
який зберігає пресупозиції і застосовується до більшості заперечних
тверджень, у тризначних системах використовується й інший оператор заперечення ¬, який нейтралізує пресупозиції і тому може
застосовуватися у випадках, аналогічних до (610).
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Умови істинності зазначеного заперечного оператора формулюють так (Blau 1978; Stechow 1981):
(611) а. ¬ істинне тоді й тільки тоді, коли – хибне або невизначене
б. ¬ хибне тоді й тільки тоді, коли – істинне
Для обидвох операторів заперечення застосовуються різні позначення. Оператор ¬ класифікується як зовнішнє, слабке заперечення (з
нейтралізацією пресупозицій), а оператор
як внутрішнє, сильне
заперечення (зі збереженням пресупозицій).
Обов’язковими вихідними положеннями концептуального
напряму (б) теорії пресупозицій є, по-перше, твердження, згідно з
яким фраза Хибно, що завжди виражає заперечення, яке нейтралізує
наявні в підрядному до неї реченні пресупозиції та, по-друге, теза про
те, що будь-які заперечні твердження з нейтралізованими пресупозиціями можна описати за допомогою експлікатора зовнішнього
заперечення – фрази Хибно, що. Обидва теоретичні положення не
витримують критики (Kempson 1975; Reis 1977).
Зокрема речення на зразок
(612) Брат Ірини не прийшов.
(613) Хибно, що брат Ірини не прийшов.
трактують з пресупозицією того, що Ірина має (одного) брата. І
лише тоді, коли контекст містить експліцитну вказівку стосовно неадекватності цієї пресупозиції, то вона, пресупозиція, у зазначених
реченнях нейтралізується. Як слушно наголошує О. Падучева,
приклади на зразок
(614) Иван не выздоровел – он вообще не болел.
(615) Иван не жалеет, что он провалился, потому что он не провалился.
(616) Иван не перестал бить свою жену – он никогда ее не бил.
(617) Джон не бросил курить: как он мог бросить, когда он никогда
не курил.
(618) Мой муж не пришел меня встречать, и вообще я не замужем.
не слід розглядати як доказ можливої нейтралізації пресупозиції в
запереченні речення, тому що їхній ужиток, на думку автора, є, якщо
не аномальним, то принаймні специфічним і потребує “потужного”
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контексту (Падучева 1985: 56). По-перше, наведені приклади
сприймаються лише як реакція на попереднє твердження, а, подруге, заперечна структура, щоби бути логічно закінченою, мусить
продовжуватися реченням, в якому зазначено причину заперечення.
О. Падучева вбачає в таких реченнях присутність модального компонента (або перформативного дієслова), завдяки якому і досягається
ефект можливої нейтралізації пресупозиції. Для речення
(619) Иван не выздоровел – он вообще не болел.
вона пропонує інтерпретацію ‘Про Ивана нельзя сказать “Он выздоровел”, потому что он вообще не болел’, яка близька за значенням до
іншої модальної інтепретації ‘Как он мог выздороветь, если он
вообще не болел’ (Там само).
Вважаємо, що недоцільно вбачати в усіх реченнях з нейтралізованими пресупозиціями присутність модального компонента, особливо, коли мова йде про пресупозицію існування або одиничності.
Однак автор цілком має рацію, коли стверджує, що нейтралізація
пресупозицій у реченнях із запереченням відбувається за підтримки
спеціального контексту. Без такого контексту пресупозиція залишається збереженою.
Третій напрямок (в) теоретичного обґрунтування пресупозицій,
можна охарактеризувати як відмову від тези про амбігуаторний характер пресупозицій у заперечних структурах. Представники цього
