Конспект лекцій курсу «Основи філології»
1) Мовознавство в системі наук. Предмет мовознавства.
Структура філологічного знання.
Мовознавство в системі наук
Мовознавство пов’язане як із суспільними, так і з природничими
науками. Мовознавство – суспільна наука, що передусім пов’язане з такими
суспільними науками, як історія, археологія, етнографія, соціологія,
психологія, літературознавство та ін.
Зв’язок мовознавства з історією очевидний: історія мови є частиною
історії народу. Крім того, мова в своєму словнику фіксує історичні факти
життя народу. Археологія постачає мовознавству віднайдені при розкопках
пам’ятки писемності, які розшифровують лінгвісти. Етнографія, яка вивчає
побут і культуру народу, допомагає в дослідженні говірок. Соціологія — наука
про суспільство, а мова функціонує тільки в суспільстві й суспільство впливає
на розвиток та функціонування мови. Зв’язок мовознавства з психологією
полягає в тому, що в мові відображається психічний склад, менталітет народу
— носія мови, а породження і сприйняття мовлення має психічне підґрунтя. З
логікою, яка вивчає форми й закони мислення, мовознавство поєднує те, що
мова є найважливішим засобом мислення. Із літературознавством —
спільний об’єкт вивчення — слово (літературу називають мистецтвом слова).
Разом вони утворюють науку філологію (гр. рhil›ђ “люблю” і logos “слово”).
Особливо тісно з літературознавством пов’язані стилістика й історія
літературної мови.
Із природничих наук мовознавство пов’язане насамперед з фізіологією
людини й антропологією. Перша з них допомагає пояснити артикуляцію
звуків, а друга — походження мови. Мовознавство співпрацює також з
медициною

(мовознавчі

факти

виявилися

корисними

у

психіатрії,

дефектології, логопедії, в лікуванні порушень мовлення); фізикою (акустична
характеристика звуків мови); математикою (в мовознавстві використовують
математичні методи); семіотикою, яка вивчає різні знакові системи (мова є
однією із знакових систем); географією (мовні явища наносять на географічну
карту для показу зон їх поширення). На стику мовознавства і цих наук виникли
нейролінгвістика, математична лінгвістика, лінгвосеміотика, лінгвогеографія
тощо.
Особливої уваги заслуговує зв’язок мовознавства з філософією, яка
вивчає найзагальніші закони природи, суспільства і мислення. Філософія дає
мовознавству методологію. Доречно нагадати, що мовознавство зародилося в
лоні філософії і лише згодом виокремилося як наука.
Отже, мовознавство пов’язане майже з усіма науками, бо мова є
невід’ємним компонентом усіх без винятку видів діяльності людини й
основним джерелом збереження інформації.
Структура філологічного знання
Філологія

поділяється

на

мовознавство

(лінгвістику)

та

літературознавство.
Почнемо з літературознавства. Літературознавство – це комплекс
наук про художню літературу, які висвітлюють її походження, сутність і
розвиток.
Складовими літературознавства є
1)історія літератури 2)теорія літератури

3)літературна критика

Мовознавство, або лінгвістика (від лат. lingua “мова”), — наука про
природну людську мову загалом і мови світу як її представників; іншими
словами, це наука, що займається дослідженням усього різноманіття мов, яка
розглядає їх не окремо, а в сукупності.

На земній кулі існує понад п’ять тисяч мов. Кожен етнос розмовляє
власною мовою. Однак можна стверджувати, що люди світу розмовляють
єдиною мовою, бо всі мови мають дуже багато спільного. Так, зокрема, у всіх
мовах для вираження думки використовують звуки, зі звуків будують слова, а
зі слів — речення. Спільні ознаки, властиві всім мовам світу, називають
універсаліями (від лат. universalis “загальний”).
Виникнення мовознавства зумовили практичні потреби (навчання
грамоти, оволодіння культурою усного та писемного мовлення, вивчення
іноземних мов тощо). Згодом воно розвинулося в розгалужену систему
дисциплін.
Розрізняють конкретне (часткове) і загальне мовознавство.
Конкретне мовознавство
наприклад,

українську,

вивчає окремі

польську,

англійську,

(конкретні) мови, як,
китайську

або

групу

споріднених мов — слов’янські, германські, романські, балтійські, іранські,
тюркські тощо.
Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови абстраговано
від конкретних мов. До них належать суть мови, її природа, походження,
закони розвитку, зв’язок із мисленням, культурою тощо. Воно вивчає також
структуру й закономірності функціонування всіх мов світу. 3агальне
мовознавство створює лінгвістичну теорію, тому його часто називають
теоретичним. Теоретичне мовознавство протиставляється прикладному.
Прикладне мовознавство вивчає застосування мовознавчої теорії на
практиці (у викладанні рідної та іноземної мов, у практиці перекладу, при
створенні алфавітів для безписемних мов, для удосконалення правопису,
навчання письма, читання, культури мови тощо).

У

межах

загального

мовознавства

виокремлюють

зіставне

(типологічне) мовознавство, яке шляхом зіставного вивчення мов виявляє в їх
структурі спільні й відмінні риси.
Розділи конкретного мовознавства
1) Фонетика - розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. Фонетика
вивчає звуки в трьох аспектах: 1) звуки як результат рухів мовних органів
вивчаються в артикуляційному аспекті; 2) звуки як явище фізичне (коливання
хвиль), з погляду їх звучання, вивчаються акустичним аспектом; 3) звуки за їх
функціями у мові (для чого вони слугують) вивчає власне мовний
(лінгвістичний) аспект. Дані фонетичних досліджень використовуються у
прикладному

аспекті

такими

лінгвістичними

науками

як

орфоепія,

орфографія, графіка.
2) Фонологія – розділ мовознавства, який вивчає структуру звукового складу
мови (мовленнєві одиниці та засоби) і їхнє функціонування в мовній системі.
Об'єктом досліджень фонології є фонема.
3) Граматика - досліджує слова, морфеми. Складовими граматики є
а) морфологія
а1) словотвір (має справу з дериваційними значеннями)
а2) словозміна.
б)синтаксис (вивчає сукупність граматичних правил мови, сполучуваність і
порядок розташування слів у реченні та словосполученні)
Семантика - наука, що вивчає значення слів.
Фразеологія - досліджує невільні лексичні поєднання.
Лексикологія – досліджує словник мови.
Лексикографія - написання і опис слова. Наука про складання словників.
Семасіології – семасіологія (від гр. semasia "знак, значення") – наука про
значення слів. Її ще називають лексичною семантикою (від гр. semantikos
"позначальний"). Слово семантика дуже часто вживається і в розумінні
"значення". Вивчення відбувається від позначення (слова) до значення.

Ономасіологія (від гр. onomasia "називання, именування") – наука, яка вивчає
процеси найменування. Її ще називають теорією номінації. Ономасіологія
протиставляється семасіології за напрямком дослідження. Так, якщо
семасіологія йде від позначення (слова) до значення, то ономасіологія веде
дослідження від речі або явища до думки про них і до їх позначення мовними
засобами.
Ономастика – наука про власні назви. Її ще називають ономатологією.
Антропоніміка – розділ ономастики, що вивчає власні імена людей, їх
походження, зміну, географічне поширення та соціальне функціонування,
структуру і розвиток антропонімічних систем.
Топоніміка – складова частина ономастики, що вивчає географічні назви
(топоніми), їх значення, структуру, походження й ареал розповсюдження.
Соціолінгвістика вивчає стан мови і суспільства.
Прагмалінгвістика - функціонування мови в різних ситуаціях спілкування.
Психолінгвістика - психологічні механізми породження мовлення.
Паралінгвістика – наука про екстралінгвістичні засоби - жести і міміка.
Етнолінгвістика вивчає мову у зв'язку з історією та культурою народу.
2) Функції мови. Основні методи мовознавчих досліджень
Функції мови
Мова виконує низку функцій, життєво важливих для всього суспільства,
окремих його груп і кожної людини зокрема. Питання про функції мови є
складним, тож мовознавці не мають єдиної думки щодо кількості функцій. У
різних працях їх виокремлюються від 2 до 20.
Так, Ю. С. Маслов наголошує на визначальній ролі комунікативної та
мислеоформлюючої функцій мови, а інші функції розглядає як окремі аспекти
комунікативної функції. Учений зазначає, що у будь-якому мовленні
неодмінно присутні як обов’язкові функції: естетична, експресивна,
апелятивна,

так

і

факультативні:

констатуюча,

питальна,

контактовстановлююча, метамовна (тлумачення мовних актів), функція
показника (індикатора) приналежності до певної групи людей.
Ю. О. Карпенко зазначає, що немає сумнівів у тому, що «всі функції
мови працюють на комунікацію, бо саме для комунікації й виникла мова».
Американський мовознавець Р. Якобсон виокремив 6 функцій мови:
референційну (від англ. refer – стосувати чогось), емотивну (від англ. – emotion
– душевне хвилювання), конативну (лат. con-natus — народитися (виникнути)
разом, одночасно; бути вродженим) — функція засвоєння, поетичну, фатичну
(фатична комунікація (дослівно - беззмістовна, пуста) - це обмін
неінформативними з погляду реальної комунікації повідомленнями, які
виконують важливу етикетну функцію, "своєрідна мовна гра, яку зобов'язані
підтримувати члени суспільства, дотримуючись етикетних настанов"),
металінгвальну (тлумачну).
Австрійський лінгвіст К. Бюлер розрізняв репрезентативну (від лат.
repraesentare – наочно представляти), експресивну (від лат. expressio –
вираження) та апелятивну (від лат. appellare – звертатися) функції.
С. В. Семчинський закликає більшість із названих функцій уважати
частковими, оскільки їх здійснює не мова в цілому, а лише окремі її засоби.
Учений підкреслює, що основними функціями мови є комунікативна і
пізнавально-відображальна в їх нерозривній єдності.
Узагальнюючи класифікації функцій мови, можна стверджувати, що
найчастіше згадуваними є такі функції: 1) номінативна, 2) комунікативна, 3)
ідентифікаційна, 4) експресивна, 5) гносеологічна, 6) мислетворча, 7)
естетична, 8) культуроносна, 9) фатична, 10) волюнтативна, 11) магічномістична, 12) демонстративна.
Номінативна – це функція називання. Мовні одиниці слугують назвами
предметів, процесів, якостей, кількостей, ознак тощо. Усе пізнане людиною з
дитячих років одержує свою назву і тільки так існує у свідомості. Цей процес
називається лінгвалізацією (омовленням) світу.

Люди упродовж віків давали назви і тому, що існує в реальному світі, і
тому, що існувало в їх уяві. Учені вказують, що гігантський світ фольклору,
художньої літератури існує тільки завдяки мові. Але його вплив на нашу
поведінку, на наш спосіб життя іноді не менший, ніж вплив реального світу.
Комунікативна функція. Мова використовується для комунікації –
інформаційного зв’язку між членами суспільства. Ця функція є надзвичайно
важливою як для суспільства, так і для мови: адже мова, якою не спілкуються,
стає мертвою; народ, який втрачає свою мову, зникає (асимілюється,
переймаючи іншу мову).
А. де Сент-Екзюпері, який зазначав, що найбільша розкіш на світі – «це
розкіш людського спілкування». Комунікативна функція – це базова функція
мови, їй підпорядковані інші функції.
Ідентифікаційна функція. Ідентифікація (від лат. identifico –
ототожнюю) – установлення тотожності об’єктів на підставі тих чи інших
ознак. Так, за допомогою мови можна вирізнити одну особистість серед інших,
тому що кожен із нас має мовний свій «портрет», у якому відображено всі
параметри нашого Я – національно-етнічні, соціальні, культурні, духовні,
вікові.
Експресивна функція. Вона полягає в тому, що мова є універсальним
засобом вираження внутрішнього світу людини. Поки людина мовчить, вона
залишається загадкою для оточуючих. Заговоривши, ніби розкриває свій
внутрішній світ. Учені зазначають, що саме мова дає можливість
перетворювати внутрішнє, суб’єктивне в зовнішнє, об’єктивне, доступне для
сприйняття. «Говори і я тебе побачу», – стверджували мудреці античності.
Гносеологічна функція. За допомогою мови людина пізнає світ.
Людина ніколи не робить це з «нуля». Вона користується не лише власним
досвідом, але й тим, що знають її попередники та сучасники. Досвід
суспільства закодовано в мові: словникові, граматиці, фраземіці, а також у
текстах. Пізнаючи мову, людина пізнає світ.

Мислетворча функція полягає в тому, що мова є засобом формування
думки, оскільки людина мислить за допомогою мовних форм. Цю функцію
деякі вчені називають функцією формування і формулювання думки. Думка
може передувати комунікації, а може і відбуватися одночасно зі спілкуванням,
у процесі комунікації.
Мислити – означає оперувати мовним матеріалом, словами. Зауважимо,
що мислимо ми категоріями тієї мови, яку краще знаємо, тобто рідної.
Естетична функція виявляється в тому, що за допомогою мови людина
може сприймати красу і передавати її іншим людям, бути творцем культурних
цінностей. За допомогою мови з’явилися і збреглися твори фольклору,
художньої літератури, театру.
Крім того, вчені стверджують, що мові властиві закони милозвучності.
Мова може бути джерелом естетичної насолоди, що найвиразніше виявляється
при сприйнятті ораторського та художнього мовлення.
Культуроносна функція. Мова – основа культури кожної нації,
найбільший її скарб. Пізнати інший народ ми можемо через вивчення його
мови, бо культура народу зафіксована у його мові. Ми, українці, засвоюємо
культуру свого народу і пере-даємо духовні цінності від покоління до
покоління за допомогою української мови. А коли пропагуємо свою мову у
світі, пропагуємо власну культуру та збагачуємо світову культуру.
Людина, пізнаючи мову свого народу, стає її носієм і навіть творцем.
Фатична функція – це функція встановлення контактів, звертання
уваги на себе, «підготовка» потенційного співрозмовника до сприйняття
інформації.
Волюнтативна функція – вираження волі щодо співрозмовника:
прохання, запрошення, порада, спонукання тощо.
Магічно-містична функція. Описи цієї функції мови є у книгах В.
Топорова «Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследо-вания в области
мифопоэтического», Джеймса Джорджа Фрезера «Золотая ветвь» (відомий

переклад з англійської на російську) та Дж.Фрезер зазначав, що деякі слова
мають магічну силу, тому вимовляти їх просто забороняли.
Магічна функція мови виявляється в тому, що слова здатні викликати
уявлення, образи предметів, істот, які не існують взагалі. Так, на
світосприймання людей, на їх орієнтацію в реальності, мають деякий вплив
слова відьма, водяник, чугайстер тощо. Магічна функція мови виявляється
також у заклинаннях.
Містична функція мови полягає у вірі людей у можливість за допомогою
слова викликати богоявлення, оживити мертвих, подіяти на певний предмет
чи особу.
Демонстративна функція – підкреслення вираження за допомогою
мови своєї етнічної, національної приналежності. Так, чеські студенти на
вулицях колись німецькомовної Праги розмовляли голосно по-чеському,
демонструючи свою відданість національній мові. Таку ж позицію
висловлював і Т. Г. Шевченко, заявляючи «вмію, та не хочу» (щодо вживання
російської мови).
Усвідомлення функцій мови формує ставлення до мови, визначає
глибину і повноту її вивчення, сфери її використання.
Мова – явище системне. Її функції не маніфестуються ізольовано, вони
виявляються у взаємодії. Відсутність чи неповнота використання якоїсь із них
згубно впливає на мову в цілому, а це відбивається на долі народу.
Основні методи мовознавчих досліджень
Термін метод (від гр. methodos “дослідження, вчення, шлях пізнання”)
неоднозначний: він уживається в загальнонауковому (філософському)
значенні, у спеціально-науковому (що стосується певної галузі науки:
математики, біології, фізики, мовознавства тощо) і в значенні “прийом, спосіб
дії”, яке звичайно позначається словом методика.
У загальнонауковому значенні термін метод означає шлях пізнання й
витлумачення будь-якого явища. Такий метод є єдиним для всіх наук. Як

приклад можна навести діалектичний метод, за яким об’єктивний світ
пізнають у його цілісності, суперечливості й розвитку. Спільними для всіх
наук є вихідні підходи до дослідження явищ — індукція й дедукція. Їх часто
називають методами.
Індукція (від лат. inductio “наведення”) — метод дослідження, згідно з
яким на підставі знання про окреме роблять висновок про загальне.
Дедукція (від лат. deductio “виведення”) — метод дослідження, згідно з
яким на основі загальних положень (аксіом, постулатів, гіпотез) роблять
висновки про окремі факти.
Іншими словами, індукція — це логічний умовивід від окремого до
загального, а дедукція — від загального до окремого.
У мовознавстві частіше використовують індуктивний метод. До
дедуктивного вдаються здебільшого в тому випадку, коли досліджують явища,
які безпосередньо не можна спостерігати, наприклад, механізм сприймання і
породження мовлення. Дуже часто в мовознавчих дослідженнях індукцію й
дедукцію використовують одночасно, що робить результати дослідження
достовірнішими, об’єктивнішими.
У спеціально-науковому значенні термін метод означає шлях пізнання й
витлумачення явищ, який використовують у певній (окремій) науці.
Застосування тих чи інших спеціальних методів залежить від конкретного
об’єкта дослідження і тих завдань, які поставив перед собою дослідник. Так,
скажімо, якщо дослідник хоче встановити спільне й відмінне в структурі
англійської та німецької мов, то він застосує зіставний метод, а коли йому
потрібно дослідити, яку форму мало те чи інше іспанське слово у
старіспанській мові, він скористається порівняльно-історичним методом.
Кожен дослідницький метод реалізується в певній системі наукових
прийомів (суцільна вибірка матеріалу для дослідження текстів, класифікація
його за критеріями, зіставлення класифікаційних рядів за певними
параметрами, статистична обробка отриманих результатів тощо). Такі дії

вченого нерідко називають методами, хоч правильніше було б їх називати
прийомами або методикою дослідження.
Основними методами дослідження мови є описовий, порівняльноісторичний, зіставний і структурний.
Описовий метод. Його мета — дати точний і повний опис мовних
одиниць. Суть методу полягає в інвентаризації та систематизації мовних
одиниць. Так, наприклад, якщо необхідно дослідити фонетичну систему якоїсь
мови, вчений повинен вичленити з мовлення всі звуки, ідентифікувати їх і
подати їх повний список (інвентаризувати звуки), відтак класифікувати їх
(виділити голосні й приголосні, приголосні поділити на сонорні й шумні,
шумні — на дзвінкі й глухі тощо). Цей метод має велике практичне значення,
оскільки пов’язує лінгвістику з суспільними потребами. На його основі
створено так необхідні описові граматики різних мов і тлумачні, орфографічні,
орфоепічні

та

інші

нормативні

словники.

Порівняльно-історичний метод. Його об’єктом є споріднені мови, тобто ті, які
мають спільного предка. Головне завдання цього методу — відкриття законів,
за якими розвивалися споріднені мови в минулому. За його допомогою можна
реконструювати (відтворити) давні не зафіксовані в пам’ятках писемності
мовні одиниці — звуки, слова, їх форми і значення. Наприклад, порівняння
східнослов’янської (української, російської, білоруської) форми слова город із
польською grjd (ogrjd), болгарською град, литовською gardas, німецькою
Garten, англійською garden дало можливість реконструювати індоєвропейську
форму цього слова *gordъ (при реконструкції цієї форми враховували
фонетичні закони, тобто закономірні зміни звуків, які мали місце в різних
мовах після розпаду індоєвропейської прамови). Якщо описовий метод
застосовують до вивчення сучасного стану мови, то порівняльно-історичний
— до минулого, до того ж дуже далекого, яке не засвідчене писемними
документами. Саме на основі порівняльно-історичного методу вчені дійшли
висновку, що у далекому минулому існувала індоєвропейська мова-основа
(прамова),

відтак

спільнослов’янська

(праслов’янська)

мова,

з

якої

розвинулися всі слов’янські мови. На основі порівняльно-історичного методу
створено історичні й порівняльно-історичні граматики мов і етимологічні
словники (пояснюють походження слів).
Зіставний метод. Його об’єктом є вивчення різних мов — споріднених
і неспоріднених. Мета — шляхом зіставлення виявити спільні, однакові
(ізоморфні) й відмінні, специфічні (аломорфні) риси зіставлюваних мов у
звуковій, словниковій і граматичній системах. Так, наприклад, зіставлення
дієслова в українській і англійській мовах виявить наявність в українській мові
категорії виду (доконаного і недоконаного) і відсутність її в англійській мові,
а зіставлення іменника — наявність в англійській мові категорії означеності
(виражається артиклем the) і неозначеності (виражається артиклем а), якої
немає в українській мові. Практичне застосування зіставний метод знайшов у
теорії та практиці перекладу і в методиці викладання іноземних мов. На його
основі створюють зіставні граматики мов, порівняльні типології мов та
двомовні перекладні й диференційні словники.
Структурний метод. Він застосовується при дослідженні структури
мови, а його метою є пізнання мови як цілісної функціональної структури,
елементи якої співвіднесені й пов’язані строгою системою відношень і
зв’язків.