напрямку (прагматичного скерування) вважають недоцільним застосування для аналізу заперечних речень декількох операторів заперечення (Atlas 1979; Gazdar 1979; Kempson 1975; Reis 1977; Wilson
1975). Натомість обґрунтовується достатність класичного заперечного квантора з широкою сферою впливу, щоб пояснити усі заперечні
речення (Atlas 1979).
Зокрема, відстоюється думка, що лише з першого (620) з таких
двох висловлень
(620) Брат Ірини прийшов.
(621) Брат Ірини не прийшов.
логічно випливає, що
(622) Існує один брат Ірини.
Натомість, твердження (621) логічно випливає з висловлення
(623) Не існує жодного брата Ірини.
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Згідно з таким поглядом, істинність висловлення (621) (або ж хибність (620)) зумовлена однією з двох причин: або існує один брат
Ірини, і він не прийшов, або взагалі не існує жодного брата Ірини.
Оскільки (621) не експлікує, яка саме причина актуальна, пресупозиція нейтралізується в обох випадках. У пропонованому тлумаченні
класичне заперечення розглядається як таке, що завжди нейтралізує
пресупозицію. Стосовно того, чому з (621) зроблено висновок про
існування суб’єкта предикації (622), пропонується прагматичне пояснення: цей висновок має статус не логічного наслідку, а лише
комунікативної імплікатури (пор. постулати інформативності Ґрайса
(Новое ... 1985: 222). Успішний перебіг комунікації забезпечується
тим, що слухач, спримаючи висловлення (621), припускає, що мовець акцептує і висловлення (622), інакше він (мовець) надав би
перевагу інформативнішому висловленню (623). Така комунікативна
імплікатура може нейтралізуватися лише тоді, коли висловлення
(621) супроводжується спеціальним контекстом на зразок (610).
Підсумовуючи дискусію стосовно взаємозв’язку між запереченням та пресупозиціями, можна констатувати, що некоректно стверджувати, що заперечення (чи експонент заперечення, який його реалізує) є амбіґуаторним стосовно сфери свого впливу в реченнях на
зразок
(624) Брат Ірини не прийшов.
Мабуть, правомірніше розглядати такі структури, як невизначені
стосовно сфери впливу заперечення. Однак це зовсім не свідчить про
те, що заперечні речення є якимись аморфними структурами з
невизначеним статусом. Актуалізація в контексті здебільшого знімає
семантичну невизначеність операційної ділянки заперечення. Одним
із основних чинників у цьому випадку є інтонація, яка може кардинально змінювати зміст висловлення. Так, в останньому прикладі
(624), за умови нейтральної інтонації (з логічним наголосом на
прийшóв), іменна фраза брат Ірини матиме заперечення у сфері
свого впливу. Якщо ж логічний наголос падатиме на цю іменну
фразу – брáт Ірини, то ситуація змінюється на протилежну: іменна
фраза потрапляє у сферу впливу заперечення. Без контекстуальної
конкретизації операційна ділянка семантичного впливу заперечення
залишається невизначеною.
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Доти, доки контекст не “поставив усі крапки над і”, заперечення
залишається невизначеним (але не багатозначним) і стосовно семантичної структури речення на зразок
(625) Брат Ірини не прийшoв.
Специфікація заперечення за допомогою контексту знімає його
невизначеність:
(626) Брат Ірини не прийшoв, тому що вона не має брата.
(627) Брат Ірини не прийшoв, тому що вона б про це знала.
Очевидно, що семантичні структури речень (626) та (627) принципово різні. У першому випадку заперечення нейтралізує пресупозицію (зміст якої полягає в тому, що Ірина має одного брата), а в
другому – зберігає її.

3.5. ПРОСОДИЧНА СФЕРА ДІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Люди навчилися мови, здається, не для того,
щоби приховати думки, а для того, щоби
приховати, що вони не мають думок
(С. К’єркегор).

Просодичною сферою дії заперечення є те інформаційне навантаження, яке несе заперечення в умовах конкретної мовленнєвої
ситуації, реалізованої в усній формі, або зафіксованої письмово.
Здійснюючи мовленнєву дію, мовець, зазвичай, налаштований
на досягнення певної комунікативної мети. Класична модель теорії
комунікації формується, як відомо, такими елементами: мовець –
канал комунікації – адресат та умови комунікації. Нас цікавитиме насамперед специфіка мовного оформлення тієї інформації, яку мовець
здійснює в заперечній (або й стверджувальній) формі для реалізації
відповідних комунікативних цілей, пов’язаних безпосередньо або
опосередковано із запереченням. Функції заперечення можуть суттєво різнитися залежно від того, чи воно оперує змістом окремого
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речення – мікротексту, чи поширює свій вплив на макротекстовому
рівні. Об’єктом нашого дослідження буде мікротекст.

3.5.1. ІНФОРМАЦІЙНЕ СТРУКТУРУВАННЯ РЕЧЕННЯ
Традиційно актуальне членування речення відносять до компетенції прагматики, а такі комунікативні категорії, як тема, топік, фон,
рема, фокус розглядають як текстові, опис яких виходить за рамки
речення (наприклад, Матезиус 1967; СУЛМ 1972). Більшість представників зазначеного напряму розглядають актуальне членування
речення як бінарний поділ комунікативного навантаження речення.
Інформаційно релевантним частинам речення приписують дві комунікативні функції – теми і реми (Амман), психологічного суб’єкта та
предиката (Ґабеленц), вихідного пункту та ядра (Матезіус), топіка та
фокусу (докл. Sgall 1993). Комунікативне членування речення ґрунтується головно на інтуїції авторів і практично не пов’язується із
синтаксичною, семантичною чи просодичною структурами речення.
Потребу враховувати актуальне членування в синтаксичному
структуруванні речення довго не визнавали представники генеративного напряму в лінгвістиці. Однак у 80–х роках такому ігноруванню було покладено край низкою робіт (Jacobs 1992a; Molnár 1993;
Reis 1993), які пропонують граматичне пояснення комунікативної
структури речення, у рамках його ієрархічної побудови (Junghanns,
Zybatow 1997; Molnár, Rosengren 1996; Zybatow, Junghanns 1998).
Щодо заперечення, то особливості його впливу на комунікативну структуру висловлення, а також специфічні ознаки цього
впливу, залежно від нейтрального чи контрастного типу заперечення,
можна встановити в рамках обох теоретичних напрямів. Однак граматичний підхід пропонує реальну можливість реконструкції не лише
закономірностей комунікативного структурування заперечних речень, а й окреслення особливостей взаємодії між синтаксичною, семантичною, прагматичною та просодичною сферами дії заперечення.
Здійснити об’єктивний аналіз комунікативної структури заперечного речення в рамках звичної для традиційної лінгвістики схеми
поділу комунікативного змісту висловлення на тему і рему доволі
складно. Як засвідчують релевантні дослідження (Jacobs 1992a), пот-
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рібно розрізняти щонайменше два актуальних членування речення: на
топік і коментар, з одного боку, та фокус і фон, з іншого1.
Важливість розмежування двох незалежних рівнів інформаційного структурування речення зумовлена насамперед такими особливостями їхніх провідних компонентів:
Фокус2:Виділення елементів речення, яке характеризує їх у
зазначеному контексті як носіїв важливішої інформації.
Топік: Визнання одного або декількох елементів речення предметом певного висловлення (Jacobs 1992b: 7).
Очевидно, що і фокус, і топік передбачають можливість протиставлення. Мова йде cаме про важливість чи неважливість інформації
(Sperber, Wilson 1986), а не нове чи відоме, як це практикується при
визначенні топіка і реми висловлення. Членування речення на тему
та коментар передбачає виокремлення предмета повідомлення (топіка) та предикації про зазначений предмет повідомлення (коментарю). Отже, результатом такої класифікації комунікативних одиниць речення є дві його інформаційні структури: членування на фокус та фон і членування на топік та коментар (Jacobs 1992a; Junghanns, Zybatow 1997).
Принципову відмінність між обома поділами інформаційної
структури можна проілюструвати таким прикладом:
(628) – (Чудова картина! Хто її намалював?)
– Картину намалював знайомий.
топік: картину
коментар: намалював знайомий
фон: картину намалював фокус: знайомий
Членування на тему та коментар не збігається з членуванням на фокус і фон:
(629) [Картину]
намалював знаЙОмий.
[топік]
коментар
Картину намалював
[знаЙОмий].
фон
[фокус ]
1

В. Мольнар розрізняє, крім зазначених, третій рівень актуального
членування – на тему і рему (Molnár 1993), який у роботі надалі не згадуватиметься, як надлишковий, принаймні для аналізу заперечних речень.
2
Українська славістика замість терміна фокус послуговується, зазвичай,
терміном логічний наголос (Українська ... 2000: 355).
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Обидва типи інформаційного структурування характеризуються наявністю основного (первинного) та побічного (вторинного) члена структури. Основними елементами інформаційних структур є топік та
фокус, побічними – коментар та фон.