Структурний

метод

реалізується

в

чотирьох

методиках

лінгвістичного дослідження — дистрибутивній, безпосередніх складників,
трансформаційній і компонентного аналізу.
Дистрибутивний аналіз (від лат. distributio “розподіл”). Опирається на
положення про те, що різні мовні елементи мають різне оточення
(дистрибуцію).

Оскільки

оточення

кожного

елемента

є

своєрідним,

специфічним, неповторним, то на його (оточення) основі можна докладно
вивчити досліджуваний мовний елемент. Почувши слово вудити, кожен легко
вгадає його “партнера” рибу. Перед англійським am завжди знаходиться тільки
І, а перед німецьким bist — du. Маючи текст, ми можемо вивчати
дистрибутивні властивості мовної одиниці (звука, морфеми, слова), навіть не
знаючи, як вона вимовляється і що вона означає. У невідомому тексті на основі

дистрибуції можна визначити межі слова, відокремити основу від закінчення
(закінчення в тексті буде частіше траплятися, ніж основа), визначити суфікси,
префікси,

голосні

та

приголосні

звуки.

Дистрибутивний аналіз є корисним для машинного перекладу (на основі
оточення визначають значення багатозначного слова) і для дешифрування
невідомих текстів.
Аналіз за безпосередніми складниками. В його основу покладено
поступове членування мов. од-ці (слова, слово-чення, речення) на складники,
яке продовжується доти, поки не залишаться нерозкладні елементи.
Якщо

проаналізувати

за

безпосередніми

складниками

слово

непідкупність, то воно матиме схему яка розшифровується так: від дієслова
купити за допомогою префікса під- утворене слово підкупити, від його основи
за допомогою суфікса -н- — прикметник підкупний, а від основи цього
прикметника за допомогою префікса не- — непідкупний, а від останнього за
допомогою суфікса -ість — все наведене слово. Як бачимо, аналіз за
безпосередніми складниками показує морфемний склад слова та послідовність
етапів його творення.
Трансформаційний аналіз. Його суть полягає в тому, що основою
класифікації мовних одиниць є їх здатність чи нездатність перетворюватися
(трансформуватися) на інші одиниці. Якщо одна з досліджуваних одиниць
допускає якусь трансформацію, а інша — ні, то такі одиниці належать до
різних класифікаційних рубрик. Візьмемо дві фрази: Спів пташок і Копання
картоплі. Перша з них трансформується у фразу Пташиний спів, тоді як друга
подібного перетворення (*Картопляне копання) не допускає. Ця розбіжність
трансформацій засвідчує те, що у фразі Спів пташок слово пташок є
неузгодженим означенням, оскільки воно трансформується в прикметник, тоді
як слово картопля у фразі Копання картоплі виступає в ролі додатка, позаяк
його не можна трансформувати у прикметник.
Трансформаційний аналіз має практичне застосування в прикладній
лінгвістиці, особливо в автоматичному перекладі (різні синтаксичні

конструкції трансформуються в основну, інваріантну, а вже інваріантні
перекладаються на іншу мову) й у викладанні рідної та іноземної мов.
Компонентний аналіз. Застосовується для опису значень слів. Суть
його полягає в розщепленні значення слова на його елементарні смисли, які
називають семами, або компонентами. Ці компоненти — своєрідні атоми
значення.

Так,

наприклад,

значення

слова

йти

складається

з

сем

‘переміщуватися’ ‘по землі’ ‘в одному напрямку’, значення слова ходити — з
сем ‘переміщуватися’ ‘по землі’ ‘в різних напрямках’, значення слова бігти —
з сем ‘переміщуватися’ ‘по землі’ ‘в одному напрямку’ ‘швидко’, значення
слова літати — з сем ‘переміщуватися’ ‘в повітрі’ ‘в різних напрямках’, а
значення слова плисти — з сем ‘переміщуватися’ ‘по воді’ ‘в одному
напрямку’. Як бачимо, у значеннях семи повторюються. Різняться значення
близьких за смислом слів здебільшого одним компонентом. К. а. виявився
корисним для укладання тлумачних словників: за його допомогою кожне
значення слова отримує вичерпне і несуперечливе тлумачення.
Крім розглянутих, у лінгвістиці застосовують соціолінгвістичні
(анкетування й інтерв’ювання мовців з метою вивчення мовної ситуації),
психолінгвістичні (психолінгвістичні експерименти для дослідження різних
мовних асоціацій), математичні (для виявлення статистичних характеристик
мовних одиниць) та інші методи.
3) Структура мови. Синхронія і діахронія.
Будь-яка мова є відкритою складною системою. Система - це сукупність
взаємоповязаних і взаємозумовлених елементів. За своїм складом системи
бувають однорідні (гомогенні) й неоднорідні (гетерогенні). Мова в цілому —
це неоднорідна система: у ній поєднуються взаємозалежні елементи різного
характеру, які утворюють підсистеми, що перебувають у різних ієрархічних
стосунках (наприклад, слова як частини мови входять водночас і в лексичну, і
в граматичну системи).За кількістю елементів системи бувають закриті (з
точно визначеною кількістю елементів) і відкриті (з довільною кількістю

елементів). Мова в цілому — відкрита система: вона дає змогу як вилучати
зі свого складу окремі елементи, так і включати нові (наприклад, наявність
архаїзмів і неологізмів, поява і зникнення деяких граматичних значень тощо).
Проте окремі її підсистеми скоріше закриті, ніж відкриті (наприклад, в
українській мові три особи дієслова, сім відмінків, шість голосних фонем
тощо). Щодо впорядкованості, то мова, будучи в цілому строго системною,
допускає використання також несистемних елементів (винятки). Ступінь
упорядкованості мови тим більший, чим довше вона розвивається, оскільки в
процесі її функціонування людська пам'ять усуває з неї все, що не відповідає
системі, порушує її.
Особливістю кожної системи є те, що всі її компоненти взаємоповязані, а,
отже, вилучення будь-якого компонента руйнує усталений порядок.
Система в свою чергу має структуру - особливий спосіб організації системи, її
внутрішню будову.
Мова як система має "чотириярусну", або чотирирівневу будову:
1. фонологічний рівень - найнижчий рівень організації, головна функц.
одиниця - фонема
2. морфологічний - гол. одиниця - морфема
3. лексико-семантичний - гол. одиниця - слово
4. синтаксичний - г.о. - речення
Рівні мови — деякі «ділянки» мови, підсистеми мовної системи, кожну з яких
характеризують сукупність відносно однорідних одиниць і набір правил, які
регулюють їх використання і групування в різні класи і підкласи.
Ідея рівневої організації мови набула поширення в середині XX ст. в
американській

дескриптивній

лінгвістиці.

Вона

була

підготовлена

традиційним

виокремленням

у

мовознавстві

фонетики,

морфології,

лексикології, синтаксису, які, правда, розглядались як явища одного порядку,
а не як ієрархічно організовані.
Мовні рівні не існують ізольовано. Вони взаємопов'язані: саме на стику рівнів
виникають проміжні рівні. їх одиниці мають подвійний характер: вони
утворюються в одному рівні, а функціонують як одиниці іншого рівня. До
проміжних рівнів належать морфонологічний, словотвірний, фразеологічний.
Морфонологічний рівень виникає на стику фонем і морфем. Предметом
морфонології, вважає її основоположник М. С. Трубецькой, є дослідження
морфологічного використання фонологічних засобів мови. Морфонологія
вивчає чергування голосних та приголосних, наголос і сполучення фонем у
складі морфеми і слова: рука — ручка, сёла — села, англ. foot — feet, нім.
Vogel — Vogel тощо. Словотвірний рівень є проміжним між морфологічним
і лексико-семантичним. Предметом словотвору є творення слів на основі
морфем, твірних основ, словотвірних моделей.
Фразеологічний

рівень

як

проміжний

виникає

на

стику

лексико-

семантичного і синтаксичного. Предметом фразеології є вивчення утворення
номінативних одиниць на основі поєднання двох чи декількох слів (бити
байдики, брати участь, Чорне море тощо).
Структура мови. Основні й проміжні рівні мови
У науковій літературі немає чіткої диференціації термінів система і
структура.Вперше розмежував ці терміни О. О. Реформатський, який
запропонував термін система використовувати для позначення системних
відношень між одиницями одного рівня мови, а термін структура для
визначення системних відношень між різними рівнями. Таким чином, за О. О.
Реформатським, система — це зв'язок і взаємозалежність по горизонталі, а
структура — це вертикальний аспект; система — єдність однорідних

елементів, структура — єдність різнорідних елементів. Уся мова — система
через структуру.
Оригінальним є трактування терміна структура Л. Єльмслевом: «Структура
— це автономна сутність із внутрішніми взаємозалежностями». Іншими
словами, структура — це гіпотетична побудова, яка являє собою сітку
внутрішніх залежностей, внутрішніх відношень, що характеризують суть
мови. Визначення Л. Єльмслева не приймає переважна більшість мовознавців,
бо структуру мови ні в якому разі не можна звести до «чистих відношень».
Загальноприйнятою стала інтерпретація понять «система» і «структура» О. С.
Мельничука. О. С. Мельничук термінологічне значення виводить із
загальновживаних значень цих слів. Так, наприклад, можна сказати система
міністерства і структура міністерства, але не можна сказати замість замість
структура ґрунту — система ґрунту. Під структурою ґрунту тут розуміють
його склад. Звідси О. С. Мельничук доходить висновку, що система — це
сукупність взаємопов'язаних і взаємозумовлених елементів, а структура —
це склад і внутрішня організація єдиного цілого.
Мовна система не є однорідною, тобто вона має складну структуру, оскільки
складається з часткових систем, які називаються рівнями, або ярусами.
Рівні мови — деякі ділянки» мови, підсистеми мовної системи, кожну з яких
характеризують сукупність відносно однорідних одиниць і набір правил, які
регулюють їх використання і групування в різні класи і підкласи.
Рівень охоплює сукупність тих відносно однорідних одиниць чи, іншими
словами, одиниць одного ступеня складності, які можуть вступати між собою
в синтагматичні й парадигматичні відношення, але не можуть перебувати в
ієрархічних відношеннях. З одиницями іншого рівня в ієрархічні відношення
на зразок «складається з ...» (морфема складається з фонем ...). До одного рівня
належать ті одиниці мови, які підпорядковуються правилам рівневої

сполучуваності. Головною відмінністю одиниць різних рівнів мови є їх якісна
своєрідність, яка виявляється в особливостях їх поєднання. Для розрізнення
рівнів мови використовують такі принципи:
1) кожен рівень повинен мати свою одиницю; одиниці одного рівня повинні
бути однорідними;
2) одиниці будь-якого рівня виділяються шляхом сегментації складніших
утворень;
3) одиниці нижчого рівня входять до одиниць вищого рівня, тобто між ними
існують ієрархічні відношення.
Відношення між рівнями мови в напрямку вгору — це відношення «засіб —
функція», тобто функція одиниць нижчого рівня полягає в тому, щоб бути
засобом побудови одиниць вищого рівня.
Розрізняють основні й проміжні рівні.
До основних рівнів належать фонологічний, морфологічний, лексикосемантичний і синтаксичний. Кожен із рівнів має свою основну одиницю:
фонологічний — фонему, морфологічний — морфему, лексико-семантичний
— лексему, синтаксичний — конструкцію.
!!!За роллю в структурі мови виділяють нижчі та вищі рівні.Фонологічний
рівень належить до нижчого, оскільки фонема — одностороння одиниця, яка
використовується для побудови одиниць вищого рівня — морфем і лексем.
Найвищий рівень синтаксичний, бо він обслуговує комунікативні потреби і
підпорядковує собі одиниці всіх інших рівнів.
Мовні рівні не існують ізольовано. Вони взаємопов'язані: саме на стику рівнів
виникають проміжні рівні. їх одиниці мають подвійний характер: вони
утворюються в одному рівні, а функціонують як одиниці іншого рівня. До

проміжних

рівнів

належать

морфонологічний,

словотвірний,

фразеологічний.
Морфонологічний рівень виникає на стику фонем і морфем. Предметом
морфонології, вважає її основоположник М. С. Трубецькой, є дослідження
морфологічного використання фонологічних засобів мови. Морфонологія
вивчає чергування голосних та приголосних, наголос і сполучення фонем у
складі морфеми і слова: рука — ручка, села — села, англ. /ооі — /ееі.
Словотвірний рівень є проміжним між морфологічним і лексикосемантичним. Предметом словотвору є творення слів на основі морфем,
твірних основ, словотвірних моделей.
Фразеологічний рівень як проміжний виникає на стику лексикосемантичного і синтаксичного. Предметом фразеології є вивчення утворення
номінативних одиниць на основі поєднання двох чи декількох слів (бити
байдики, брати участь, Чорне море тощо).
Дехто з мовознавців виділяє ще рівень диференційних ознак, словосполучень,
надфразових єдностей, що є необґрунтованим. У цій схемі рівнів не все
враховано, зокрема те, що морфеми поділяються на кореневі, словотвірні і
словозмінні, які виконують зовсім різні функції; що над рівнем морфем існує
не тільки рівень слів, а й рівень граматичних форм; що речення утворюється
не із слів, а з певних словоформ.
Для різних рівнів ступінь системності не є однаковим, тому говорять про
градуальність поняття системності. Ступінь системності рівня залежить від
кількості одиниць, що входять до його складу. Чим менше одиниць у рівні,
тим він системніший. Найменше одиниць має фонологічний рівень, найбільше
— лексико-семантичний, звідки й висновок про найвищий ступінь
системності фонологічного рівня і найнижчий — лексико-семантичного.
Теорія ізоморфізму й ієрархії рівнів мови

Теорію ізоморфізму запропонував польський мовознавець Єжи Курилович.
Згідно з цією теорією в мові існує структурний паралелізм між рівнями. Так,
зокрема, структурну подібність можна побачити у складі й реченні.
Іншу оригінальну теорію щодо структури мови — теорію ієрархії рівнів —
сформулював у 1962 р. французький мовознавець Еміль Бенвеніст. Суть цієї
теорії полягає в тому, що мовні одиниці планом вираження спираються на
нижчий рівень, а планом змісту належать до вищого рівня.
Морфема планом вираження спирається на фонему, тобто складається з
фонем, але свого змісту набуває лише в складі слова. Наприклад: закінчення а має значення називний відмінок, однина, жіночий рід» тільки в складі слова
(рук-а, рік-а). Фонему також можна визначити лише як складову частину
одиниці вищого рівня — морфеми. Формою мовної одиниці є її здатність
розкладатися на складові елементи нижчого рівня, а значенням — здатність
бути складовою частиною одиниці вищого рівня.
Системний характер мови
Уведення поняття системи щодо мови пов'язують з іменем Ф. де Соссюра, хоча
пріоритет у цьому належить І. О. Бодуену де Куртене. Особливу роль в
обґрунтуванні системного підходу до мови відіграли праці українського
мовознавця О. О. Потебні.
Ф. де Соссюр називав мову системою знаків, які виражають ідеї. Усі частини
мовної системи, за Соссюром, можливо і необхідно розглядати в їх
синхронічному зв'язку. Що ж стосується діахронії, то Соссюр заперечував її
системність.
Поняття системи мови базується на взаємозалежності її елементів. Системні
відношення не є чимось зовнішнім для окремих компонентів системи, а
входять у ті елементи, утворюючи якісну їх характеристику. Нерідко

відмінність системних відношень є єдиною основою розрізнення й самих
елементів.
Положення про системний характер мови застосовується в сучасній
лінгвістиці до мови загалом, але найбільшою мірою — до фонетичних
одиниць. Наприклад, фонеми будь-якої мови не можна розглядати ізольовано,
поза фонологічною системою, а тим більше зіставляти ізольовані фонеми
однієї мови з ізольованими фонемами іншої мови, незважаючи на їх позірну
подібність. Фонему можна визначити лише стосовно певної мови. Кожна з мов
має свою систему фонем і свою систему протиставлення фонем (фонологічних
опозицій). Як зауважив Генрі Глісон, наше твердження, що англійська мова і
мови лома, луганда й кіова подібні, позаяк вони мають фонему <в>, буде
рівнозначне твердженню, що цей капелюх, сукня, пара туфель однакові, якщо
вони всі позначені одним розміром.
Необхідно розрізняти системоутворювальні і системонабуті властивості
мовних одиниць. Системоутворювальні властивості формують системні
зв'язки і відношення. Мовні одиниці їх мають ще до входження в систему.
Системонабуті — це ті властивості, якими система і системні відношення
наділяють об'єкт і яких цей об'єкт не має поза системою.Наприклад якщо сім'ю
з двох людей розглядати як систему, а членів сім'ї як елементи цієї системи, то
можна констатувати таке: для того щоб сім'я могла утворитися, необхідно,
щоб дві особи мали властивості бути чоловіком і жінкою. Узявши шлюб, вони
набувають властивості бути чоловіком (мужем) і дружиною. Властивість бути
жінкою і бути чоловіком (особами різної статі) є системо-утворювальною,
вона не створюється сімейними стосунками, але реалізується в них.
Властивості бути чоловіком і дружиною (подружжям) набувають у системі
завдяки встановленим між цими елементами відношенням (шлюбним
стосункам) і характеризують ці елементи як члени даної системи. Такі
властивості називаються системонабутими.

Мова — це система систем, які взаємозумовлені й пов'язані в одне ціле: зміна
в будь-якій із цих систем викликає зміни в інших системах. Так, зокрема,
фонетичний закон відкритого складу, який діяв ще в слов'янській мові
доісторичного періоду, призвів до інтеграції відмін іменників з основами на б
і й (гаЬбз —> рабь; зйпйз —> сьінт>) оскільки відпав приголосний, а [б] і [й]
перейшли в один звук [т>] і названі форми перестали розрізнятися, а це з часом
і зумовило зближення й уніфікацію парадигм цих іменників.
Системи бувають матеріальні й ідеальні, відкриті й закриті, статичні й
динамічні, гомогенні й гетерогенні. Так, зокрема, В. М. Солнцев подає таку
класифікацію систем:
Парадигматичні, синтагматичні й ієрархічні відношення між мовними
одиницями
Як будь-яка система, мовна система базується на відношеннях. Відношення
між мовними одиницями бувають парадигматичні, синтагматичні й ієрархічні.
Парадигматичні

відношення

—

відношення

вибору,

асоціації,

що

грунтуються на подібності й відмінності позначувальних і позначу-ваних
одиниць мови.
Парадигматичними у фонетиці є відношення між дзвінкими і глухими,
м'якими і твердими звуками; в граматиці — між відмінковими формами слів;
в лексико-семантичній системі — це синонімічні, антонімічні та інші
відношення. Парадигматичні відношення називають вертикальними,
оскільки будь-яку парадигму можна записати в стовпчик, вертикально.
Синтагматичні відношення — відношення одиниць, розташованих лінійно;
це здатність мовних елементів поєднуватися.
Синтагматичні відношення називають горизонтальними, оскільки вони
завжди реалізуються між одиницями, які розташовуються одна за одною. Так,

фонеми поєднуються не як-небудь, а вибірково.Синтагматичними зв'язками
спричинені такі фонетичні явища, як асиміляція, акомодація, гаплологія тощо.
У словотворі синтагматичні відношення виявляються в тому, що існує певна
закономірність у поєднанні морфем. Так, в українській мові віддієслівні назви
особи-діяча утворюються за допомогою суфіксів -тель, -ар, -ач, -ник, -ій тощо,
однак кожна з дієслівних основ вибирає тільки якийсь один з цих суфіксів.
У лексиці синтагматичні відношення також виявляються у вибірковій
сполучуваності. Є слова з одиничною сполучуваністю (див. укр. згайнувати
(час), розтринькати (гроші).)Лексична синтагматика також є специфічною
для кожної мови. Пор. англ. Ьгошп (еуез, Ьооіз, Наіг, Ногзе) і укр. коричневі
черевики, але карі очі.
Ієрархічні відношення — відношення структурно простіших одиниць до
складніших: фонеми до морфеми, морфеми до лексеми, лексеми до речення.
Якщо парадигматичні й синтагматичні відношення охоплюють мовні одиниці
однакового ступеня складності (одного рівня) — фонема + фонема, морфема
+ морфема тощо, то ієрархічні відношення об'єднують одиниці різних ступенів
складності.
Протиставлення парадигматичних і синтагматичних відношень, з одного боку,
та ієрархічних, з іншого, відображає особливу властивість мовної системи —
її різнорівневий, гетерогенний характер, що вже стосується будови мови, її
структури.
Синхронія і діахронія
Мова

є

системою.