3.5.2. ВПЛИВ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
НА ІНФОРМАЦІЙНУ СТРУКТУРУ РЕЧЕННЯ

Релевантним для заперечних висловлень є насамперед поняття
фокусу, тому що заперечення є типовим індикатором фокусу висловлення. Як саме цей процес проходить, і які специфічні риси він
виявляє залежно від типу заперечення (нейтрального чи контрастного), залежить від обсягу матеріалу, який зазнає інтонаційного
піднесення. У будь-якому разі, фокус – це поняття, відмінне від традиційної реми. Фокус і рема можуть збігатися у відповідних контекстах, але переважно вони різняться між собою. Ця різниця чітко
простежується, зокрема, у німецькій мові, де заперечення на
поверхневому рівні не має визначеної синтаксичної позиції:
(630) а. Er hat nicht den ABENDstern gesehen.
б. Er hat den ABENDstern nicht gesehen.
У першому реченні (630а) наголошене ABEND є фокусом заперечення, але не ремою висловлення, тому що рема в класичному
розумінні – це те нове, про що йдеться в реченні, а den ABENDstern –
не є новою інформацію, а сприймається, радше, як реакція на попереднє афірмативне речення. У другому прикладі (630б) наголошене
ABEND є не заперечним, а асертивним фокусом, у чому можна пересвідчитися за допомогою тесту із протиставним sondern. Лише в
першому випадку можливий альтернативний варіант: nicht den
Abendstern sondern den Morgenstern, але не у другому – *den Abendstern nicht sondern den Morgenstern. З іншого боку, лише друге
(630б), але не перше речення (630а), фіксує наявність асертивного
фокусу, що перевіряється за допомогою відповідного тесту, а саме,
можливістю інтерпретувати зазначене речення як природну відповідь на запитання, у якому наголошений матеріал заміняється питальним словом: Welchen Stern hat er nicht gesehen?
Інформаційне структурування речення є прагматично (за допомогою контексту чи ситуативно) зумовленим принципом, завдяки
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якому елементи речення набувають потрібної комунікативної ваги. У
більшості мов воно реалізується за допомогою порядку слів, просодики та лексичних засобів. І в українській мові, і в німецькій, комунікативно найважливішими ділянками розповідного речення є його
права та ліва периферія. Лівопериферійний елемент речення виконує,
зазвичай, функцію топіка, а права периферія ідентифікується як
фокус висловлення. Топік характеризується побічним висхідним наголосом, для фокусу характерний головний спадний наголос. Для генеративної моделі речення розподіл елементів інформаційної структури можна проілюструвати так (Junghanns 2002; Zybatow 1999):

Щодо топіка, то можна виокремити два його структурних типи – зовнішній та внутрішній. Зовнішній топік характеризується ініціальною позицією тематичного компонента за межами комунікативно
повноцінного речення. Внутрішній топік реалізується в рамках
речення:
(631) Зовнішній топік
(632) Внутрішній топік

(633) Зовнішній топік:
Втім, [TOPсправжня жінка] – [CPвона мінлива, як весна – лагідна
й прагматична, ніжна й сильна, легковажна й наполеглива,
мрійлива й ділова] *.
(634) Внутрішній топік:
[CP[AgrSP[TOPНаш народ] [VPнагадує мені тютюн]]]. Його весь
час пасинкують. У нього велике, дебеле листя, а цвіту де-неде (О. Довженко)*.
*

Доступний з: <http://www.doba.cv.ua/?file=news.php&num=292>ю
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Найцікавішою ділянкою інформаційної структури заперечних речень є, звичайно, фокус, тому що одним із можливих його індикаторів є саме заперечення. Фокус може бути двох різновидів: 1) неконтрастний (новоінформаційний, презентаційний) та контрастний
(Jacobs 1992a; Jacobs 1992b; Molnár 1993; Molnár 1998; Rosengren
1993; Steube 2000).
Новоінформаційний фокус маркує свою типову позицію на правій периферії речення головним синтагматичним наголосом. Наголошений склад є експонентом фокусу. За умови нейтральної інтонації
може виникати (і зазвичай виникає) багатозначність фокусу, яка
засвідчує його залежність від контексту. Так, німецьке речення
(635) Das Kind schläft nicht.
може мати мінімальний, медіальний та максимальний фокус (Паславська 2005: 243):
а. Schläft das Kind?
[CPDas Kind schläft [FOC NICHT]]
б. Was ist mit dem Kind?
[CPDas Kind [FOC SCHLÄFT nicht]]
в. Was ist los?
[CP/FOC Das Kind SCHLÄFT nicht]