Система

-

це

сукупність

взаємопов'язаних

і

взаємозумовлених елементів. Якщо з системи вилучити якийсь елемент, вона
не зможе функціонувати або її функціонування буде недостатньо ефективним.
Уявіть собі, що з нашої мови зник звук [б]. У такому випадку слова, які мають

цей звук, довелося б вимовляти без нього або замість нього вживати
найближчий за звучанням до нього звук [п], що призвело б до непорозумінь.
Кожна система має свою структуру. Структура - це спосіб організації системи,
її внутрішня будова. Так, зокрема, мова має чотирирівневу (чотириярусну)
будову. Найнижчим рівнем є фонологічний, далі йде морфологічний, відтак
лексико-семантичний, і найвищим рівнем є синтаксичний. Кожен рівень має
свою одиницю: фонологічний - фонему, морфологічний - морфему, лексикосемантичний - лексему (слово), синтаксичний - речення. Усі названі рівні
становлять собою окремі системи і вивчаються окремими лінгвістичними
науками: фонологічний - фонологією, морфологічний - морфологією, лексикосемантичний - лексикологією і синтаксичний - синтаксисом.
Мовні рівні не є автономними, незалежними. Вони взаємопов'язані. Із фонем
будуються морфеми, з морфем - лексеми, з лексем - речення. Отже, мова
складається з чотирьох систем, які утворюють загальну систему мови.
Синхронія і діахронія
Мова є явищем відносно стабільним. Для мовців вона протягом усього життя
здається незмінною. Однак не можна не помітити, що давньоукраїнська мова
епохи Київської Русі і сучасна українська мова помітно різняться. Поступові
кількісні зміни у мові протягом століть зумовили якісні зміни, причому такі,
що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти. Отже, мова - це
одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. Відповідно в мовознавстві
розрізняють стан мови та розвиток мови. Існує два підходи до вивчення мови:
вивчення мови на певному часовому зрізі та вивчення мови в її історичному
розвитку протягом тривалого часу.
Для позначення цих понять (стану мови, її певного часового зрізу, з одного
боку, і розвитку, зміни мови протягом тривалого часу - з іншого) в
мовознавстві використовують терміни синхронія і діахронія.

Синхронія (від гр. syn "разом" chronos "час", тобто "одночасність") - 1) стан
мови в певний момент її розвитку, в певну епоху; 2) вивчення мови в цьому
стані (в абстракції від часового чинника).
Діахронія (від гр. dia "через" і chronos "час", тобто "різночасність") -1)
історичний розвиток мови; 2) дослідження мови в часі, в її історичному
розвитку.
Синхронія, таким чином, - це горизонтальний зріз (вісь одночасності), а
діахронія - вертикальний зріз (вісь послідовності). Графічно їх можна
позначити так:

Для мовців важлива синхронія, тобто мову треба знати такою, якою вона є
нині. Щоб добре володіти сучасною мовою, не обов'язково знати історію мови,
як змінювалися звуки, які з них зникли, а які з'явилися, скільки колись було
форм граматичного числа (однина, двоїна, множина), часових форм дієслова
(теперішній, чотири форми минулого часу - аорист, перфект, імперфект і
плюсквамперфект, три форми майбутнього часу - проста і дві складні,
аналітичні) тощо. Навряд чи ефективніше вплинуло б на практичне
користування сучасною мовою знання мовцем того, що слово верблюд колись
означало "слон", а слово підлий - "простонародний, неродовитий".
Для дослідника мови важливі обидва аспекти - синхронічний і діахронічний.
Для того щоб добре усвідомити сучасний стан мови, необхідно дослідити її

історичний розвиток. Відповідно до двох підходів до вивчення мови
розрізняють мовознавство синхронічне і діахронічне.
Результати синхронічного мовознавства використовують для створення
описових граматик різних мов, нормативних словників, розробки алфавітів
для безписемних мов, для теорії і практики машинного перекладу. Коли ж
мовознавець хоче дослідити історію мови, закони її розвитку, він це може
зробити лише за діахронічного підходу до вивчення мови.
Синхронію і діахронію не можна ототожнювати й змішувати. На це ще в XIX
ст. вказував російський мовознавець П.Ф. Фортунатов: "Велика помилка змішування фактів, які існують у даний час у мові, з тими, які існували у ній
колись". Про це завжди повинен пам'ятати вчитель-словесник. Якщо, скажімо,
дається завдання визначити морфемний склад слова подушка, то з погляду
сучасного стану мови в ньому можна виділити корінь подуш-, суфікс -к- і
закінчення -а. Колись це слово членувалося на морфеми по-іншому: префікс
под-, корінь -уш-, суфікс -к- і закінчення -а. Мотивація слова була такою: "те,
що кладеться під вушко". Нині ця мотивація забута і слово подушка не
пов'язується живими словотвірними зв'язками зі словом вухо.
Водночас синхронію і діахронію не можна розривати, оскільки сучасний стан
мови є продуктом минулого її розвитку. Глибинне пізнання мови можливе
лише за умови всебічного її вивчення як у синхронії, так і в діахронії.
Слід пам'ятати, що синхронію і діахронію не можна ототожнювати зі статикою
і динамікою. На будь-якому синхронному зрізі, тобто в будь-який момент,
мова є жива діяльність, вона не є статичною, а постійно змінюється.
4) Соціальна зумовленість мовних явищ. Соціолінгвістика. Лексикологія
та лексикографія.
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літературної
мови
помітними
структурними
особливостями
на
всіх
рівнях.
Цікавою
є
мовна
ситуація
в
німецькомовних
кантонах
Швейцарії.
Тут
німецьку
літературну
мову
використовують
лише
в
писемній
реалізації.
В
усному
спілкуванні
використовують,
як
правило,
швейцарські
говори
німецької
мови,
оскільки
німецька
усна
літературна
мова
сприймається
як
штучна,
манірна.
Отже,
мовна
норма
в
усіх
своїх
різновидах
має
суспільний
характер.
Варіювання
мовної
норми
пояснюється
не
тільки
і
не
стільки
часовим
чинником,
скільки
соціальними
умовами.
Кожне
суспільство
(держава)
кодифікує
літературну
норму
і
захищає
її
через
школу
та інші освітні й адміністративні інститути.
Соціолінгвістика. Зв’язок мови і суспільства не одразу став
предметом

спеціального

співвідношення
ґрунтується
роль

мовних
на

французького
у

наукового

праці

і

Теорія

соціальних

представників

мовознавства,
цьому

дослідження.

особливо
плані

чинників

соціологічного
А.

напряму

Мейє.

відіграли

про

Істотну

дослідження

американських етнолінгвістів, які розвивали ідеї Ф. Боаса і Е. Сепіра

про

зв’язок

праці

представників

мовних
Празької

і

соціокультурних

лінгвістичної

школи

систем;
В.

Ма-

тезіуса,
із

Б.

Гавранка,

Й.

соціальними
мови;

Лейпцизької

лінгвістичної

ситуації.

Лафарга

«Мова

і

відмінність

соціальних

революції.

суспільства

була

ва,

І.

О.

мунського,
Певний
О.

У

Л.

Якубинського,

вчені

О.

Жлуктенко

питання
дослідження

С.

Є.

ін.
В.

У

країнах.

Соціолінгвістика

—

і

є

наслідком

Д.

Шахмато-

Марра,

В.

М.

Поливанова
В.

М.

вивчає

ін.

зробили

Русанівський,

роках

Хаймс,

Жирта

питання
XX

ст.

до

повертаються
присвятивши

свої

ситуації

сформувалася

яка

і

О.

мовної
Так

мови

О.

суспільства

Лабов,

наука,

доведено,

взаємодії

Д.

60-х

Поля

французької

цього

вивченню

багатомовних

Я.

Мельничук,

мови

мовознавці

М.

вивчення
та

зв’язку

американські

Куртене,

з

якій

мови

дослідження

де
у

у

проблема

Бодуена
П.

роботу

епохи

Росії

а

існування»
й

(1894),

різновидів

предметом

внесок

українські
Ю.

«мовного

суперечностей

буржуазної

необхідність

діалектологію,

згадати

революція»

обґрунтували

і

в

Слід

роль
учених

які

мови

аспекту

мовної

мови

соціальну

Фрінгса,

школи

зв’язок

німецьких

до

японської

суспільних

Т.

підхід

проблем
що

і

школи

соціального

праці

довели

дослідження

соціально-історичний
також

які

процесами

літературної

включення

Вахка,

в

соціолінгвістика.

проблеми,

пов’язані

із

соціальною природою мови, її суспільними функціями, механізмом
впливу

соціальних

чинників

на

мову

і

роллю

мови

в

житті

суспільства.
Увесь

комплекс

загальному

вигляді

соціальний
2)

як

чинник
він

соціолінгвістичних
можна

звести

впливає

відображається

до

таких

на
в

проблем

мовній

питань:

у
1)

функціонування
структурі;

як
мов;

3)

як

мови

взаємодіють.

Традиційно

в

розділи:

соціолінгвістиці

психолінгвістику,

інтерлінгвістику.
намітилась

На

сучасному

тенденція

до

виділяли

три

етнолінгвістику

й

етапі

розвитку

виокремлення

мовознавства

цих

розділів

самостійні

науки.

Соціолінгвістика

розглядає

ситуація

такі

поняття,

і

Мовна

ситуація

сукупність

—

мов

у

функціональній

сукупність
їх

форм

існування

в

межах

певних

адміністративно-політичних

Іншими

словами,

використовуваних

на

варіантів.

умови

функціонування

в)

мов

чи

охоплює

різних
соціальні

і

середовище

її

існування.

описують

за

кількісними,
критеріями.

критеріїв
у

мовців,

кількість

різних
сферу

кількісних
кількість

регіонів
утворень.

оцінними

мов

певній

що

належать:
мовній

говорять

комунікативних

ситуації;

певною

сфер,

мовою;

які

обслуговує

кожна

мова.

Якісними
а)

критеріями

характер

різні
б)

мовних

мови

форм:

і

однієї
і

між

морфологічний

рівнозначність

мови

чи

багатомовність);

відношення

неспоріднені,

функціональна

є:

різновиди

(одномовність

структурно-генетичні

(споріднені
в)

і

форми

й

кількість

або

взаємовідношенні

географічних

ситуація
мови,

ситуацію

До
б)

Мовна

мови

взаємовідношення

території

мови,

якісними

однієї

це

певній

мовних

Мовну

мовна
політика.

територіально-соціальному

взаємодії

вживання

як

мовна

або

а)

у

—

мовами

тип

мови);

нерівнознач-

ність
г)

мов;
характер

Під

панівної

оцінними

зовнішню

мов.

споконвічними

придатності,
ступінь
мови

це

носіями

до

характеристика
мов.

мовні

(одномовні)

складні

Зовнішня
параметрів

цих

критеріїв
ситуацій.

поділяють

на

Одномовні

ситуації

ендоглосними,

а

глосними.

У

ендоглосної

ситуації

користується

то

випадку

від

мовою,

середовища

то

говіркою,

а

в

багатомовні

прості

називають
залежно

тобто

мови.

основі

(багатомовні).

разі

це

комунікативної

мовних

ситуації

і

—

названих

На

і

тощо,

рідної

типологія

Усі

її

престижності

інших

будується

оцінка

мови

мовців

іноземна).

внутрішню

Внутрішня

естетичної
—

чи

розуміють

носіями

прихильності

оцінка

(місцева

критеріями

оцінку

оцінка

мови

ще

—

екзомовець

літературною

екзоглосної

—

різними

мовами.
Із

екзоглосних

двомовність,

або

співіснують

у
мовами

залежно

від

непоодинокі
тиримовної

а

Крім

Унікальною

колективу,

є

та
в

місцеву
мову,

верствах

виявлена

в

сферах
параметрів

сучасному

рідше

ситуація

неофіційну
є

користується

інших

п’ятимовність.

вищих

мови

комунікативних

двомовності,

мовна

є

дві

який

тримовності,

місцеву
у

білінгвізмі

ситуації

використовують
і

При

різних

навіть

ситуації

Індії

санскрит.

акту.
і

тут

англійську,

в

випадки

чотиримовність

найпоширенішою

одного

соціальної

комунікативного

мову

білінгвізм.

межах

двома

штату

ситуацій

світі

трапляється

Прикладом
в

Індії:

у

офіційно
між

межах
визнану

штатами

населення
одному

чо-

—
з

—
ще

поселень

аборигенів

Австралії

вживані

тут

сімей.

Кожен

одинадцятимовна

мови

належать
мешканець

двома-трьома

мовами,

до

п’яти

цього

а

причому

різних

мовних

поселення

багато

[Попова

—

говорить

шістьма-сімома

1987:

Залежно

від

функції

того,

окремих

збалансовані
разі

як

мов

і

збалансованої

ситуаціях

суспільні

Збалансовані

ситуації

ситуацію

в

Швейцарії,

масштабі
причому

тут

приклад
там

чи
ситуація

значною

перебирає

на

населення.
статус

суспільну

Юридична
у

багатомовній
Рівноправними

Швейцарії,

Бельгії,

Насправді

в

а

Канаді

в

загальнодержавному
та

перевагу

(німецькомовтериторії

і

в

Канаді
має

Бельгії.

фламандською

суспільні

функції

французька

мова

франкомовного

мов

і

державі
у

французька,
розподіляються

активність

проголошені
й

розмовляє

себе

рівноправність

збігаються.

мовою

розмовляє

однак

більшу

збалансова-

спостерігається

мовою,

через

мовну

італійськомовної

населення

їх

справжньої

кантону

(нідерландською)
мірою

можливо,

наводять

по-різному

місцезнаходження

більшість

збігаються.

а

німецька

мов

Подібна

не

рідко,

населення;

франкомовної

Швейцарії).

мовних

відсоток

від

ної,

незбалансованих
дуже

—

У

однакові

ретороманською
мови

розрізняють

ситуації.

мов

однак

функції

залежно

в

собою

виконують

бо

основні

мови,

мови

Як

між

мовні

трапляються

існує.

один

варіантів

функції

не

лише

чи

а

зовсім

немає,

співвідносяться

ситуації

функції,

ності

191].

незбалансовані

суспільні

Хоч

аж

ситуація,

реальний

переважно
мови
і

не

англійська

не

тільки

колишньому
мова

їх
в

СРСР.
над

французькою,

а

конституцією

Дві

тотожними.
економії

Це

ність,

де

засобів.
а

одна

індивідуального

б

лише

те

функціонально
в

63).

мові

законові

як

правило,

двомовність,

мови

—

бути

етапом

на

одномов-

Навіть

спостерігається

вибору

Коммунист.
С.

усувається.

білінгвізму

роки

—

перехідним

мов

за

(див.:

чинному

Через

з

диференційованого

мови

можуть

суперечило

тривалою,

93

проголошеним

мов

15.

не

мовних

є

зникло

№

мови

під

рівноправності

панування

—

1988.

СРСР

гаслом

більшовицького

не

в

на

рівні

тенденція

залежно

від

до

ситуації,

теми

тощо.

Різноманітність

мовних

нескінченна.

Відомі

спілкування
мова

є

в

Європі

мова

меншості

мови

Гані,

Малі,

віки,

Нігерії,

португальська

Мозамбіку).

У

спілкування
ламар

є

та

Далекому

інші

Сході,

французька

у

в

в

(англійська

в

Заїрі,

Конго,

Гвінеї-Бісау,

мовами

міжетнічного

лінгва-франка,

мови,

що

Західній

Західній
Азії

Анголі,

піджин-інгліш,

Океанії,

малайська

Середній

метрополій

гібридні

в

(латина

регіонах

піджини:

міжетнічного

Танзанії,

в

в

деяких

в

мова

арабська

світі

мовою

(суахілі

колишніх

Кенії,

у

де

запозичена

середні
ст.),

VIII—X
Гамбії,

ситуації,

Індонезії),
в

ситуацій

Африці

поширені
та

бічна

Латинській

Америці.
Одним

із

білінгвізму
існування
(варіантів)
бір

мови

конкретних
є

в

диглосія.
суспільстві

однієї

мови

диктує

з

випадків
Диглосія
двох

—

мов

функціональним

комунікативна

незбалансованого
це

одночасне

або
їх

ситуація,

двох

форм

розподілом.
і

він

Вине

залежить
від

від

етно-мовної

білінгвізму

мовцями

диглосія

певної

низький».
різні

і

варіанти

діалект),

в

відміну

свідому

оцінку

«високий

різні

російських

мови

дворян

(книжний

ситуації

XVIII

правильної

ст.),

мова

і

дуже

—

(наприклад,

(літературна

мови

мовної

вироблення

є

мови

стилі

На

шкалою

диглосії

однієї

різні

Вивчення

за

російська

мовців.

передбачає

мови

Компонентами

французька

належності

і

розмовний).

важливе

мовної

для
політики.

Мовна політика — свідомий і цілеспрямований вплив, який має на
меті сприяти ефективному функціонуванню мови в різних сферах її
застосування;

сукупність

ідеологічних

принципів

і

практичних

заходів щодо розв’язання мовних проблем у соціумі, державі; сукупність
політичних

і

адміністративних

мовному

розвитку

Термін

мовна

1)

збереження

певний

орфографії
мовна

політики

певної

функціонального
суспільстві).

Щодо

певне
вироблені
питання.

форм,
як

держави

(зміна

другого

Національно-мовна
в

заходів,

(уведення

норм,

політика

вживають
теоретичне

значення:
нових

реформи

в

галузі

й
суспільстві

у

значення

в

мовознавстві

і

національно-мовна

політика
концепції

наявного

багатомовному

термін
ідеологічне

національної

збереження

мов

і
тощо);

частина
чи

або

уніфікація

пунктуації
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систему
Суспільство

мови,
не

може

вплинути на зміни структурних рівнів мови.
Лексикологія. Лексикографія.
Лексикологія. Розділи лексикології
Лексикологія (від гр. lexikos "такт, що стосується слова" і logos "наука")
- розділ науки про мову, який вивчає лексику (словниковий склад мови).
Лексикологія суттєво відрізняється від фонетики і фонології. Якщо
фонетика й фонологія вивчають односторонні одиниці, що мають лише план
вираження, то лексикологія - двосторонні одиниці, які мають план вираження
і план змісту.
Розрізняють загальну, конкретну, історичну, зіставну й прикладну
лексикологію. Загальна лексикологія встановлює загальні закономірності
будови, функціонування й розвитку лексики. Конкретна лексикологія вивчає
словниковий склад однієї мови. Історична лексикологія займається історією
словникового складу, причинами й закономірностями його зміни. Зіставна
лексикологія досліджує словниковий склад двох чи більше мов із метою
виявлення структурно-семантичних подібностей і відмінностей між ними або
з метою виведення спільних семантичних закономірностей. Прикладна
лексикологія

вивчає

питання

укладання

словників,

перекладу,

лінгводидактики й культури мовлення.
Лексикологія - багатоаспектна наука, яка вивчає природу й суть слова,
його виникнення та зміну, визначення значення слів та їх уживання, структуру
словникового складу мови, шляхи його поповнення та ін. У компетенції
лексикології й сталі словосполучення. Такий широкий спектр лексикологічних
проблем зумовив необхідність розрізняти лексикологію у вузькому й
широкому значеннях. Якщо у вузькому значенні лексикологія (власне
лексикологія) - це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови, то

в широкому значенні - це загальне позначення всіх розділів, які вивчають
слово.
До лексикології в широкому значенні слова належать такі науки:
1) власне лексикологія - наука про словниковий склад;
2) семасіологія (від гр. semasia "знак, значення") - наука про значення
слів.