Мінімальний фокус
Медіальний фокус
Максимальний фокус

У першому випадку (635а) фокусується заперечення nicht, яке й
формує мінімальний фокус. Фокусом (медіальним) другого речення
(634б) є предикатна фраза schläft nicht. В останньому випадку (635в)
ціле речення формує максимальний фокус.
Прикладом контрастного фокусу може бути це ж речення, але в
іншому контексті:
(636) SCHLÄFT das Kind?
Das Kind schläft NICHT.
Doch! Das Kind SCHLÄFT.
[CPDas Kind schläft [FOC NICHT]]
Контрастний фокус
В українському реченні також можна за допомогою відповідних
контекстів діагностувати диференційований зміст однакових не лише за формою, але й інтонаційно ідентичних речень:
(637) а. Дитина спить?
*

Доступний з: <http://www.ukrcenter.com/read.asp?id=782>.
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[CPДитина [FOC не СПИТЬ]]
б. Що з дитиною?
[CPДитина [FOC не СПИТЬ]]
в. Що сталося?
[CP/FOCДитина не СПИТЬ]

Фокус заперечення
Медіальний фокус
Максимальний фокус

Показово, що експонент фокусу в усіх трьох випадках – однаковий, а
саме останннє слово синтагми – СПИТЬ.
Контрастний фокус потребує відповідних контекстуальних
умов:
(638) Дитина спить?
Дитина не СПИТЬ.
Та ні. Дитина СПИТЬ.
[CPДитина [CFOCне СПИТЬ].
Як засвідчують приклади, специфічною ознакою німецької мови є
здатність nicht бути наголошеним. В українській мові на цю функцію
не є рестрикція, чому є логічне пояснення. Попередньо ми зазначили, що німецьке nicht має граматичний статус прислівника, тому
ніщо не може стати на заваді потенційній можливості його фокусування. В українській мові не є проклітичною, а значить функціонально дефективною одиницею, яка не може реалізуватися самостійно. Як типовий проклітик, не має фонетичний статус ненаголошеного елемента і не може, на відміну від німецького nicht, бути
експонентом фокусу. Тому цю функцію переймає у зазначеному
випадку дієслово (637а).
Повний паралелізм між німецькою та українською мовами простежується у випадках, коли до складу заперечного речення входять
неозначені займенники чи прислівники, марковані запереченням.
Такий приклад
(639) Anna hat nichts geschrieben.
також можна інтерпретувати як відповідь на три різні запитання:
а. Hat Anna was geschrieben?
Anna hat NICHTS geschrieben.
б. Was ist mit Anna los?
Anna hat nichts GESCHRIEBEN.
в. Was ist los?
Anna hat nichts GESCHRIEBEN.
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У першому реченні інтонаційно виділяється займенник nichts, який,
за відсутності експліцитного носія заперечення лише вказує на наявність у реченні абстрактного заперечення. У двох наступних випадках за допомогою фокусованого geschrieben реалізуються, відповідно, медіальний та максимальний фокуси. Аналогічну ситуацію
засвідчує український аналог зазначеного німецького речення:
(640) а. Чи Ганна щось написала?
Ганна НІЧОГО не написала.
б. Що з Ганною?
Ганна нічого не НАПИСАЛА.
в. Що сталося?
Ганна нічого не НАПИСАЛА.
У першому випадку займенник нічого переймає на себе функції
експонента фокусу, тому що проклітичне не реалізувати фокус заперечення не може. Експонентом медіального та максимального
фокусів виступає предикат.
Отже, заперечення безпосередньо впливає на формування інформаційної структури висловлення, маркуючи комунікативно найважливіші його ділянки. Основною операційною ділянкою заперечення є
права периферія речення, яка у більшості випадків формує фокус
висловлення. Залежно від контексту цей фокус може бути мінімальним, коли наголошується останнє слово фрази, медіальним – при
фокусуванні предикатної фрази, та максимальним, коли фокус
поширюється на ціле речення.
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ВИСНОВКИ
Навіть найгірша книжка
має одну гарну сторінку: останню
(Дж. Дж. Озборн).