її

ще називають

лексичною семантикою

(від

гр.

semantikos

"позначальний"). Слово семантика дуже часто вживається і в розумінні
"значення". Деякі лінгвісти семасіологією і семантикою називають тільки
вивчення значень слів, але не інших одиниць мови. Однак останнім часом під
семантикою розуміють а) весь зміст, інформацію, передавані мовою або
якоюсь її одиницею (морфемою, словом, словосполученням, реченням); б)
розділ мовознавства, який вивчає цей зміст, інформацію;
3) ономасіологія (від гр. onomasia "називання, именования") - наука, яка
вивчає процеси найменування. її називають ще теорією номінації.
Ономасіологія протиставляється семасіології за спрямуванням, напрямком
дослідження. Якщо семасіологія йде від позначення (слова) до значення, то
ономасіологія веде дослідження від речі або явища до думки про них і до їх
позначення мовними засобами;
4) етимологія (від гр. etymon "істина") - наука, яка досліджує
походження слів;
5) фразеологія (від гр. phrasis "мовний зворот, фраза") - наука про стійкі
словосполучення;
в) ономастика (від гр. onomastikos "той, що стосується імені",
onomastike" мистецтво давати імена") - наука про власні назви, яка складається
з антропоніміки (гр. antropos "людина") - науки про імена людей і топоніміки
(від гр. topos "місце") - науки про географічні назви та ін.;
7) лексикографія (від гр. lexicon "словник" і grapho "пишу") - наука про
укладання словників.
Лексикологія як окремий розділ мовознавства виділилася пізніше від
інших розділів, наприклад - граматики. Ще в першій половині XX ст. деякі

мовознавці, як, скажімо, американський мовознавець Леонард Блумфільд
(1887-1949) та його школа, вважали, що мовознавство загалом не повинно
займатися семантикою, яка насправді становить ядро лексикології.
Термін лексикологія вперше введено французькою енциклопедією Д.
Дідро та Л. Д'Аламбера в 1765 р.
Лексикографія (від гр. lexikos "словниковий" або lexicon "словниковий
запас igrapho "пишу") - розділ мовознавства, який займається теорією і
практикою укладання словників.
Це наука, яка має практичне застосування. Словники необхідні для
вивчення рідної та іноземної мов, для піднесення культури усної та писемної
мови і загалом інтелекту людини. Культурний рівень нації та рівень розвитку
мови часто оцінюють за кількістю виданих словників.
Лексикографія тісно пов'язана з лексикологією. Укладання словників
вимагає великих теоретичних знань і доброго чуття мови, тобто розуміння
відтінків значення слова, особливостей його вживання, сполучуваності з
іншими словами тощо.
Розрізняють теоретичну і практичну лексикографію.
Теоретична лексикографія опрацьовує загальну теорію словників:
розробляє принципи відбору лексики, розташування слів і словникових
статей, структуру словникової статті (граматичний і фонетичний коментар до
слова, виділення і класифікація значень, типи словникових визначень, система
ремарок,

типи

ілюстрацій,

подача

фразеологізмів,

співвідношення

лінгвістичної і нелінгвістичної, тобто енциклопедичної, країнознавчої
інформації).
Практична лексикографія забезпечує навчання мови - як рідної, так і
іноземної, описує й нормалізує рідну мову, дає матеріал для наукового
вивчення лексики.
Для сучасної лексикографії характерні: розуміння лексики як системи;
діалектичний погляд на значення (його змінність, відсутність чітких меж між
значеннями полісемантичного слова тощо); визнання тісного зв'язку лексики

з граматикою. Опрацьовуються різні типи словників залежно від того, кому
вони адресовані. Є словники академічні, в яких інформація про слово
найповніша, і навчальні, які мають на меті навчити людину, що вивчає мову,
правильно використовувати слово. Є також словники для широкого
використання і словники-довідники, адресовані представникам певної
професії.
Типи словників
Усі словники поділяють на енциклопедичні й лінгвістичні.
Енциклопедичні словники описують світ, пояснюють явища, поняття,
дають бібліографічні довідки про знаменитих (інколи й одіозних) людей,
відомості про країни й міста, про видатні події тощо. Відомими є "Українська
радянська енциклопедія" в 17 томах (К., 1960-1966; друге видання в 12 томах
вийшло в 1977-1985), "Енциклопедія українознавства" за ред. В. Кубійовича,
що вийшла в 1949 р. за кордоном і зараз перевидається у Львові і Києві (т. 17, Львів, 1993-1998; т. 1-4, Київ, 1994-1996), "Большая советская
энциклопедия" в 50 томах (M., 1950- 1958; останнє третє видання в 30 томах
вийшло в 1969- 1978), "Энциклопедический словарь" у 86 томах Ф. Брокгауза
й І. Єфрона (С.-Петербург, 1890-1907), "Encyclopaedia Britannica" (Британська
енциклопедія) в 30 томах (п'ятнадцяте видання вийшло в 1974-1986) та ін.
До енциклопедичних належать і галузеві термінологічні словники. Так,
останнім часом в Україні з'явилася значна кількість таких словників, як,
наприклад, "Словник термінів ринкової економіки" за редакцією В.І.
Науменка (К., 1996), "Короткий словник філософських термінів" за редакцією
В.М. Козакова (К., 1996), "Словник-довідник з екології" Є.М. Кондратюка і
ГЛ. Хархоти (К., 1987), "Словник медичних термінів" В.Й. Кресюка та ін.
(Одеса, 1994), "Соціологія: Короткий енциклопедичний словник" за редакцією
В.І. Воловича (К., 1998) та багато інших.
Філологи повинні бути обізнані зі словниками лінгвістичних термінів,
серед яких слід назвати "Словник лінгвістичних термінів" Є.В. Кротевича і
Н.С. Родзевич (К., 1957), "Словник лінгвістичних термінів" Д.І. Ганичаі І.С

Олійника (К., 1985), "Словарь лингвистических терминов" О.С. Ахманової
(M., 1966), "Словарь лингвистических терминов" Ж. Марузо (М., 1960;
переклад із французької мови), "Словарь американской лингвистической
терминологии" Е. Хемпа (російський переклад, М., 1964), "Лингвистический
словарь Пражской школы" И. Вахка (російський переклад, М., 1964), "Slownik
terminologii jezyko-znawczej" 3. Голомба, А. Гайнца і К. Полянського
(Варшава, 1968). "Kleines Worterbuch sprachwissenschaftlicher Termini"
(Лейпциг, 1975) і надзвичайно цінні за багатством інформації "Українська
мова. Енциклопедія." (К., 2000; друге видання - 2004), "Лингвистический
энциклопедический словарь" за редакцією В.М. Ярцевої (М., 1990).
Лінгвістичні словники - це словники слів. Вони дають інформацію не
про речі, явища, поняття, а про слова. Якщо енциклопедичні словники
подають лише назви предметів та явищ, які в мові представлені іменниками та
іменними словосполученнями, то лінгвістичні словники пояснюють усі типи
слів, їх граматичні та стилістичні ознаки, особливості їх функціонування.
Лінгвістичні словники поділяють на одномовні й багатомовні.
Тлумачні словники.
У цих словниках розкривається (тлумачиться) значення слів. У слові
позначається наголос, вказується на його граматичні й стилістичні
властивості. До кожного значення наводиться ілюстративний матеріал
(приклади вживання з художньої та іншої літератури). Є такі тлумачні
словники української мови: "Словник української мови" АН в 11 томах (К.,
1970-1980), "Новий словник української мови" у 4 томах В. Яременка й О.
Сліпушко (К., 1998), "Короткий тлумачний словник української мови" за
редакцією Л.Л. Гумецької (К., 1979; друге видання за редакцією Д.Г.
Гринчишина, 1988). Першим тлумачним словником сучасної української мови
(він одночасно є й перекладним) слід вважати "Словарь української мови" у 4х томах за редакцією Б. Грінченка (К., 1907-1909; останнє видання 1996-1997)
- видатна пам'ятка української лексикографії. Багатьма тлумачними
словниками представлена російська мова: "Толковый словарь живого

великорусского языка" в 4-х томах В.І. Даля (1863-1866; шосте видання - 19891991; специфічною ознакою цього словника є те, що слова в ньому розміщені
за гніздовим способом, тобто всі споріднені слова подаються в одній статті;
слово в такому словнику знайти важко, зате добре показано життя кореня
кожного слова в мові), "Толковый словарь русского языка" в 4-х томах за
редакцією Д.М. Ушакова(1936-1940), академічний" Словарь современного
русского литературного языка" в 17 томах (М.-Л; 1948-1965; з 1991 р. виходить
друге видання), укладений на основі 17-томного чотиритомний "Словарь
русского языка" (1957-1960, друге видання -1981- 1084), "Словарь русского
языка" СЛ. Ожегова (шістнадцяте видання - 1984). У 1977-1983 pp. у Мінську
вийшов "Тлумачальны слоунік беларускай мовы" в б книгах, а в 1958-1968 pp.
у Варшаві був видрукуваний "Slownik jezyka polskiego" в 10 томах за
редакцією В. Дорошевського. Серед інших тлумачних словників дуже
відомими є англійські словники серії Webster (Уебстер), французькі - серії
Larousse (Лярус), німецькі - серії Duden (Дуден).
Словники неологізмів.
Це словники тлумачного типу, в яких зібрані слова, що недавно
з'явилися в мові. Як приклад можна навести словники "Новые слова и
значения" за редакцією H.3. Котелової(М., 1973; М., 1984), "Словарь новых
слов русского языка (середина 50-х - середина 80-х годов)" за редакцією Н.З.
Котелової (С.-Петербург, 1995), "Словарь новых слов/Dictionary of New
Words" Джонатана Гріна (M., 1996).
Словники іншомовних слів.
Ці словники охоплюють запозичену лексику, вказують на джерело
запозичення слова, наводять іншомовну форму в оригіналі і тлумачення слова
рідною мовою. Українською мовою видані такі словники іншомовних слів:
"Словник чужомовних слів" А. Орла (Нью-Йорк, 1963), "Словник іншомовних
слів" за редакцією О.С. Мельничука (К., 1975), "Словник іншомовних слів"
М.П. Коломійця і Л.В. Молодової (К., 1998).
Діалектні словники.

У діалектних словниках зібрано й розтлумачено лексику одного діалекту
або декількох діалектів однієї мови. Як правило, такі словники охоплюють
лише ті слова, яких немає в літературній мові або які мають семантичні
відмінності порівняно з такими самими словами літературної мови. Серед
словників

української

діалектної

лексики

можна

назвати

"Словник

бойківських говорів" М.Й. Онишкевича (К., 1984), "Словник полтавських
говорів" B.C. Ващенка (Харків, I960), "Словник поліських говорів" П.С.
Лисенка (К., 1974), "Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини" в 4-х томах
В.А. Чабаненка (Запоріжжя, 1992), "Гуцульські говірки: Короткий словник" за
редакцією Я. Закревської (Львів, 1997) та ін.
Словники мови письменників.
У цих словниках зареєстровано всі слова, які використав письменник у
своїх творах, наводяться значення, в яких ці слова вжиті, фіксуються всі форми
кожного слова, скільки разів яка форма вжита і де. Такі словники називають
конкордансами (від лат. concordarte "той, що узгоджується"). Уже створені
словники мови Еврипіда, Платона, Цицерона, Шекспіра, Шеллі, Пушкіна,
Міцкевича. В Україні вийшов "Словник мови Шевченка" в 2-х томах (К., 1964)
і "Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка" у 3-х томах (Харків, 19781979).
Історичні словники.
В історичних словниках подано лексику певного історичного періоду.
Українська мова представлена "Історичним словником українського язика" Є.
Тимченка (К., 1930-1932), "Словником староукраїнської мови XIV - XV ст." за
редакцією Л.Л. Гумецької (К., 1977), "Словником української мови XVI першої половини XVII ст." (вийшло шість випусків. - Львів, 1994-1999).
Давньоруська лексика відображена в "Материалах для словаря древнерусского
языка" в 3-х томах І.І, Срезневського (С.-Петербург, 1893-1903; перевиданий
у 1958 p.). Найвідомішим у всьому світі є словник-гігант - Великий
Оксфордський словник (A New English Dictionary on Historical Principles) у 20
томах (Оксфорд, 1884-. 1928), де пояснено 500 тисяч слів і наведено півтора

мільйона ілюстрацій. Цей словник укладався 75 років великим колективом
філологів. Такого ж обсягу досягає історичний словник німецької мови
(Grimms deutsches Worterbuch).
Етимологічні словники.
Етимологічні словники розкривають походження слова, зокрема в них
вказується, власне чи запозичене слово; якщо запозичене, то коли і з якої мови.
Для корінних (власних, питомих) слів установлюється корінь, із яким ці слова
пов'язані, наводяться паралелі з інших мов, простежуються зміни в значенні і
формах слова. В Україні вийшло 3 томи "Етимологічного словника
української мови" за редакцією О.С. Мельничука (К., 1982-1989). Високо
оцінений науковою громадськістю "Russisches etymologisches Worterbuch"
(Етимологічний словник російської мови) в 4-х томах німецького мовознавця
М. Фасмера (Гайдельберг, 1950-1958; двічі вийшов у російському перекладі:
М., 1964-1978; М., 1986-1987). Помітним явищем у лексикографії був вихід
"Этимологического

словаря

русского

языка"

в

2-х

то-махО.Г.

Преображенського(М., 1910-1916; перевиданий у 1959 р.). Відомими є "An
etymological dictionary of the English language" (Етимологічний словник
англійської мови), який вийшов в Оксфорді в 1953 p., "Dictionnaire
etymologique de la langue française" (Етимологічний словник французької
мови) О. Блоха і В. Вартбурга, який опублікований у Парижі в 1950 р.,
"Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache" (Етимологічний словник
німецької мови) Ф. Клюге (Berlin, 1963), "EtymologickJ slovnik jazyka ceskeho"
(Етимологічний словник чеської мови) В. Махка (Прага, 1968), "Siownik
etymologiczny jezyka polskiego" (Етимологічний словник польської мови) О.
Брюкнера (Варшава, 1957). З'явилися етимологічні словники груп і сімей мов.
Так, нині триває публікація "Этимологического словаря словянских языков"
за редакцією О.М. Трубачова (випуск 1-23, М., 1974-1996). У 1959 р. побачив
світ двотомний "Indogermanisches etymologisches Worterbuch" (Етимологічний
словник індоєвропейських мов) чеського мовознавця Й. Покорного (Берн Мюнхен).

Синонімічні словники.
У синонімічних словниках наводяться синонімічні ряди, які складаються
зі слів і словосполучень тотожних або близьких за значенням. У межах
кожного синонімічного ряду подається семантична (вказується на відмінні
відтінки значень) і стилістична характеристика слів, окреслюється їх
сполучуваність, наводяться приклади їх уживання в контексті. Саме так
побудовані академічний "Словник синонімів української мови" у 2-х томах
(К., 1999-2000) і "Словарь синонимов русского языка" в 2-х томах за редакцією
А.П. Євгеньєвої (М ., 1970- 1971). У синонімічних словниках для широкого
практичного користування наводяться синонімічні ряди без ілюстрацій
прикладами їх уживання. Такими є "Короткий словник синонімів української
мови" П.М. Деркача (К., 1960), "Практичний словник синонімів української
мови" С, Караванського (К., 1995), "Словарь синонимов русского языка" З.Є.
Александрової (М., 1968; шосте видання вийшло в 1989 р.), "Gran diccionario
de sinonimos y antonimos" (Великий словник синонімів і антонімів) іспанської
мови Л. Кастро де Амато (Буенос Айрес, 1988).
Словники антонімів.
У цих словниках наводяться і тлумачаться слова з протилежними
значеннями, характеризується їх сполучуваність, наводяться приклади їх
вживання в суцільному тексті. Так, зокрема, за цими принципами укладені
"Словник антонімів" української мови Л.М. Полюги (Київ, 1987) і словники
антонімів російської мови Л.О. Введенської(Ростов-на-Дону, 1982), М.П.
Колесникова (Тбілісі, 1972), М.Р. Львова (М., 1988) та англійської мови В.Н.
Коміссарова (М., 1964).
Словники омонімів. До словників омонімів включено слова, які збіглися
за звучанням. У словниковій статті вказують на тип утворення омонімів, а
також на граматичні, стилістичні та інші ознаки цих омонімів, які
підкреслюють їх протиставленість. Прикладом таких словників можуть
служити "Словник омонімів української мови" О. Демської та І. Кульчицького
(Львів, 1996), "Словарь омонимов русского языка" О.С. Ахманової (М., 1974;

третє видання -1986), "Словарь омонимов русского языка" М.П. Колесникова
(Ростов-на-Дону, 1995).
Фразеологічні словники.
У фразеологічних словниках зібрано усталені звороти, яким дається
тлумачення і стилістична характеристика. Такими, зокрема, є академічний
"Фразеологічний словник української мови" у 2-х книгах (К., 1993; друге
видання - 1999), "Фразеологічний словник української мови" в 2-х томах Г.М.
Удовиченка (К., 1984), "1000 крилатих виразів української літературної мови"
А.П. Коваль і В.В. Коптілова (К., 1964), "Фразеологический словарь русского
языка" О.І. Молоткова (М., 1967), "Словарь латинских крылатых слов" "М.Т.
Бабичева і Я.М. Боровського (М., 1986), "Geflügelte Worte" (Крилаті слова) Г.
Бюхмана (1864, десятки разів перевидавали).
Орфографічні словники.
В орфографічних словниках слова наводяться в алфавітному порядку в
їх нормативному написанні. Одними із кращих орфографічних словників є
"Орфографічний словник української мови", укладений СЛ. Головащуком,
М.М. Пещак, В.М. Русанівським і О.О. Тараненком (К., 1994) і "Український
орфографічний словник" за редакцією А.О. Свашенко (Харків, 1997).
Орфоепічні словники.
В орфоепічних словниках подано перелік слів літературної мови з
позначенням нормативного наголосу і з вказівкою на вимову. Є такі
орфоепічні словники української мови: "Словник наголосів української
літературної мови" М.І. Погрібного(К., 1973), "Українська літературна вимова
і наголос" за редакцією М.А. Жовтобрюха (К., 1973). Широко відомі
"Орфоэпический словарь русского языка" за редакцією Р.І. Аванесова (М.,
1985) і "Словарь ударений для работников радио и телевидения" за редакцією
Д. Е. Розенталя (М ., 1970).
Словники правильності мовлення.
Такі словники містять найскладніші в уживанні слова. В них
пояснюється написання й вимова слів, словотворення, даються граматична і

стилістична

характеристики

слів,

наводяться

приклади

можливої

сполучуваності слів і керування. Як приклади цього типу словників можна
назвати "Словник труднощів української мови" за редакцією СЯ. Єрмоленко
(К., 1989), "Правильность русской речи" Л.П. Крисіна і Л.І. Скворцова (М.,
1962),

"Трудности

словоупотребления

и

варианты

норм

русского

литературного языка" за редакцією К.С. Горбачевича (Л., 1973), "Словарь
трудностей русского языка" Д.Е. Розенталя і М.О. Теленкової (М., 1976; шосте
видання - 1987).
Частотні словники.
У цих словниках подаються слова не за алфавітом, а за спадом частот,
тобто розташовуються в порядку від найбільш частотного до найменш
частотного. Для створення частотного словника необхідно опрацювати
надзвичайно великий масив текстів (зробити підрахунки в десятках, а то й
сотнях мільйонів слововживань), бо від обсягу опрацьованого матеріалу
залежить ступінь об'єктивності визначення місця (рангу) слова в словнику.
Прикладами частотних словників є "Частотний словник сучасної української
художньої прози" в 2-х томах (К., 1981), "The Russian Word Count" (Частотний
словник російської мови) Г. Йоссельсона. (Детройт, 1953), "Частотный
словарь современного русского литературного языка" Е. Штейнфельдт
(Таллінн, 1963; багато разів перевидавався в Москві), "Частотный словарь
русского языка" за редакцією Л.М. Засоріної (М., 1977).
Частотні словники дуже корисні в лінгводидактичному аспекті для
швидшого й ефективнішого оволодіння іноземною мовою. Як уже було
зазначено, 1200 найчастотніших слів покривають 80% будь-якого тексту.
Знаючи ці слова, можна читати і розуміти іноземні тексти (20% слів можна
зрозуміти з контексту). Через те частотні словники використовують для
укладання словників-мінімумів із іноземних мов і для створення текстів для
підручників із іноземних мов.
Зворотні словники.

У зворотних (інверсійних) словниках слова розташовані за алфавітом із
їх кінця: а, ба, баба, жаба, раба і так далі. Такі словники групують слова за
морфемами - закінченнями, суфіксами, коренями, префіксами, а це дуже
корисно для дослідників мови: з такого словника легко вилучити однокореневі
(споріднені) слова, визначити продуктивність того чи іншого суфікса тощо. В
Україні вийшли "Інверсійний словник української мови" за редакцією С.Ф.
Бевзенка (перше видання - Одеса, 1971, друге - К., 1985) і "Обернений
частотний словник сучасної української художньої прози" (К., 1998). За
кордоном вийшов "Український зворотний словник" В. Ніньовського
(Мюнхен - Едмонтон, 1969). Перший зворотний словник російської мови
"Rückläufiges Worterbuch der Russischen Sprache der Gegenwart" Г. Більфельдта
вийшов у Берліні в 1958 p. Іншими зворотними словниками російської мови є
"Обратный словарь русского языка" (M., 1974) і "Грамматический словарь
русского языка" A.A. Залізняка (M., 1980).
Словотвірні та морфемні словники.
У цих словниках членуються слова на морфеми, визначається твірна
основа слова і морфема, за допомогою якої утворене від твірної основи слово.
До таких словників належать "Морфемний словник" Л.М. Полюги (К., 1983),
"Морфемний аналіз: Словник-довідник" у 2-х томах І.Т. Яценка, "Словник
афіксальних морфем української мови" Н. Клименко, Є. Карпіловської,
В.Карпіловського, Т. Недозим (К., 1998) "Словообразовательный словарь
русского языка" у 2-х томах О.М. Тихонова (М., 1985; друге видання - 1990).
Ідеографічні словники.
В ідеографічних словниках слова розташовано не за алфавітом, а за
групами, які виділяють на основі спільних значень, тем. Першим
ідеографічним словником є "Thesaurus of English Words and Phrases" (Тезаурус
англійських слів і фраз) П.-М. Роже (Roget), який вийшов ще в 1852 р. У цьому
словнику всі слова розподілені на 6 класів, 24 підкласи, 1000 тем, а в середині
тем виділяються ще ближчі за значенням групи, синонімічні ряди, антонімічні

пари. За назвою цього словника всі ідеографічні словники стали називати
тезаурусами (гр. thësaurôs "скарб, скарбниця").
Іншим відомим ідеографічним словником є "Der deutsche Wortschatz
nach Sachgruppen" (Німецький словниковий склад за предметними групами) Ф.
Дорнзайфа (Берлін, 1959). Тут лексика поділена на 20 основних розділів,
таких, як "Неорганічний світ", "Рослинний і тваринний світ", "Простір",
"Бажання і вчинки", "Відчуття", "Почуття" тощо. Кожен із таких розділів
ділиться на класи, класи на підкласи і т.д.
Ґрунтовних ідеографічних словників поки що небагато. Можна було б
ще назвати "Diccionario ideologicco de la lengua española" (Ідеологічний
словник іспанської мови) X. Касареса (в Іспанії та Італії ідеографічні словники
прийнято називати ідеологічними).
Словники асоціативних норм. У словниках цього типу до кожного
реєстрового слова наведено асоціації, які це слово викликало у людей, що
брали участь у психолінгвістичних експериментах. В Україні вийшло дві такі
праці Н.П. Бутенко: "Словник асоціативних норм української мови" (Львів,
1979) і "Словник асоціативних означень іменників в українській мові (Львів,
1989).
У багатомовних (перекладних) словниках дається не пояснення
(тлумачення) значень слів, а переклад, тобто підбирається слово-відповідник
іншої мови. Найчастіше це двомовні словники. їх створюють для цілей
перекладу й активно використовують при вивченні іноземної мови.
Прикладом двомовних словників є "Русско-украинский словарь" АН в 3-х
томах (1968; друге видання - 1988), "Українсько-російський словник" АН в 6
томах (1953-1963), "Украінска-беларускі слоунік" В.П. Лемтюгової (Мінськ,
1980), "Польсько-український словник" у 3-х томах за редакцією Л.Л.
Гумецької(К., 1958-1960), "Болгарсько-український словник" I.A. Стоянова й
О.Р. Чмир (К., 1988), "Чесько-український словник" у 2-х томах АН (К., 1988),
"Англо-український словник" у 2-х томах М.Л. Балли (К., 1996),
"Оксфордский русско-английский словарь" М. Уїллера (М., 1998), "Новий

німецько-український, українсько-німецький словник" (К., 1997), "Словник
французько-український, українсько-французький" В.Б. Бурбело та ін. (К.,
1996), "Словник іспансько-український, українсько-іспанський" (К., 1997),
"Словник італійсько-український і українсько-італійський" за редакцією В.Т.
Бусло

(К.,

1998),

"Словник

португальсько-український,

українсько-

португальський" за редакцією В.Т. Бусло (К., 1999), "Латинсько-український
словник"В.Д. Литвинова(К., 1998), "Українсько-угорський словник" К.
Лоранта

(Будапешт-Ужгород),

"Українсько-японський

словник"

І.П.

Бондаренка і Т. Хіно (К., 1977), "Українсько-російський і російськоукраїнський фразеологічний словник" І.С. Олійника і М.І. Сидоренка (К.,
1971; перевиданий 1978), "Німецько-український фразеологічний словник" у
2-х томах В.І. Гаврися і О.П. Пророченко (К., 1981).
Значно рідше за двомовні створюються словники, що охоплюють три і
більше мов, як, наприклад, "Німецько-українсько-російський словник" за
редакцією Б.І. Лисенко (К., 1991). Унікальним є укладений А. та В. Поповими
"Словарь

на

семи

языках

(французеко-немецко-английско-итальянско-

испанско-португальско-голландско-русский)", який вийшов у 1902 р. у
Варшаві. Оригінальним є й восьмитомний "Опыт словаря тюркских наречей"
В. В. Радлова, в якому наводиться лексика більшості тюркських мов з
перекладом на російську і німецьку мови.
Особливо багато останнім часом з'явилося перекладних термінологічних
словників, наприклад, "Словник фізичної лексики українсько-англійськонімецько-російський" В. Козирського і В. Шендеровського (К., 1996),
академічні

"Російсько-український

словник

наукової

термінології:

Математика. Фізика. Техніка" (К., 1998), "Російсько-український словник
наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина" (К., 1996), "Російськоукраїнський словник наукової термінології: Суспільні науки" (К., 1994);
багатотомний "Словник слов'янської лінгвістичної термінології" (Прага, 19771979), в якому 2266 мовознавчих термінів подано дванадцятьма слов'янськими
та англійською, німецькою і французькою мовами.

Створено чимало диференційних словників, в яких наводяться лише ті
слова, які не збігаються за значенням. Наприклад: "Русско-украинский и
украинско-русский словарь: Отличительная лексика" Л.І. Мацько, О.М.
Сидоренко, СВ. Шевчук (К., 1966). До диференційних належать і так звані
словники "фальшивих друзів перекладача" (міжмовних омонімів), в яких
зафіксовано слова двох мов, що подібні за формою, але мають різні значення
(наприклад: рос. луна "місяць" - укр. луна "відгомін", англ. magazine "журнал"
- укр. магазин "крамниця"): "Словник російсько-українських міжмовних
омонімів" М.П. Кочер-гана (К., 1997), "Англо-русский и русско-английский
словарь "ложных друзей переводчика" за редакцією В.В. Акуленка (М., 1969),
"Немецко-русский и русско-немецкий словарь "ложных друзей переводчика"
К. Г. Готліба (М., 1972). Подібні словники створено для французької та
англійської (М. Кесслера і Ж. Дерокіньї), іспанської й французької (Л.
Дюпона), німецької та французької (М. Рейн-хеймера), російської та польської
(Я. Козелевського, К. Кусаля), російської та чеської (Й. Влчека), російської та
білоруської (СМ. Грабчикова).
Як

бачимо,

сучасна

лексикографія

задовольняє

потреби

в

найрізноманітніших типах інформації про слова. Вона розвивається за двома
основними напрямками: 1) створення спеціалізованих словників, у яких була
б інформація тільки одного характеру (лише написання, лише походження
тощо); 2) створення комплексних словників, які б включали по можливості всі
відомості про слово: тлумачення, граматичну характеристику, вимову,
написання, смислові зв'язки з іншими словами (синонімічні, антонімічні),
особливості вживання в різних стилях. Інколи такі комплексні словники
включають й енциклопедичну інформацію про річ, яку називає слово.
Складання словників завжди вважали важливим загальнокультурним
завданням. Кожна людина, яка дбає про свій загальнокультурний розвиток,
повинна читати словники. Як мудро порадив Максим Рильський, "Не бійтесь

заглядати у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля; Збирайте, як
розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й Даля".
5) Опис словника Марії Молінер. Комунікація. Функції комунікації
Комунікативний акт і його сутність.
María Moliner
María Moliner, la autora del Diccionario de uso del español, falleció ayer en Madrid,
a los 81 años de edad, víctima de una afección respiratoria. Su obra ha sido una de
las más importantes aportaciones lexicográficas que se han producido en España en
este siglo. No influyó sólo en los ambientes académicos o docentes, sino que ha sido
fuente para el conocimiento general de nuestra lengua. Se publicó por primera vez
en 1966 en la Biblioteca Románica Hispánica, de la Editorial Gredos, dirigida por el
director de la Real Academia Española de la Lengua, Dámaso Alonso. Muchas veces
se habló de María Moliner como académica de la Lengua, pero la propuesta de su
nombre jamás prosperó.
María Moliner nació en marzo de 1900, en Paniza, localidad de Zaragoza, donde su
padre era médico A los cuatro años se trasladó con su familia a Madrid y allí estudió
en la Institución Libre de Enseñanza, en cuyo seno tuvo posteriormente una
participación activa durante la República en las misiones pedagógicas, en Valencia,
y en la organización y dirección de la Junta de Adquisición de Libros y Cambio
Internacional, ya en plena guerra civil.Curiosamente, la autora del Diccionario de
uso no es filóloga de título. Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza,
en 1921, ganó al año siguiente una oposición al cuerpo facultativo de archiveros,
bibliotecarios y arqueólogos y trabajo desde entonces como bibliotecaria en los
archivos de Simancas y Murcia, en la biblioteca del Ministerio de Hacienda de
Valencia y en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid adonde se trasladó en
1946 y residió hasta su muerte.
"El diccionario es mi único mérito"
«A mi marido y a nuestros hijos les dedico esta obra terminada en restitución de la
atención que por ella les he robado», escribió María Moliner al culminar su obra
única y cumbre, en un conmovedor gesto revelador de su dimensión humana tras la
compleja construcción científica de su trabajo.
Casada con Fernando Ramón y Ferrando, catedrático de Física del que enviudó hace
algunos años, tuvo cuatro hijos, todos ellos actualmente catedráticos y profesores,
siguiendo la tradición familiar.
«Durante los quince años que dedicó a la elaboración del diccionario trabajaba en él
unas diez horas diarias. A las cinco de la mañana ya la oíamos teclear su máquina»,
recuerda uno de sus hijos. «De hecho, trabajó en el diccionario hasta el último

momento, cuando se lo impidió la arterioesclerosis que padecía desde hace cinco
años».
A raíz de la aparición del Diccionario que editó la Biblioteca Románica Hispánica
de Gredos, que dirige Dámaso Alonso, por primera vez en el año 1966, el nombre
de María Moliner adquirió por primera vez cierta notoriedad. En 1972, a iniciativa
de Carmen Conde y otras escritoras apoyadas por Rafael Lapesa, se propuso su
ingreso en la Real Academia Española de la Lengua. Pero su candidatura chocó con
la tradicional actitud antifemenina de la institución, y cuando, más tarde, ésta cedió
para admitir a la propia Carmen Conde, María Moliner ya bastante enferma, no se
encontraba en condiciones de responder a este tardío reconocimiento.
«Mi madre era muy tranquila y casera», dice su hijo. «Cuando le llegó cierta fama
con la publicación del Diccionario y se le propuso su candidatura como académica
no mostró mucho entusiasmo. Pero, hace poco, Carmen Conde declaró en una
entrevista en televisión que el puesto que ella ocupa en la Academia debería haber
correspondido a María Moliner». «Mi obra es limpiamente el Diccionario; mi único
mérito», declaró María Moliner en 1972, en relación con su candidatura a la Real
Academia de la Lengua. «Mi biografía es muy escueta, en cuanto a que mi único
mérito es el Diccionario. Podría buscar en mi historia y encontrar algún artículo
ocasional publicado en algún periódico, pero nada que pueda añadir al Diccionario».
Próxima edición del "Diccionario", revisado
Cerca de 30.000 ejemplares del Diccionario de uso del español se han lanzado en
sucesivas reimpresiones a partir de la primera edición de 1966. Las 3.300 páginas
que comprende la obra han sido recorridas en estos veinticinco años por un
incalculable número de consultantes que buscaban en él algo más que la
significación directa e inicial de las palabras. El Moliner es un texto consagrado,
pieza fundamental de toda biblioteca pública y privada, a nivel universitario.
«El Diccionario de María Moliner es una obra excepcional teniendo en cuenta que
ha sido reali zada por una sola persona», asegura uno de los responsables de su
edición. «No es sólo un diccionario de léxico que recoge más acepciones que el de
la Real Academia define los diferentes campo semánticos a base de las famosa
familias de palabras y catálogo que agrupan las palabras de significación próxima.
Revela, además por parte de su autora, un profundo conocimiento de la gramática
María Moliner estaba especial mente dotada para llevar adelante una obra de tal
envergadura».
La última reimpresión del Diccionari . o que circula actualmente se hizo en 1980, y
dentro de dos año se publicará la obra revisada de acuerdo con las notas y fichas que
ha dejado la propia María Moliner como un legado lingüístico que consagra la
vigencia de su Diccionario.

Manejo
Diccionario de uso del español
María Moliner
1. Consultas semasiológicas: las expresiones fijas
No voy a insistir, evidentemente, en las consultas que podemos llamar
«semasiológicas», esto es, las relativas al significado o significados de palabras, por
ser éste el tipo de consulta más frecuente y a su vez más sencillo, ya que no consiste
en otra cosa que en buscar la palabra, en su forma canónica o clave (esto es, en
infinitivo si es un verbo, en forma masculina si es un nombre, etc.), en el lugar
alfabético correspondiente, y a continuación buscar la acepción que corresponda.
Tampoco me voy a ocupar de las, asimismo frecuentes, consultas referentes a la
corrección ortográfica1. Me voy a referir tan solo a la búsqueda de frases o
expresiones fijas por constituir sin duda un aspecto mal conocido en el manejo no
solo del Diccionario de María Moliner sino de todos los diccionarios en general.
Lo corriente es que quien se ve precisado a buscar una expresión fija dentro de un
diccionario lo haga en el artículo correspondiente a la primera palabra de la frase y,
si no aparece en ésta, proceda a hacerlo en la segunda y así sucesivamente hasta que,
al fin, termina encontrándola; se trata de un procedimiento efectivo, pero lento y
pesado. Desconocen quienes así proceden que existe toda una normativa,
generalmente aceptada, según la cual la expresión habrá de buscarse en la primera
palabra de la frase perteneciente, por orden de preferencia, a las categorías de
sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre y adverbio, exceptuándose en el caso del
sustantivo las palabras persona y cosa, y en el de los verbos, los que actúan como
auxiliares. Así pues, expresiones fijas como cabello de ángel debe ser buscada en
cabello y no en ángel; a ojos vistas, en ojos; cantarlas claras, en cantar; poner pies
en polvorosa, en pie, etc.
Cuando, por otro lado, en un mismo artículo se registran varias expresiones fijas,
éstas aparecen ordenadas entre sí alfabéticamente. No es necesario, pues, como se
procede frecuentemente, ir leyendo una por una la frases fijas hasta encontrar la que
se busca. Así pues, si queremos buscar, por ejemplo, parque natural, bajo el vocablo
parque, lo encontraremos después de parque nacional y antes que parque zoológico.
Conviene tener además en cuenta que, tratándose de expresiones incluidas en el
artículo de un sustantivo, tales expresiones están ante todo divididas en dos grupos:
en primer lugar aparecen las constitutivas de locuciones sustantivas, esto es,
formadas por el sustantivo en cuestión y un adjetivo o complemento, ordenadas entre
sí alfabéticamente, y a continuación las demás frases hechas, también en orden
alfabético. Así pues, bajo la entrada piel, aparecerán antes locuciones como piel de
gallina y piel de seda que la expresión dejarse la piel [en alguna empresa].

Los anteriores criterios de registro y ordenación, que son los seguidos por el DRAE
y, como hemos dicho, por la mayoría de los diccionarios monolingües inspirados en
él, no coinciden, sin embargo, totalmente con los del DUE, que, aunque básicamente
sigue la misma normativa, presenta algunas particularidades que conviene tener muy
presentes a la hora de realizar su consulta.
Para empezar, la expresión fija se registra en todos los artículos correspondientes a
cada uno de los vocablos componentes (a excepción, lógicamente, de artículos,
preposiciones y conjunciones), aun cuando se estudia tan solo en uno de ellos,
aplicándose en este caso la norma antes establecida, es decir, en el primer sustantivo
o, de no haber sustantivos, en el primer verbo, etc., mientras que en los demás
artículos se realiza tan solo una remisión a aquel donde se estudia. Así, por ejemplo,
la expresión jugar con dos barajas aparecerá registrada tanto en jugar como en
baraja, pero en el primer caso remitirá al artículo correspondiente a este último
vocablo, que es donde verdaderamente se estudia, remisión que se hace mediante la
utilización de letra versalita en dicho vocablo frente al resto de la frase que aparece
en redonda. Como se ve, este procedimiento no tiene otro objeto que facilitar la
búsqueda a quien no tenga claro dónde realmente debe encontrar la expresión de que
se trate.
Todavía conviene añadir que el María Moliner restringe todavía más la elección del
verbo, cuando la expresión fija carece de sustantivos, exceptuándose no solo los
verbos que actúan como auxiliares sino también los que ofrecen función atributiva.
Así pues, una frase como dejar plantada a una persona, en vez de estudiarse en
dejar, se hace en plantado.
Para poner en práctica un caso concreto de búsqueda, pensemos, por ejemplo, que
en alguna parte leemos la expresión no tener ni chapa, cuyo significado ‘no tener
dinero’, que conocemos, no encaja dentro del contexto concreto en que la hallamos
empleada. Así pues, abrimos el DUE y buscamos, lógicamente, en chapa, que es el
primero y único sustantivo, donde efectivamente encontramos que la frase en
cuestión posee otra acepción, que aquí aparece en primer lugar: ‘no saber nada de
algo’.
2. Búsqueda de sinónimos
Con ser el aspecto más novedoso y a la vez una meta esencial del Diccionario de
María Moliner, me atrevería a afirmar que la vertiente onomasiológica suele ser la
menos explotada por la generalidad de los usuarios de esta obra, en la que
normalmente van buscando lo mismo que buscarían en cualquier otro diccionario
común o general de la lengua. Y esta es la razón por la que me voy a parar
especialmente aquí en la consideración del manejo de este diccionario a propósito
de ese aspecto o vertiente lingüística. Pues bien, a este respecto, recordemos que el
DUE puede utilizarse, en primer lugar, como diccionario de sinónimos, pero, sobre
todo, como un verdadero diccionario ideológico.