Подібну роботу неможливо
закінчити, її потрібно оголосити
закінченою, коли відповідно до часу та
обставин було зроблено все можливе
(Й. В. Ґете).

Посилена увага дослідників до проблематики заперечення зумовлена широким феноменологічним спектром цієї категорії не
лише у мовознавстві, але й у суміжних дисциплінах – філософії, логіці, літературознавстві, історії, мистецтвознавстві, математиці, теології.
Розуміння мовної категорії заперечення формувалося під безпосереднім впливом логіко-філософських концепцій, що відобразилося
у низці теоретичних поглядів на категорію заперечення у мові, які
часто корелюють з відповідними логіко-філософськими, концентруючи основну увагу на онтологічному аспекті питання, а не на його
власне мовній суті. У мовознавстві тривалий час панувала хибна
думка стосовно того, що відображають заперечні речення. Стверджувалося, що вони описують інобуття або й реальне небуття, хоча
насправді, заперечні речення так само як і стверджувальні, містять
інформацію про оточуючий світ, оскільки якщо вони істинні, то вони
його описують. За умови хибності, ні стверджувальні, ні заперечні
речення цієї функції не виконують.
Ядро мовного заперечення формує його логічний корелят. Тому
заперечення в мові можна, подібно до логічного, охарактеризувати як
оператор, що має властивість змінювати зміст на протилежний, перетворюючи істинне висловлення на хибне і навпаки. Умовна ідентифікація мовного заперечення з формально-логічним дає змогу виявити його типологічні ознаки та механізми дії, притаманні усім при-
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родним мовам, що зумовлюють віднесення заперечення до універсальних мовних категорій. Поряд з цим, в окремих випадках логічне
заперечення не в стані повноцінно пояснити ті унікальні вияви
заперечної мозаїки, які не завжди вписуються у логічні схеми – адже
“мовне значення є відчуженим мисленням” (Кодухов 1967: 105), зі
всіма наслідками індивідуального відчуження. І на рівні системи
мови, і на функціональному рівні, можна зафіксувати багато випадків, у яких логічні схеми безсилі перед конкретними мовно-мовленнєвими фактами.
У мові заперечення разом зі своїм протичленом – ствердженням
формує універсальну бінарну опозицію, маркованим протичленом
якої виступає заперечення. Маркованість заперечення виявляється і в
плані формальної репрезентації – у вигляді складніших лексичних та
граматичних конструкцій, і в плані семантично насиченішої інтерпретації та процесу сприйняття слухачем чи читачем заперечних
структур. Незважаючи на певну вторинність заперечних речень,
порівняно зі стверджувальними, в плані їхньої інформативності, вони
відіграють дуже важливу, а інколи й вирішальну роль у
пізнавальному процесі.
Залежно від теоретичного підходу, заперечення розглядають як
лексико-граматичну, морфо-синтаксичну, семантичну чи комунікативно-прагматичну категорію. Активність процесів взаємодії заперечення з іншими мовними категоріями дала підстави окремим
мовознавцям для того, щоби вважати його модальною, предикативною або прагматичною категорією. Така дивергентність поглядів
пояснюється насамперед тим, що невиправдано ігнорується здатність
заперечення бути водночас репрезентантом категорій мовної форми
(морфо-синтаксичної), мовного значення (семантичної) та мовного
вжитку (прагматичної). Що стосується предикативності чи модальності, то заперечення безпосередньо взаємодіє з цими категоріями,
але не формує їхнього змісту.
Як універсальна мовна категорія, що має формальне вираження
в усіх відомих науці мовах, заперечення реалізується за допомогою
низки різнорівневих мовних одиниць, а також екстралінгвальних
засобів. Лише одне стандартне заперечення, яке може застосовуватися до більшості мінімальних та базових речень, здатне експлікуватися в мовах у вигляді афікса в складі повнозначного дієслова,
частки, спеціального допоміжного заперечного дієслова, комбінації із
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заперечної частки та допоміжного дієслова, спеціального дієсловаоператора.
Залежно від специфіки поширення семантичного впливу заперечення, можна виокремити абсолютне, предикатне, контрастне,