Para llevar a cabo la búsqueda de sinónimos, conviene tener presente que éstos en la
primera edición van colocados, entre comillas, inmediatamente antes de la
definición a que corresponden, mientras que en la última edición aparecen detrás e
introducidos, como ya queda dicho, por el signo @, y si el artículo dispone de
catálogo de voces, también suelen aparecer incluidos en él. Como es lógico, la
información sinonímica se reduce a una lista más o menos extensa de palabras, lista
que, generalmente, puede ampliarse a su vez en los artículos correspondientes a tales
palabras. Evidentemente, habida cuenta de que, salvo contados casos, los sinónimos
perfectos y totales no existen, las listas que aparecen en este diccionario no son
rigurosamente de sinónimos sino más bien de parasinónimos, razón por la que es
aconsejable consultar, siempre que el sinónimo no nos sea realmente conocido, su
correspondiente artículo antes de adoptar su utilización.
Para ver un caso concreto de búsqueda, supongamos que necesitamos utilizar un
sinónimo del verbo cancelar en un contexto en que lo cancelado sea una hipoteca
contraída por la compra de nuestro piso. Para ello consultamos el artículo
correspondiente a cancelar, del que el DUE nos da cuatro acepciones, en cada una
de las cuales, excepto en la 3, aparece uno o dos sinónimos. Naturalmente, el
significado más cercano al que provoca nuestra consulta corresponde a la última
acepción: «Pagar totalmente o dejar inexistente en cualquier forma una deuda». En
este caso tenemos tan solo un sinónimo: saldar.
Para determinar si ésta es realmente la palabra que buscamos, consultamos su
correspondiente artículo, y vemos que, en efecto, según la primera acepción, saldar
es «pagar completamente una deuda», significado que, como se ve, aparece
concretado en una subacepción.
De todo modos, si no nos satisface por las razones que sean este sinónimo, todavía
nos queda la posibilidad de acudir a liquidar, que en esta misma acepción nos
aparece a su vez como posibilidad sinonímica, y además con un asterisco,
circunstancia que por cierto nos abre otras perspectivas, puesto que nos remite a todo
un catálogo de palabras afines. Vamos, pues, al artículo liquidar y, efectivamante,
la acep. 3 encaja perfectamente con el significado que queremos expresar.
3. En busca de la palabra olvidada o desconocida
Pero supongamos ahora que nuestro problema no reside tanto en la búsqueda de una
palabra semánticamente equivalente de otra que conocemos y que, probablemente,
ya hemos empleado y no queremos repetir nuevamente, sino que nos vemos
obligados a encontrar un vocablo adecuado a lo que intentamos decir, pero que o,
por un fallo de memoria, no nos surge en el momento en que la necesitamos, o,
sencillamente, no sabemos si existe realmente, o, asimismo, lo que queremos es
buscar una palabra más ajustada y precisa que la que nos surge en el momento de
expresarnos. Para resolver estas dudas están ni más ni menos que los catálogos de
palabras, situados, como ya queda dicho, o en el interior del artículo, bajo la acepción

correspondiente, o, cuando son de gran extensión (más de diez líneas), en la nueva
edición aparecen al final del artículo introducidos por el signo bajo el epígrafe
CATÁLOGO.
Antes de referirme al manejo de estos catálogos de un modo práctico, creo que es
necesario dar unas ideas generales acerca de su contenido para saber lo que
realmente podemos —o al menos es esperable— encontrar en ellos. Para un usuario
poco conocedor del DUE de María Moliner esos catálogos, aparte de resultar
embarazosos sobre todo en la primera edición al estar registrados dentro del cuerpo
del artículo (razón por cierto de que en la última estén localizados, cuando son
extensos, al final del artículo), pueden parecer listas bastante caóticas de elementos
léxicos cuya utilidad resulta más bien escasa si no absolutamente nula. Constituye
sin duda ésta una apreciación injusta y, desde luego, inexacta, que demuestra una
vez más lo que expresaba al principio de mi intervención: el frecuente
desconocimiento de la gente para sacarle todo el partido posible a un diccionario. Y,
obviamente, el María Moliner no podría ser en esto la excepción, sino todo lo
contrario…
Volviendo a la cuestión del contenido de los catálogos de voces en el DUE, hay que
decir en primer lugar que un catálogo no es, contra lo que quizás sería esperable, el
paradigma o campo semántico de la palabra-entrada. Lo que con él se busca es un
objetivo exclusivamente práctico, lo cual hace que en dicho catálogo no solo
aparecezcan los vocablos semánticamente próximos, esto es, pertenecientes a lo que
podría considerarse el campo o paradigma léxico de la entrada, sino asimismo las
palabras conceptual o referencialmente relacionas con ella. Se trata, por tanto, más
bien de lo que, sin ninguna intención terminológica o científica, podríamos llamar
«campos conceptuales», expresión por cierto empleada a este propósito por la propia
autora, quien por su parte resume el contenido de los catálogos en los siguientes
puntos2:
1. La forma afija de la palabra-entrada, junto con los afijos o raíces cultas con
que se construyen palabras relacionadas con la idea expresada con ella (así,
por ejemplo, bajo la entrada hombre, aparecerán las raíces hom-, hum-, andro, antrop-).
2. Palabras con el mismo significado. Entiéndase sinónimos y parasinónimos,
los cuales, lógicamente, no aparecerán en ese caso en el cuerpo del artículo,
como es habitual, según ya vimos.
3. Equivalentes pluriverbales, esto es, frases o perífrasis que contengan la misma
idea que la palabra-entrada. Por ejemplo, hacer reír por divertir, dar las
gracias por agradecer, etc.
4. Palabras cuyo significado abarca el de la palabra-entrada y, por el contrario,
las que presentan un significado más preciso que ésta. Por ejemplo, en hombre
junto a bípedo, criatura, homínido o primate, de significado más general, se
registran, marido, padre, caballero, adolescente…

5. Modismos y frases hechas en general relacionadas con la idea expresada por
la palabra-entrada. Así, en huir aparecen expresiones como salir por pies,
tomar las de Villadiego, poner tierra por medio, etc.
6. Antónimo o antónimos de la entrada; por ejemplo, bajo útil aparece inútil, y
bajo gordo, delgado.
7. Finalmente, una lista de palabras con asterisco bajo las que existen a su vez
catálogos relacionados.
Hay que tener en cuenta que todas estas informaciones se hallan distribuidas a su
vez en una serie de grupos separados por una estrella de tres puntas, grupos que no
tienen que coincidir necesariamente con los seis puntos que acabo de exponer, pues,
a excepción de los dos primeros y dos últimos, todas las demás informaciones se
someten a un criterio de homogeneidad semántico-funcional diferente en cada
artículo concreto3. Se trata en todo caso de un criterio relativamente subjetivo, lo que
no impide la consecución del objetivo práctico perseguido de abrir posibilidades de
búsqueda al usuario que intenta encontrar la palabra o expresión que en un
determinado momento pueda necesitar para la codificación de su discurso.
Entre los muchos ejemplos de búsqueda que podríamos proponer, volvamos al caso
anteriormente visto de quien necesita expresar la idea de ‘quitarse de encima la
hipoteca que grava su vivienda’, para cuya expresión no acierta a encontrar la
palabra adecuada. El único verbo que se le ocurre es pagar; pero, además de tener
un significado muy general, no responde a la idea que se quiere expresar, ya que,
evidentemente, pagar la hipoteca no equivale a ‘quitársela de encima’. Así pues, la
alternativa que le queda es utilizar el DUE. Pero ¿por dónde buscar?… Se le
presentan por lo menos dos alternativas.
La primera, lógicamente, será buscar en el catálogo de quitar, donde, pasando la
vista por las correspondientes listas de verbos, el único que parece responder mejor
a la idea que se quiere expresar es suprimir, el cual aparece por cierto también en la
definición de la expresión, un poco más arriba, quitar de delante, que resulta ser
sinónima de quitarse de encima (también registrada). Sin embargo suprimir resulta
demasiado general, razón por la que se hace necesario acudir al artículo
correspondiente en busca a ser posible de una palabra más ajustada, y en el catálogo
correspondiente nos encontramos en primer lugar con una nueva lista de verbos, de
los cuales el que parece responder mejor a nuestra idea es anular junto con,
naturalmente, la frase quitar de delante o de enmedio. Puesto que con esta última se
nos cerraría la cadena de búsquedas, pasamos al artículo anular, en cuyo catálogo
encontramos, entre otros, los verbos amortizar y cancelar, que parecen mucho más
ajustados a lo que se quiere decir. Consultados ambos desde el punto de vista
semasiológico, esto es, en sus correspondientes artículos, nos quedamos finalmente
con el segundo, puesto que a la idea de ‘dejar sin vigencia un compromiso’ añade la
de ‘pagar totalmente una deuda’, que es justamente lo que se quiere expresar.

Otra vía, probablemente más adecuada por ser más rápida, consistirá en ir al artículo
de hipoteca, en cuyo catálogo encontramos los verbos hipotecar y su antónimo
deshipotecar, el último de los cuales responde asimismo a la idea que queremos
expresar; pero no nos satisface porque, en el momento en que estamos escribiendo,
lo que surge en nuestro espíritu es la necesidad de expresar no lo que queremos hacer
con el piso (esto es, deshipotecarlo), sino con la hipoteca que grava sobre él. Dicho
de otro modo, buscamos un verbo que exprese esa misma idea, pero cuyo
complemento directo sea la hipoteca y no el piso, y, precisamente, en la acep. 2, que
es la que corresponde al significado que en este caso tiene para nosotros hipoteca,
aparece entre paréntesis precediendo a la definición una lista de verbos con los que
esta palabra se emplea más frecuentemente, entre los cuales encontramos
precisamente el que nos puede valer: cancelar.
Dada la importancia del punto que estamos tratando, voy a proponer todavía otros
casos de búsqueda.
Vamos a imaginar que queremos referirnos a una realidad concreta cuya
denominación, si es que existe en la lengua, la desconocemos totalmente.
Supongamos, por ejemplo, que queremos averiguar si la espuma de la cerveza posee
un nombre específico en español. Para ello buscamos en cerveza —teóricamente
también podríamos empezar por espuma— y en el catálogo encontramos la palabra
gista, que, consultada en su correspondiente artículo, resulta que es justamente lo
que buscamos, aun cuando, por aparecer su definición en letra cursiva, sabremos que
se trata de una palabra caída en desuso.
Supongamos ahora que, por ejemplo, lo que queremos saber es si el adorno que suele
rematar el mango de las cucharas y tenedores de plata posee asimismo un nombre
específico. Buscamos entonces en cuchara o en tenedor, pero no encontramos lo que
buscamos; no obstante en ambos casos aparece dentro del catálogo la palabra
cubierto con asterisco, lo que nos permite continuar la consulta. Buscamos, pues, en
cubierto y, entre los vocablos de la lista, encontramos gallón, que en la nomenclatura
del DUE aparece bajo gallón2 y entre cuyos significados se registra el que buscamos.
Consideremos todavía otro ejemplo: ahora queremos averiguar si los granos,
espinillas o acné que le salen a un hijo nuestro en la cara cuando está empezando a
asomarle la barba tienen también un nombre concreto en español. La búsqueda en
este caso podemos comenzarla por grano, espinilla o acné. Si lo hacemos por este
último, nos encontraremos que, a falta de catálogo, existe una palabra con asterisco
en la definición, que nos remite, por tanto, al correspondiente catálogo; se trata de
granito, diminutivo de grano, que es donde realmente se encuentra el catálogo, bajo
la acep. 5, correspondiente al significado general que nos ocupa, y en él, además de
acné, por el que empezamos, hallamos registradas, entre otras, las palabras barrillo,
comedón, espinilla. Consultamos a continuación la primera y —¡eureka!— damos
con lo que buscábamos, pues en su definición se dice: «Granito de los que salen en
la cara, por ejemplo a los que empiezan a tener barba». La búsqueda podría haberse

iniciado por espinilla, que asimismo nos remitiría al catálogo de grano, con lo que
llegaríamos a idéntico resultado.
Para no alargarme ni un minuto más en demostrar de un modo práctico la enorme
utilidad de los catálogos de vocablos en el Diccionario de María Moliner, terminaré
este punto subrayando una consecuencia obvia de cuanto acabamos de ver: que
consultar esta obra puede ser un ejercicio a buen seguro entretenido y, desde luego,
muy eficaz para aprender nuevo vocabulario o, en todo caso, para traer a la memoria
el vocablo que tenemos en la punta de la lengua, pero que no nos acaba de salir por
más vueltas que le damos. En fin, como fácilmente puede verse, el potencial
informativo del DUE en este punto es enorme.
4. Consultas gramaticales: sintácticas y morfológicas
En esta función activa o de instrumento para la codificación de enunciados, otro
aspecto también fundamental en el Diccionario de María Moliner es sin duda el
referente a la información gramatical o morfosintáctica, información que puede ser
general o específica. La primera está constituida por lo que la autora llama
«artículos con desarrollo gramatical», que en su conjunto no son otra cosa que una
gramática del español por orden alfabético; esto es, se trata de artículos
relativamente extensos, de tipo enciclopédico, sobre vocablos pertenecientes a la
terminología gramatical al uso. La segunda, en cambio, se refiere a aspectos
gramaticales concretos de las palabras, tanto en lo concerniente a su morfología
como a su comportamiento sintáctico o combinatorio particular. Es por cierto esto
último lo que resulta más novedoso en un diccionario común y general como éste,
y, por lo tanto, el aspecto en que me voy a fijar aquí, pues ciertamente la inclusión
de los «desarrollos gramaticales», aun siendo útil para el tipo de usuarios
(preferentemente extranjeros) para los que están pensados, dificulta grandemente la
consulta de este diccionario, lo que ha llevado con acierto a los responsables de la
última edición a incluir tales desarrollos en un segundo apéndice al final de la obra,
los cuales vienen a constituir así un diccionario suplementario de tipo gramatical.
Evidentemente, como muy bien observa M. Seco en la ‘Presentación’ de esta última
edición del María Moliner, «la función codificadora no se llena simplemente
brindando palabras, porque el mensaje no se construye sólo con léxico, sino con
sintaxis»4. De ahí que la autora del DUE se preocupase por ofrecer al mismo tiempo
las características relativas al comportamiento sintáctico particular de las palabras,
indicación que por cierto corresponde más bien a otra clase de diccionarios, los
llamados diccionarios de valencias o de construcción y régimen.
Pues bien, la información de este tipo junto con la concerniente a otros aspectos
gramaticales viene registrada en el DUE de diversas maneras y en lugares diferentes
del artículo. Digamos, para empezar, que dicha información morfo-sintáctica puede
estar registrada explícita o implícitamente.

Esto último ocurre cuando aquélla es deducible de otros elementos presentes en el
artículo, como pueden ser las definiciones y, sobre todo, los numerosos ejemplos
incluidos en la obra, cuya misión no solo es demostrar de un modo práctico las
correspondientes explicaciones teóricas, sino cubrir de alguna manera las
deficiencias de éstas. Así, por poner tan solo un ejemplo, en el artículo oponer el
régimen preposicional, con a, de este verbo en su primera acepción no viene dado
de forma explícita, sino exclusivamente por el ejemplo propuesto. Otro caso de
indicación implícita en el Diccionario de María Moliner viene representado
típicamente —solo en la primera edición— por la categoría o subcategoría de la
palabra (por ejemplo, nombre, transitivo, adjetivo, etc.), presente sin embargo
invariablemente en todos los diccionarios; según observa la autora, tal indicación no
se realiza por ser fácilmente deducible de la definición5. Por otro lado, hay que añadir
que las definiciones —aunque esto no es exclusivo, por supuesto, del DUE— pueden
a su vez informar implícitamente sobre múltiples características sintácticas o
combinatorias de las palabras mediante lo que ha dado en llamarse «contorno
definicional», esto es, la parte que indica el contexto semántico-sintáctico del
definido; así, por ejemplo, la definición, registrada en el Moliner, «juzgar […]
ejercer sus funciones un juez o tribunal», presupone que el definido se construirá
siempre con las palabras juez o tribunal como sujetos, y en esta otra: «regañar […]
Mostrarse una persona a otra su enfado recíproco con palabras ofensivas o de
desprecio» se nos indica que regañar habrá de llevar siempre sujeto y complemento
indirecto de persona; como diría Coseriu, hay solidaridad léxica entre los verbos
definidos y los vocablos señalados de sus correspondientes definiciones.
Pero fijémonos más que nada en las informaciones explícitas, las cuales, según los
casos, vienen dadas, como he dicho, en diversas partes del artículo. Una de ellas es
el propio contorno definicional, solo cuando corresponde al complemento directo
del verbo que actúa como definido, función que, como hemos observado
anteriormente, se indica con un signo especial consistente en una pequeña flecha
colocada delante de la palabra de la definición que habrá de desempeñar dicha
función; considérense, por ejemplo, a este respecto las definiciones contenidas en
percibir, donde cosa y cantidad aparecen precedidas por la flechita, o las del verbo
segar, cuyos complementos directos aparecen asimismo indicados mediante el
mismo procedimiento. Otro lugar de indicaciones gramaticales, en este caso
referentes a las peculiaridades morfológicas de la conjugación de los verbos —esto
es, los casos de irregularidad— viene representado, según ya se observó también
anteriormente, por un apartado especial introducido por el epígrafe CONJUG.
(véase, por ejemplo, el propio artículo segar).
Finalmente, las demás informaciones gramaticales se indican explícitamente en una
explicación al lado de la definición, o aparecen registradas entre paréntesis al
principio del artículo o inmediatamente antes de la acepción afectada, como es el
caso del régimen preposicional. Así, como ejemplo de estos dos últimos casos,
obsérvese el artículo correspondientes a optar, donde, por una parte, podemos
observar el régimen preposicional, indicado entre paréntesis, junto con

particularidades combinatorias de esta palabra, en explicaciones complementarias
que siguen a las definiciones.
El tipo de indicación gramatical que sin duda merece destacarse especialmente es el
referente al régimen y construcción, el cual aparece, como acabamos de observar,
en los paréntesis inicial o de acepción. Es típico del DUE informar en este caso sobre
el régimen preposicional de los verbos y adjetivos, o acerca de las palabras con que
habitualmente se combina el vocablo que hace de entrada. Así, como ejemplo, de lo
primero obsérvese el propio artículo optar, en cuyos paréntesis de acepción se
registran las preposiciones por y entre en el primero, y a en el segundo; para lo
segundo véase el artículo paisaje, cuyo paréntesis de la primera acepción registra
una serie de verbos con los que suele construirse esa palabra.
Notemos, finalmente, que el registro con mayúscula o minúscula inicial de las
palabras comprendidas en el paréntesis tiene a su vez una función de marcación
sintáctica: la de informarnos acerca de su colocación delante o detrás,
respectivamente, del vocablo que hace de entrada.
Y dicho todo esto, paso a plantear algunos casos concretos de búsqueda en el DUE
en relación con el plano exclusivamente gramatical del léxico. Realmente, después
de lo visto, una consulta de este tipo no puede ofrecer mayores dificultades ni
complicaciones.
Veamos en primer lugar algunos ejemplos relativos a la morfología:
1. Si se trata, por ejemplo, de averiguar una forma irregular de un verbo, no hay
más que acudir, lógicamente, al apartado CONJUG. del artículo
correspondiente a ese verbo. Vamos a suponer que en un determinado
momento necesitamos utilizar la tercera persona de singular del indefinido de
roer; abrimos el Diccionario en el lugar correspondiente a esta palabra y allí
encontramos conjugado, entre otros tiempos, el pretérito indefinido.
2. Pero vamos a suponer ahora que nuestra duda se refiere a la pronunciación —
y correspondiente ortografía— de la primera persona de singular del presente
de indicativo del verbo adecuar, que no sabemos si es adecuo o adecúo.
Buscamos, pues, el verbo correspondiente, y también en el apartado dedicado
a la conjugación se informa que se pronuncia como en averiguar, esto es, con
diptongo, aunque también se usa con hiato.
3. El problema en este momento nos lo plantea la palabra currículum, que
necesitamos utilizar en plural y no sabemos si es currícula, como en latín,
currículos (esto es, en forma castellanizada) o currículums, que nos suena
peor. Consultado el María Moliner, observamos que lo más aconsejable es la
utilización de esta palabra como invariable, aunque también es posible (no
frecuente) la forma plural latina.
4. Consideremos todavía un último caso de consulta sobre morfología
gramatical. En una crónica deportiva a alguien se le ocurre escribir:

«En la Plaza de la Cibeles se concentró una multitud de seguidores del
Real Madrid después de que éste ganase con autoridad la copa de
Europa.»
Pero en el momento de corregir se le ocurre dudar de la corrección de la forma
ganase, que aquí, obviamente, tiene valor de pluscuamperfecto de indicativo.
Sobre su mesa no tiene otro libro de consulta que el Diccionario de María
Moliner, el cual, aunque no lo parezca, puede resolverle perfectamente la
duda. No se trata, naturalmente, ahora de buscar en la parte alfabética o
diccionario propiamente dicho, sino en el apéndice dedicado a cuestiones
gramaticales, donde bajo el epígrafe Uso de los tiempos de subjuntivo
correspondiente al artículo encabezado por VERBO, a propósito del
imperfecto de subjuntivo, se informará de que, con valor de pluscuamperfecto
de indicativo, el imperfecto de subjuntivo tan solo podrá emplearse con las
formas en -ra, lo que quiere decir que la forma ganase deberá ser sustituida
por ganara o, evidentemente, por había ganado.
Consideremos ahora tan solo unos cuantos casos referentes a la sintaxis particular
de algunas palabras:
1. Vamos a suponer en primer lugar que tenemos dudas acerca de la palabra que
debe utilizarse como complemento directo de corregir, porque no sabemos si
hay que decir corregirle las faltas de ortografía a un escrito, corregir de las
faltas de ortografía un escrito o corregir las faltas de ortografía de un escrito
(o en un escrito), etc. Nuestra duda se resolverá si acudimos al DUE, en cuyo
artículo corregir se dice que el complemento directo puede ser el autor de la
cosa hecha, la cosa —en este caso el escrito— o el aspecto a que se refiere la
corrección, esto es, aquí las faltas de ortografía.
2. ¿Cómo se dice: tratar un asunto o tratar de un asunto; tratar en ganado o
tratar con ganado; tratar con la gente o tratar a la gente? Todas estas dudas
—y más— pueden ser perfectamente despejadas consultando este diccionario
en el artículo correspondiente a tratar, donde aparecen las indicaciones
pertinentes sobre el régimen preposicional propio de cada acepción. En esta
misma línea podemos consultar los distintos regímenes preposicionales de,
por ejemplo, el verbo disponer, según que lo utilicemos en el sentido de
‘tener’ (disponer de tiempo, de dinero), ‘utilizar la ayuda de una persona’
(disponer de alguien), o, en construcción pronominal, ‘prepararse’
(disponerse para la lucha), etc.
3. Un último ejemplo: sea el caso de un extranjero que necesita utilizar un
adjetivo en función predicativa, pero ignora si ha de usarlo con el verbo ser o
estar. El DUE informa sobre el particular mediante un paréntesis de acepción,
cuando el adjetivo admite, según el significado en que se tome, el uso de
ambos verbos. Así, supongamos que se trata del adjetivo conforme, que, como
puede verse, en la acepción 1 lleva, según se hace notar, ser, y en la 5, estar.
Pero aun tratándose de adjetivos que no ofrezcan esa alternancia, el María

Moliner suele indicar asimismo, implícitamente por medio de los oportunos
ejemplos, el uso con ser o con estar.
5. Otras consultas: pronunciación, pragmática
Y ya, para terminar, por si con lo que llevamos visto no fuera suficiente para
demostrar las grandes posibilidades de consulta que ofrece este diccionario, todavía
podemos señalar otras que no hemos tenido en cuenta hasta aquí, como pueden ser
las relativas a la pronunciación y, sobre todo, las representadas por las frecuentes
observaciones de orden pragmático, o lo que es lo mismo, referentes a las situaciones
de uso de las palabras, que se encuentran a cada paso a lo largo de la obra.
Dada la casi completa correspondencia en español entre los niveles gráfico y fónico,
representaría sin duda un gasto innecesario de espacio si cada palabra-entrada fuese
acompañada, como ocurre en otros diccionarios, de la correspondiente transcripción
fonética. Esta indicación, sin embargo, no es ni mucho menos inútil cuando, aunque
sea en contados casos, la pronunciación no es deducible de la grafía. Así, a un
hablante del español se le pueden presentar dudas acerca de cómo pronunciar
palabras, generalmente préstamos, como sándwich (y sus derivados), leasing,
pianissimo, maître, majorette, o siglas como IPC, IRPF, ISBN, e incluso palabras
más netamente españolas como ión, pronunciada según el Moliner con dos sílabas.
Más frecuentes son las indicaciones de tipo pragmático, relativas a las condiciones
de uso de una palabra, de una expresión o de una acepción determinada. Las hay de
muchos tipos:
1. Se refieren unas veces a características o circunstancias que acompañan al
referente. Por ejemplo, si consultamos los artículos correspondientes a quijote
y personilla, observaremos que en el primero María Moliner señala el tipo de
personas a que se aplica tal calificativo, y en el segundo, entre otras cosas,
destaca la condición generalmente infantil del referente.
2. En otras ocasiones se alude a la actitud del hablante, como ocurre también en
los ejemplos anteriores, donde a las condiciones del referente se añade que la
utilización del vocablo responde a un sentimiento no admirativo o incluso de
desprecio en el primer caso, y afectivo en el segundo, obviamente por parte
del hablante. Otros ejemplos: en la acepción 2 de maldito se dice que «se
aplica a una cosa o persona para expresar disgusto con ella»; de
exclamaciones tales como ¡Jesús! , ¡Jope!, ¡Joroba!, ¡Ji, ji, ji! el DUE dice
que se emplean para expresar, entre otros, sentimientos de sorpresa, enfado,
incredulidad, etc.
3. Otras veces, en fin, la indicación corresponde a una situación o hecho muy
concreto, como es el caso, por ejemplo, de la explicación que el DUE incluye
a propósito de patera:
«Particularmente, la utilizada por inmigrantes magrebíes para cruzar el
estrecho de Gibraltar y entrar ilegalmente en España.»

Se alude, en fin, a situaciones de tipo social y cultural, como lo que se dice en
la acepción 3 de la palabra comadre: «Se dan entre sí este nombre las mujeres
de los pueblos de algunas regiones, vecinas o amigas», a lo que se añade en
la siguiente acepción: «[…] particularmente, cuando se las considera en
reunión, murmurando o charlando», atendiendo así, como se ve, a la actitud o
actividad del referente. Las posibilidades, como puede suponerse, son
enormes.
Concluiré, pues, insistiendo en la enorme utilidad del Diccionario de María Moliner,
obra que a buen seguro —como ocurre con la inmensa mayoría de los diccionarios—
se le suele sacar muy poco partido, sencillamente porque la generalidad de los
usuarios desconocen en toda su dimensión las grandes y variadas posibilidades
informativas de esta obra. Yo me consideraría plenamente satisfecho si con mi
sencilla y modesta aportación consiguiera despertar en ustedes el interés y atención
por este diccionario, que sin duda representa uno de los mejores logros de la
lexicografía española actual y, probablemente, de todos los tiempos.
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віковими (старший – молодший), ґендер. (чоловік – жінка), психол. і психіч.
(темперамент, настрій, духовний світ), фізіол. (перебування в нормал. чи
змінених станах свідомості) чинниками.
Серед осн. проблем К. л. – питання про заг. закони міжособистіс., груп. і
масового типів спілкування у зв’язку з орг-цією засобів мовного коду,
специфіка комунікації залежно від умов (соц., культур. тощо), закони орг-ції
елементів мови в процесах спілкування з урахуванням контекст. і ситуатив.
чинників, закономірності взаємодії мовних і позамовних засобів комунікації,
причини комунікатив. невдач, методи вивчення мови і засобів ін. семіотич.
систем у процесах комунікації.
Комунікативний акт — найзагальніше поняття комунікативної лінгвістики;
процес, який відбувається в певному місці, на пересіченні осей простору і
часу, результатом якого є дискурс (текст).
Кожен к. а. має дві складові: комунікативну ситуацію і дискурс.

Ситуація — фрагмент об'єктивно існуючої реальності, складовою якої є
вербальний акт.
Дискурс — вербалізована мовленнєво-мисленнєва діяльність, складовими
якої є лінгвістичні (засоби мовного коду) й нелінгвістичні (засоби інших
семіотичних систем) компоненти. Дати ще кілька визначень.
У процесах міжособистісного спілкування, за словами В.В. Красних,
виокремлюють чотири компоненти к. а.:
–

конситуація

(екстралінгвальний

аспект)

—

об'єктивно

наявна

екстралінгвальна ситуація, (обставини) спілкування; умови спілкування і
його учасники (хто, що, де, коли, в якому настрої, хто кому хто);
– контекст (семантичний аспект) — імпліцитно (приховано) або експліцитно
(відверто) виражені смисли, що реально існують і є частиною ситуації,
відображаються в дискурсі та є актуальними для цього комунікативного
акту;
– пресупозиція (когнітивний аспект) — зона перетину індивідуальних
когнітивних

просторів

комунікантів,

яка

актуалізується

в

процесі

спілкуваня, у тому числі розуміння конситуації; спільний фонд знань,
спільні попередні відомості про стан речей, якими володіють комуніканти;
– мовлення (власне лінгвістичний аспект) — продукт безпосереднього
творення.
Комунікативний акт — це взаємодія як мінімум двох осіб за допомогою
засобів мовного коду, він є сукупністю мовленнєвих актів, які виконуються
індивідами назустріч один одному. Якщо в мовленнєвому акті акцент
робиться на дію, то в К. а. – на взаємодію адресата та адресанта.

Кожний

комунікативний

акт протікає лише за певних

обставин.

Комунікативний акт детермінується різними факторами, які можуть сприяти
або заважати успішному спілкуванню. Такими факторами можуть бути,
напр., відстань між комунікантами, їх взаємовідносини, час, відведений на
спілкування, наявність чи відсутність комунікативного шуму. Коли
розмова відбувається за несприятливих умов, то для досягнення
взаєморозуміння необхідне багаторазове повторення висловлення.
Комунікативний шум – різноманітні форми порушення чи зміни у
повідомленнях, які утруднюють процес передавання або сприймання
інформації.
Важливу роль в К. а. відіграє комунікативна інтенція.
Комунікативна

інтенція

(комунікативний

намір)–

категорія

лінгвістичної прагматики та теорії мовних актів; комунікативний намір
адресанта (осмислений чи інтуїтивний), який визначає внутрішню програму
мовлення і спосіб її втілення.
К. і. визначає і організовує зміст комунікативного акту. Без цього
компонента спілкування не може існувати: у ньому не було б потреби. З
іншого боку, комунікативна інтенція є одним із компонентів комунікативної
стратегії, яка має психологічну природу та залежить від контексту
комунікації та від характеристик її учасників. Тільки завдяки співпраці
комунікантів може бути досягнута комунікативна мета, яку поставив перед
собою мовець на початку комунікативного акту. Загальна к. і. мовця
обумовлює стратегію мовленнєвого спілкування.
Комунікативна стратегія мовця - правила і послідовність комунікативних
дій, яких дотримується адресант для досягнення певної комунікативної
мети. К.с. полягає у доборі мовних засобів комунікації, виборі тональності

спілкування, формуванні сприятливої атмосфери взаємодії комунікантів, у
виборі комунікативних намірів тощо.
Функції комунікації та комунікативного акту.
Функції комунікації виділяються тільки в цілях аналізу. У реальному
комунікативному процесі, навіть в одному, окремо взятому комунікативному
акті можуть поєднуватися декілька функцій, одна або дві з яких будуть
основними, визначальними. Виходячи з того, яка з функцій є провідною,
можна побудувати класифікацію комунікативних актів.
Основні функції комунікаційного процесу полягають у досягненні
індивідуальності кожного його елемента. В окремих актах комунікації
реалізуються наступні функції комунікації:
• Управлінська,
• Інформативна,
• емотивну,
• Фатіческая - пов'язана з встановленням контактів.
Причому перша функція управлінська є генетично і структурно вихідною.
Деякі дослідники (А. А. Леонтьєв, Н. Б. Мечковская) додають також магічну
або заклинальних функцію, етнічну (об'єднує народ) функцію, біологічну
функцію (для комунікації тварин).
Інші дослідники вважають за краще мінімізувати кількість функцій,
виділяючи лише основні і вважаючи інші різновидом основних. Так, відомий
психолог і лінгвіст Карл Бюлер (1879-1963) виділяв три функції мови, що
виявляються в будь-якому акті мовлення:
• функцію вираження (експресивну), що співвідносить з мовцем,
• функцію звернення (апелятивності), що співвідносить з тим, хто слухає,
• функцію повідомлення (репрезентативну), що співвідносить з предметом
мови.
Відправник повідомлення виражає себе, апелює до одержувача і репрезентує
предмет комунікації.

Традиційно також виділяється або дві, або три функції мови. Вважалося (і
побутова свідомість дуже легко сприймає цю думку), що мова в першу чергу
виконує:
• пізнавальну (когнітивну) або інформаційну функції: вираження ідей, понять,
думок і повідомлення їх іншим комунікантами.
• Друга функція, яка зазвичай виділялася - оціночна: висловлення особистих
оцінок і відносин,
• третя - афективна: передача емоцій і почуттів.
Роджер Т. Белл, відомий американський автор робіт з соціоакту, співвідносить
з цими функціями мови три сфери гуманітарних наук:
• лінгвістика і філософія (когнітивна функція),
• соціологія та соціальна психологія (оціночна функція),
• психологія та літературознавство (афективна функція).
Функції комунікації можуть бути надбудовано над моделлю комунікації та
'прикріплені' до її учасників і елементів. З моделі Р. О. Якобсона випливають
шість функцій:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Емотивна - АДРЕСАНТ,
Конативна - АДРЕСАТ,
референтивна - КОНТЕКСТ,
поетична - ПОВІДОМЛЕННЯ,
фатична - КОНТАКТ,
метамовна - КОД.

Функціональна характеристика повідомлення (комунікативного акту) може
бути дана в залежності від його спрямованості, його основної комунікативної
задачі. Р. Дімблбі і Г. Бертон виділяють шість функцій повідомлень і
комунікативних актів:







попередження,
рада,
інформація,
переконання,
вираження думки,
розвага.

Ця класифікація функцій є прагматичною, тобто, пов'язаною з вживанням
комунікативних засобів для досягнення певних цілей. Основні функції

комунікаційного процесу полягають у досягненні індивідуальності кожного
його елемента. За співвідношенням до функції комунікації умовно
виділяються повідомлення:
• Спонукальні (переконання, навіювання, наказ, прохання) - Управлінська
• Інформативні (передача реальних і вигаданих відомостей) - Інформативна
• Експресивні (збудження емоційного переживання) - Емотивна
• Фатичні (встановлення і підтримання контакту) - Фатична
Основні риси комунікації:
• інтерсуб'ектность;
• діяльнісний характер;
• комунікації навчаються, хоча є і певні біологічні, природні передумови
навчання комунікативної діяльності.
6) Класифікація мов світу. Романські мови.
Загальна характеристика мов світу
Нині у світі за різними даними нараховується від 2,5 до 7 тис. мов (за даними
Інтернету 1999 р. - 6703 мови). Точно визначити кількість мов неможливо,
оскільки відмінність між різними мовами і діалектами однієї мови умовна.
Мови світу розрізняють за структурою, кількістю їх носіїв, наявністю
писемності, ступенем їх вивчення, суспільними функціями.
Якщо порівняти, наприклад, українську і китайську мови, то виявиться, що в
них дуже відмінна будова. В українській мові змінні слова мають закінчення,
якими виражаються значення роду, числа, відмінка, часу, особи тощо. Вони
можуть мати різні суфікси та префікси, які також виражають граматичні та
лексико-граматичні значення. У китайській мові слова складаються з одного
кореня, вони не змінюються. Зіставивши українську та англійську мови, ми
також побачимо відмінності в їх структурах. Функція, яку виконують в
українській мові закінчення, в англійській мові передається прийменниками
(книжка студента - the book of the student), У мовознавстві існують різні
класифікації мов світу за їх структурою (див.: Типологічна класифікація мов).
Стосовно кількості мовців, що користуються певною мовою, розбіжності
надзвичайно великі. За цим показником мови розташовані так (дані інтернету
за 1999 рік): китайська (1223 млн. 307 тис), іспанська (332 млн.), англійська
(322 млн.), бенгальська (189 млн.), гінді (182 млн.), арабська (174 млн. 950 тис),

російська і португальська (170 млн.), японська (125 млн.), німецька (98 млн.),
корейська(75 млн.), французька (72 млн.), в'єтнамська (67 млн. 662 тис), телугу
(66 млн. 350 тис), маратхі (64 млн. 763 тис), тамільська (63 млн. 75 тис),
турецька (59 млн.), урду (58 млн.), гуджараті (44 млн.), польська (44 млн.),
українська (41 млн.; за кількістю мовців на 21 місці), італійська (37 млн.).
Однак є понад 200 мов, якими користуються менше 1 млн. осіб. Є також мови,
якими розмовляють сотні, десятки і навіть одиниці людей. Так, зокрема,
нганасанською мовою(півострів Таймир, Росія) в 1979 р. говорило до 800 осіб,
кетською (на узбережжі Єнісею, Росія) - 684 особи, караїмською (Крим, ІваноФранківська область, Литва) - 535 осіб, іжорською і негідальською (Росія) 224 особи, ітельменською та енецькою (Росія) - 200 осіб, лівською (Латвія) і
керецькою (Чукотка, Росія) - 100, убихською (Туреччина) - декілька десятків
осіб, а симською (басейн Єнісею, Росія) - декілька людей.
Є мови з давньою писемністю (санскрит, хетська, грецька, італійська,
німецька, болгарська, українська тощо); молодописемні (киргизька з 1924 р.,
гагаузька з 1957 р., сомалі з 1973 р., карагаська з 1988 р.). Існують й такі мови,
що не мають писемності (мови тубільного населення Африки, Австралії та
Америки; селькупська, карельська, рутульська, енецька, нганасанська,
чулимська, ульчська в Росії; сокотрійська в Ємені; солонська в Монголії;
мегрельська, сванська і бацбійська в Грузії; ягнобська в Таджикистані;
талиська в Азербайджані та ін.).
Різняться мови й ступенем їх вивчення. Це стосується і живих, і мертвих мов.
Поки що недостатньо вивчені мови автохтонного населення Африки,
Австралії та Америки. Не розшифровані ще пам'ятки нещодавно відкритих
(1964 р.) етруської та пунічної мов.
Неоднаковим є й функціональне навантаження мов. Деякі мови виконують
лише функцію розмовно-побутового спілкування (племінні мови Африки,
Австралії, Америки, хіналузька мова в Азербайджані, дунганська в Киргизії,
мансійська в російському Заураллі та ін.). Є мови національні, що
обслуговують усі сфери діяльності нації (чеська, словацька, польська,
болгарська, литовська, українська та ін.). Є мови, які обслуговують декілька
націй. Наприклад, німецькою користуються німці, австрійці та швейцарці;
іспанська обслуговує іспанську націю і 20 націй Центральної та Південної
Америки. Деякі мови є мовами міжнаціонального спілкування (російська на
території Російської Федерації). Існують і міжнародні (світові) мови, зокрема
англійська, арабська, іспанська, китайська, французька і російська. Це офіційні
робочі мови міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО та ін.), конференцій,
з'їздів тощо. їх вивчають у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
різних країн як іноземні мови.
Генеалогічна класифікація мов

Порівнюючи окремі мови, можна помітити, що між деякими з них є подібність.
Так, зокрема, всі слов'янські мови мають дуже велику кількість спільних слів.
Наприклад:
укр. ворона, сон, межа, ходити, ти, п'ять
рос. ворона, сон, межа, ходить, ты, пять
серб. врана, сан, меІ)а, ходати, ти, пет
болг. врана, сън, межда, ходя, ти, пет
польськ. wrona, sen, miedza, chodic, ty, piec
чеськ. urana, sen, mez, chodit, ty, pet
словацьк. vrana, sen, medza, chodit', ty, pat'
Надзвичайна близькість слов'янських мов навела вчених на думку про
спільність їх походження, тобто вони мали спільного предка - мову-основу,
або прамову, яка існувала до V-VI ст. н.е.
Таким же чином була виявлена близькість німецької та англійської мов. Пор.
нім. Mutter "мама", Vater "батько", Blut "кров", fallen "падати", gut "добрий" і
відповідні англ. mother, father, blood, fall, good.
Багато спільного є в словнику слов'янських і деяких європейських та азійських
мов. Пор.: укр. брат, лит. broterëlis, д.-інд. bhrätä, авест. brätar, гр. фратер, лат.
fräter, ірл. bräthir, гот. bropar, тохар, pracar; укр. ніч, д.-інд. nak( t ), лит. naktis,
гр. vvÇ, лат. пох, тот. naht s, нім. Nacht, англ. night; укр. м'ясо, д.-інд. mämsam,
тот. mimz, прус. memsä; укр. око, лит. akis, вірм. ahn, лат. oculus; укр. ніс, лит.
nosis, д.-інд. näsä, нім. Nase, англ. nose; укр. живий, лит. gyvas, д.-інд. jïvàs; укр.
нині, гр. vùv, нім. nun, лат. nunc, лит. nù; укр. два, лит. dù, д.-інд. dvàù, тадж.
gy, лат. due, гр. duo, алб. du, англ. two [tu:]; укр. три, д.-інд. träyas, лит. try s, гр.
rpezç, лат. tres.
Однак використання словникових подібностей для обґрунтування
спорідненості мов і їх класифікації за ступенем спорідненості не є надійним
критерієм. Річ у тому, що слова легко запозичуються і в такому разі близькість
словникового складу є наслідком контактування мов. Так, скажімо, в
японській мові числівники від 1 до 6 такі самі, як у тибетській. З'ясувалося, що
вони запозичені з тибетської мови 1000 років тому, коли японці мали тісні
контакти з Китаєм (тибетська мова поширена в Китаї). Пор. ще: слово комбайн
зараз є майже в усіх мовах, тоді як у близьких мовах можна віднайти різні
слова на означення предметів та понять, що здавна є в усіх культурах, як,
наприклад, укр. осінь і чеськ. podzim, укр. підлога і рос. пол.

Найдостовірніші дані про спорідненість мов можуть бути отримані при
порівнянні морфем, особливо закінчень. Набір їх невеликий, що пояснюється
обмеженістю набору граматичних значень у всіх мовах світу. Вони є відносно
стійкими (з усіх звуків кожної мови в закінченнях використовується незначна
кількість, що полегшує встановлення відповідників між мовами). Наприклад:
д.-укр. кс-мь, д.-інд. as-mi, хет. es-mi "я є", що дає можливість реконструювати
спільну праформу es-mi; д.-укр. кс-ть (вживається і в сучасній українській
мові), д.-інд. as-ti, хет. es-ti "він є", що дає можливість трактувати їх як похідні
від давнішого es-ti. На цій основі можна припускати, що ще в більш далеку
епоху (2-3 тис. років до н.е.) існувала спільна мова-основа (індоєвропейська
прамова).
Зусиллями декількох поколінь учених, які вивчали мови в порівняльному
аспекті, розроблена генеалогічна класифікація мов.
Генеалогічна класифікація мов - вивчення і групування мов світу на основі
споріднених зв'язків між ними (на основі спільного походження від якоїсь
прамови).
Грецьке слово genealogia означає "родовід". Спорідненими з цим словом є ген
"елементарна одиниця спадковості, за допомогою якої відбувається запис,
зберігання й передавання генетичної інформації в ряді поколінь", генеза
(генезис) "походження, виникнення", генетив "родовий відмінок", жона (від
gena), що означало "та, що народжує", євгеніка "наука про покращання
біологічних властивостей людини", імена Гена, Женя, що означають
"благородний", а також такі слова, як генотип, генофонд, геноцид, генерація,
генерувати, генетика, генетичний тощо. Усі ці слова пов'язані значенням
родоводу.
Генеалогічна класифікація базується на порівняльно-історичному методі, мета
якого полягає: 1) у встановленні спорідненості мов, їх спільного походження
шляхом порівняння слів, звуків і граматичних форм; 2) у реконструюванні слів
і граматичних значень у мові-предку ; 3) у встановленні закономірностей у
зміні слів, звуків і граматичних форм після розходження мов.
Ще в 1538 р. французький учений Г. Постеллус у книзі "Про спорідненість
мов" намагався довести походження всіх мов від давньоєврейської. Відтак у
1610 р. Ю.-Ц. Скалігер зробив першу класифікацію мов у праці "Думки про
європейські мови". На основі дослідження слова Бог він виділив 11 груп мов:
грецьку, латинську, тевтонську, слов'янську, албанську, ірландську,
британську, татарську, угорську і баскську.
У 1666 р. хорват Ю. Крижанич опублікував "Граматичні дослідження про
російську мову", де навів фонетичні відповідники між слов'янськими мовами
і на цій основі зробив їх класифікацію.