зміщене та лексичне заперечення, кожне з яких характеризується
своїми механізмами семантичної дії.
Відповідно до того, чи марковані запереченням займенники та
прислівники вживаються автономно, чи в супроводі заперечної частки, індоєвропейські мови можна умовно поділити на моно- та
полінегативні. Незважаючи на генетичну та типологічну спорідненість, германські, слов’янські та романські мови характеризуються
специфічними ознаками систем заперечення. Германські мови є послідовно мононегативними. Незалежно від порядку слів, заперечення
в них експлікується за допомогою одного форманта. Слов’янські
мови – рельєфно полінегативні: неозначені займенники та прислівники вживаються в них лише паралельно із заперечною часткою, не
акумулюючи чи, навпаки, нівелюючи при цьому заперечну семантику
речення в цілому. Романські мови займають специфічну (проміжну)
позицію в системі моно- та полінегації, оскільки полінегативність у
більшості романських мовах структурно зумовлена. Її реалізація
пов’язана з визначеним порядком слів – негація предиката повинна
передувати індефінітному елементу.
Моно- чи полінегативність мови не є її константною ознакою. В
процесах історичного розвитку мови мають здатність змінювати одну
систему негації на іншу, демонструючи при цьому універсальну
циклічність розвитку – від функціонального ослаблення первинного
заперечення – через його підсилення іншим словом з подальшою
десемантизацією останнього – до цілковитого витіснення новим запереченням архаїзованого. Дефективнсіть окремих циклів еволюції
заперечення в германських, романських та слов’янських мовах зумовлена унікальністю їхнього історичного розвитку.
Адекватний аналіз заперечних речень дав змогу розмежувати
чотири, відносно автономних сфер дії заперечення – семантичну, синтаксичну, прагматичну та просодичну, в рамках яких заперечення
отримує відповідну специфічну характеристику його синтаксичної
реалізації, семантичної інтерпретації, пресупозиціонування та інформаційного структурування заперечних речень.
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У переважній більшості випадків значення заперечного речення
можна описати за допомогою логічного оператора Хибно, що (NEG),
який завжди має сферою своєї дії пропозитивний зміст окремого висловлення, а заперечення предиката окремо без його аргументів чи
навпаки не має жодного сенсу. Що стосується сиркостантів, заперечення може безпосередньо включати їх у сферу свого впливу або
навпаки – потрапляти у сферу їхнього семантичного впливу, виявляючи селективні властивості щодо типологічних груп сирконстантів.
Нейтральне та контрастне заперечення характеризуються наявністю конвергентних та дивергентних ознак. Конвергентність виявляється по лінії заперечення предиката, а дивергентність – у специфічних комунікативних, семантичних, синтаксичних та сполучувальних ознаках реалізації цього процесу.
Універсальні якості заперечення рельєфно виявляються у позиціонуванні заперечення в синтаксичній структурі речення. Заперечення характеризується чітко визначеною структурною позицією, яка
диктується семантично – а саме – необхідністю поширення впливу на
цілу предикацію. Однак заперечення перебуває у своїй базовій
позиції переважно лише на рівні прихованого синтаксису. На рівні
поверхневого синтаксису простежується чітка тенденція до послідовної асиметрії між структурною позицією експонента заперечення
та місцем, яке воно займає в семантичній інтерпретації речення, що
виправдовує застосування методики генеративного аналізу синтаксичних структур. Поряд з цим, певні ділянки топологічної моделі
речення характеризуються в окремих мовах паралелізмом синтаксичної та семантичної структур.
Взаємодіючи з інтонацією, заперечення безпосередньо впливає
на процеси інформаційного структурування речення. Маркуючи комунікативно релевантні відрізки висловлення, заперечення формує
його фокус, який залежно від контексту може бути мінімальним, медіальним чи максимальним, кардинально впливаючи на зміст
висловлення. Типовою позицією заперечного фокусу є права периферія речення.
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