Багато мовних відповідників у європейських мовах установив засновник
слов'янської філології Й. Добровський: гр. ХЄЇЦ&> лат- hiems, рос. зима; гр.
ураю, рос. жрать; лат. gränum, слов. зрьно; лат. musca, рос. муха; нім. Gold,
слов. злато.
Однак справжнім поштовхом для порівняльно-історичного методу стало
відкриття європейцями санскриту. Італійський мандрівник Ф. Сассеті, який
проживав в Індії у 80-х роках XVI ст., де й ознайомився з цією давньою мовою,
у своїх листах у Європу висловив припущення про спорідненість санскриту з
італійською мовою. На підтвердження цього навів такі відповідники: санскр.
dva "два" - італ. due, санскр. tri "три" - італ. tre, санскр. sarpa "змія" - італ. serpe.
У другій половині XVIII ст. англійці заснували в Калькутті інститут східних
культур. В. Джонс (У. Джоунз), вивчивши санскрит, першим дійшов висновку
про існування прамови: "Санскрит, яким би не був його вік, має надзвичайну
структуру; він досконаліший від грецької, багатший від латинської і
перевершує ці мови за витонченістю. Однак його подібність із цими мовами,
яка не могла виникнути випадково, настільки сильна, що жоден мовознавець
при дослідженні всіх трьох мов не може не дійти висновку, що вони виникли
з одного джерела, яке вже не існує". Так порівняльне вивчення мов
трансформувалося в порівняльно-історичне.
Німецький мовознавець Фрідріх Шлегель ( 1767-1845) у праці "Про мову і
мудрість індійців" уперше порівнював не слова, а морфеми (закінчення), що
значно об'єктивізувало подібні дослідження і стало значним кроком у
методиці порівняльних досліджень. Інший німецький мовознавець Франц
Бопп (1791-1867), якого вважають одним із засновників порівняльноісторичного методу, порівняв дієвідмінювання в санскриті, грецькій,
латинській, готській мовах і встановив регулярні відповідники як між
коренями, так і закінченнями цих дієслів. Основний принцип Боппа відповідність у граматичній структурі та в утвореному нею мовному матеріалі
- зберігає свою силу і в наш час. Бопп був автором першої "Порівняльної
граматики індогерманських мов" (1833).
Датський мовознавець Расмус-Крістіан Раск (1787- 1832) у праці
"Дослідження давньопівнічної мови"(1815) зіставив граматичну структуру
ісландської мови зі структурами гренландської, баскської, кельтської,
норвезької, шведської, датської, німецької, грецької та латинської мов. Згодом
залучив для зіставлення й слов'янські мови. Вчений дійшов висновку, що
ісландська мова є спорідненою з норвезькою, шведською, датською,
німецькою, грецькою і латинською мовами і не має спорідненості з
гренландською, баскською та кельтською мовами.
Німецький мовознавець Якоб Грімм (1785-1863) у "Граматиці німецької мови"
(1819-1837) порівнює всі германські мови в історичному плані, починаючи від

готської й закінчуючи англійською. Це, по суті, перша порівняльно-історична
граматика.
Російський мовознавець О.Х. Востоков (1781-1864), порівнюючи слов'янські
мови, відкрив історію юсів (ж і а). Він дійшов висновку, що ці букви позначали
носові звуки, які в давнину були характерними для всіх слов'янських мов, а
залишилися лише в польській (ст. сл. ржкъ - польськ. rqk, ст. сл. голябъ польськ. golqb; ст. слов, масо - польськ. mi$so). Востоков також довів
необхідність порівнювати не тільки різні мови, а й різні зафіксовані в
пам'ятках писемності й збережені в діалектах стадії історичного існування
однієї мови.
Отже, Ф. Бопп, Р.-К. Раск, Я. Грімм і О. Востоков незалежно один від одного і
майже в один і той самий час відкрили порівняльно-історичний метод.
Далі Август Шлейхер (1821-1868) досліджує балтійські та германські мови,
обґрунтовує поняття родовідного дерева (див. схему на с. 64) й архетипу
(праформи). Йоганн-Каспар Цейс (1806-1856) досліджує кельтські мови,
Фрідріх Діц (1794-1876) - романські, Франьо Міклошич
(1813-1891) - слов'янські. Ф. де Соссюр займається реконструкцією
індоєвропейської прамови.
Романська група
Романська (від лат. romanus "той, що стосується Риму") група мов пов'язана
спільним походженням від латинської мови. Поширені романські мови в більш
ніж 60 країнах. Загальна кількість мовців становить 576 млн. 230 тис.
Умовно виділяють чотири підгрупи романських мов: галло-романську, італороманську, іберо-романську і балкано- (дако-) романську.
Галло-романська підгрупа.
До неї належать французька, провансальська і каталонська мови.
Французька мова - офіційна мова Французької Республіки, Королівства Бельгії
(як і нідерландська мова), Швейцарської Конфедерації (як і німецька,
італійська та ретороманська), Канади (як і англійська), Республіки Гаїті,
Монако, Великого Герцогства Люксембург (як і німецька), Андорри (як й
іспанська та каталонська), а також у багатьох країнах Африки (Гвінеї, Заїрі,
Конго, Малі, Нігері, Сенегалі, Чаді, Бурунді, Руанді та ін.). Кількість носіїв 72 млн. Одна з міжнародних мов, офіційна і робоча мова ООН. Літературна
мова утворилася в XVI ст. на основі діалекту Ільде-Франс із центром у Парижі.
Перші писемні пам'ятки належать до VIII ст. - "Рейхенауські глоси".
Писемність - на основі латинської графіки.

Провансальська (окситанська) мова поширена на півдні Франції та в
Альпійській Італії. Розмовляють нею майже 10 млн. осіб. Літературна мова
існує з XI ст. (лірика трубадурів). Після приєднання Провансу до Франції в
XIII ст. функціонування провансальської мови різко обмежилося: в основному
використовується в усно-побутовому спілкуванні.
Каталонська мова поширена в Іспанії (Каталонія, Валенсія, Балеарські
острови), Франції (Руссильйон, Східні Піренеї), в Андоррі та на острові
Сардинія. Чисельність мовців наближається до 8 млн. Літературна мова бере
свій початок із ХІП ст. Перші писемні пам'ятки датуються XI ст. Писемність на основі латинського алфавіту.
Італо-романська підгрупа.
До неї входять італійська, сардинська і ретороманська мови.
Італійська мова - офіційна мова Італійської Республіки, Ватикану (як і
латинська), Республіки Сан-Марино і Швейцарської Конфедерації (як і
німецька, французька і ретороманська). Поширена також у США, ФРН,
Аргентині, Франції, Бельгії, Ефіопії, Сомалі, Лівії та на Мальті). Загальна
кількість мовців становить 37 млн. Літературна мова виникла на основі
тосканських говірок. Помітну роль у формуванні та нормуванні літературної
мови відіграла творчість Аліг'єрі Данте, Дж. Бокаччо, Ф. Петрарки.
Писемність - на основі латинського алфавіту. Перші писемні пам'ятки сягають
X ст. Італійська мова стала першою національною мовою в Європі.
Сардинська (сардська) мова локалізована на острові Сардинія й прилеглих до
нього островах. Користуються нею майже 1,5 млн. осіб. Функціонує
переважно як розмовно-побутова мова. Вважається найархаїчнішою
романською мовою. Писемність - на латинській графіці.
Ретороманська мова - з 1938 р. одна з офіційних мов Швейцарської
Конфедерації. Розмовляють нею понад 770 тис. осіб в Італії та 50 тис. у
Швейцарії (дані 1987 р.). Дехто вважає, що існує три різні ретороманські мови:
швейцарська ретороманська, тірольська ретороманська і фриульська.
Писемність - на основі латинського алфавіту.
Іберо-романська підгрупа.
До неї належать іспанська і португальська мови.
Іспанська мова - офіційна мова Іспанії та 19 країн Латинської Америки.
Поширена також на Філіппінах, в Африці та США. Загальна кількість мовців
становить 332 млн. Одна з шести міжнародних мов, офіційна й робоча мова
ООН. Має велику кількість діалектів. Літературна мова утворилася на основі

кастильського діалекту. Писемність -на латинській графіці. Найдавніша
писемна пам'ятка - "Пісня про мого Сіда" (1140 р.).
Португальська мова поширена в Португалії, Бразилії, в деяких країнах Африки
та Азії. Загальна кількість її носіїв перевищує 170 млн. Є офіційною мовою
Португальської Республіки, Федеративної Республіки Бразилії, Республіки
Анголи, Народної Республіки Мозамбік, Республіки Гвінеї-Бісау, Республіки
Кабо-Верде та ін. Утворилася в XII-XIV ст. внаслідок змішування говорів
півночі та півдня. Нині виділяють два варіанти португальської мови португальський і бразильський. Перші літературні пам'ятки - пісні трубадурів
(кінець XII ст.). Писемність - на основі латинської графіки.
Балкано- (дако-) романська підгрупа.
До неї належать румунська та молдавська мови.
Румунська мова - офіційна мова Румунії, якою розмовляють майже 26 млн.
осіб. Утворилася на основі народної латини і мов корінного населення
римської провінції Дакії. Перші пам'ятки писемності належать до початку XVI
ст. Графікою спочатку служила кирилиця, а з 1860 р. - латиниця.
Молдавська мова локалізована в Молдові та деяких суміжних державах.
Кількість її носіїв перевищує 2,5 млн. Дуже близька до румунської, тому
багато хто вважає її варіантом (діалектом) румунської. Літературна мова
повністю сформувалася в другій половині XIX ст. Писемність на основі
кирилиці в 1989 р. замінена латиницею.
Мертвою романською мовою є латинська, якою користувалися до VI ст. Була
державною мовою Давнього Риму. Багата на літературні твори (епос, лірика,
драма, історична проза, юридичні документи, ораторське мистецтво - з VI ст.
до н.е.). Після утворення на її основі різних романських мов служила
літературною мовою в Західній Європі в середні віки. Мовою католицької
церкви залишилася до наших днів. Була і є джерелом міжнародної наукової
термінології. Офіційна мова (як і італійська) держави Ватикан.
7) Іспанська мова в світі.
Іспанська (español; заст. гишпанська, шпанська, еспанська[1][2][3]) або
кастильська (castellano) — мова, що генетично належить до іберо-романської
(західної) підгрупи романської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Виникла
в Кастилії (центральна Іспанія). Приблизно 407 мільйонів осіб розмовляють
іспанською як першою мовою (за цим показником вона є найпоширенішою
після китайської)[4]. Крім того, 60 млн осіб використовують іспанську як
другу мову[5], а також 20 млн знають її як іноземну[6]. Іспанська є однією з
шести офіційних мов ООН, а також є офіційною мовою ЄС та Меркосуру.

Іспанська належить до іберо-романської підгрупи мов, що виникла на основі
кількох діалектів латинської мови в Іберії після розвалу Західної Римської
імперії у 5. ст. н. е. Її вперше було задокументовано в центрально-північній
Іберії в 9 ст. і згодом із розширенням Королівства Кастилії вона поширилися
на центральну й південну частини Піренейського півострова[7]. Від початку
свого розвитку іспанська лексика була під впливом контактів із баскською
мовою та сусідніми іберо-романськами мовами, а згодом увібрала багато
арабських слів, оскільки Королівство Кастилія поширилося на колишні
території Арабського халіфату (див. Реконкіста). Крім того, іспанська
запозичила багато слів із неіберійських мов, зокрема з французької, італійської
та англійської, а також утворює нові слова на основі власних. Величезне
поширення іспанської сталося завдяки утворенню іспанських колоній в обох
Америках, Африці та на Філіппінах у 15-19 століттях.
Іспанська є найпопулярнішою іноземною мовою, яку вивчають у США[8]. 30
% населення США походить з іспаномовних країн, для яких ця мова є
рідною[9]. Також вона є найчастіше зрозумілою мовою Західної півкулі, носії
якої живуть на території від Патагонії до Нью-Йорка. До того ж, у США та
Бразилії 10 млн осіб вільно розмовляють іспанською як другою мовою.
Іспанська — одна з лідерів за популярністю серед іноземних мов (після
англійської, китайської, хінді), вона посідає 4-те місце за кількістю
носіїв[10][11][12]. На початку 21 століття вона випередила французьку.
Іспанська, нарівні з англійською, є також однією з найпопулярніших мов, що
вивчаються, в додатках для вивчення мов (Duolinguo, Rosetta Stone, Babbel
тощо)[13]. Іспанська вважається однією з найпростіших мов для вивчення для
тих, хто вільно володіє англійською[14].
Назва
Поширення термінів «кастильська» (червоний) та «іспанська» (синій) в
іспаномовних країнах.
В Іспанії та в деяких інших регіонах іспаномовного світу іспанську мову
називають як castellano (кастильська), так і español (іспанська). Термін
«кастильська» походить від назви іспанського регіону Кастилії, де ця мова
виникла. В Іспанії його вживають здебільшого носії регіональних мов для
того, щоб протиставити іспанську своїм мовам (галісійській, баскській,
каталонській тощо).
З цією ж метою термін «кастильська» можуть вживати і самі іспанці. Зокрема,
іспанська конституція 1978 року використовує термін castellano на означення
державної мови всієї країни, на противагу «інших іспанських мов» (las demás
lenguas españolas):

«Кастильська є офіційною іспанською мовою Держави. (...) Інші іспанські
мови також є офіційними у відповідних автономних областях.[15]».
Щодо територій за межами Іспанії, то термін «кастильська» переважає у всій
Південній Америці, крім Колумбії та Уругваю, а термін «іспанська» переважає
у Центральній Америці (включно з Мексикою та південними штатами США).
Деякі філологи використовують термін «кастильська» тільки тоді, коли
йдеться про мову, розмовну в Кастилії протягом Середньовіччя, заявляючи,
що краще використовувати «іспанська» для її сучасної форми. «Кастильська»
може бути також діалектом іспанської мови, що вживається в більшості частин
сучасної Кастилії. Цей діалект має цілу низку характеристик і певну вимову,
відрізняючись, наприклад, від діалектів Андалусії або Арагону. Зазвичай цей
кастильський діалект і вважається нормативною іспанською мовою.
В Європі іспанська є офіційною мовою Іспанії. Вона також широко
використовується у Гібралтарі (де офіційною є лише англійська) та Андоррі
(де офіційною є лише каталонська). Крім того іспанською розмовляють у
невеликих осередках у інших країнах Європи, як-от Великій Британії, Франції
та Німеччині. Іспанська є офіційною мовою Європейського Союзу. У
Швейцарії іспанська є рідною мовою для 1,7 % населення, репрезентуючи
найбільшу мовну громаду після чотирьох офіційних мов.
Іспанська є четвертою за популярністю іноземною мовою вивчення у Західній
Європі (після англійської, французької та німецької). У Британії та Франції за
цим критерієм іспанська є другою (після французької та англійської
відповідно).
Латинська Америка
Основна кількість носіїв іспанської живуть у Латинській Америці; серед країн,
де переважає іспанська мова, лише Іспанія та Екваторіальна Гвінея містяться
за межами Америки. Найбільше іспаномовних людей мешкає в Мексиці.
Загалом же іспанська є офіційною (де-факто чи де-юре) в Аргентині,
Венесуелі, Гондурасі, Гватемалі, Домініканській Республіці, Еквадорі,
Колумбії, Коста-Риці, Кубі, Мексиці, Нікарагуа, Панамі, Сальвадорі, Уругваї,
Чилі, Парагваї (разом із ґуарані), Болівії (разом із кечуа, аймарою, ґуарані та
34 іншими місцевими індіанськими мовами) та Перу (разом із кечуа, аймарою
та іншими місцевими індіанськими мовами). Крім того іспанська є де-факто
офіційною на Пуерто-Рико.
Іспанська не має жодного статусу в колишній британській колонії Белізі, хоча
43 % населення розмовляє цією мовою (станом на 2000 рік)[24]. Здебільшого
вони є нащадками колоністів, що прибули в цей регіон у XVII ст. Офіційною
мовою Белізу є англійська.

На Тринідаді і Тобаго іспанська є першою іноземною (з 2004); тут бл. 1,5 тис.
громадян розмовляють цією мовою, до того ж країна перебуває під впливом
іспаномовних країн Південної Америки. Іспанську викладають у школах,
починаючи з наймолодших класів[25].
Іспанська є важливою в Бразилії через пожвавлену торгівлю з іспаномовними
сусідами, а також через членство країни в Меркосурі та Союзі
південноамериканських націй. 2005 року Парламент Бразилії прийняв закон
про обов'язковість вивчення іспанської у державних та приватних середніх
школах країни[26]. У багатьох прикордонних містечках та села (особливо на
кордонах з Уругваєм та Парагваєм) люди розмовляють змішаною мовою,
відомою як «портуньйол» (Portuñol)[27].
Іспанська мова в країнах Америки
США
Поширення іспанської мови у США.
Розмовляють іспанською вдома:
Понад 28%
Понад 12,2%
Понад 3%
Відповідно до перепису 2006 року, 44,3 млн населення США мають іспанське
або латиноамериканське походження[28]; 34 млн осіб віком від 5 років (12,2
% населення) розмовляють вдома іспанською. Ця мова має давню історію у
США, оскільки багато південно-західних штатів були іспанськими
територіями, а згодом частинами Мексики. Південно-східна Флорида була
іспанською територією до 1821 року. Останнім часом кількість носіїв мови
зросла через приплив іспаномовних іммігрантів.
Іспанська є другою у США за поширеністю викладання (після англійської).
Хоча США не мають декларативно визнаної «офіційної мови», іспанська є
формально такою у кількох штатах (на рівні з англійською). Найбільш
поширена у штаті Нью-Мексико (40 %).
Африка
В Африці іспанська є офіційною мовою Екваторіальної Гвінеї (на рівні з
французькою та португальською), а також офіційною мовою Африканського
Союзу. В Екваторіальній Гвінеї іспанська є домінантною за загальною
кількістю мовців (бл. 500 тис. осіб).

У Західній Сахарі, колишній іспанській колонії, кількість осіб, що можуть
читати та писати іспанською є невідомою. Кілька тисяч тутешніх мешканців в
рамках пакетів допомоги отримали університетську освіту закордоном
(здебільшого в Іспанії та на Кубі). Прес-центр Західної Сахари (офіційний
новинний сервіс Сахарської Арабської Демократичної Республіки з 2001 року
публікує новини також іспанською мовою, а веб-сайт RASD TV (офіційного
телеканалу Західної Сахари) має іспанську версію. Міжнародний сахарський
кінофестиваль здебільшого демонструє іспаномовні фільми. Хоча іспанська
мова поширена в цьому регіоні більше ста років, Інститут Сервантеса відмовив
у підтримці іспаномовної освіти у Західній Сахарі та в таборах біженців у
Алжирі. Низка місцевих письменників пишуть свої твори іспанською.
Також іспанською розмовляють у африканських автономіях Іспанії — містах
Сеуті (75 241) та Мелільї (73 460) на півночі Африки та Канарських островах
(2 117 519) біля північно-західного узбережжя Африки. В Північному
Марокко, колишньому іспанському протектораті, бл. 20 тис. осіб розмовляють
іспанською як другою. Невелика кількість марокканських євреїв розмовляє
сефардинським діалектом хакетія (близьким до ладіно). Також іспанською
розмовляють у кількох громадах Анголи та Південного Судану через вплив
Куби часів Холодної війни та війни за незалежність відповідно.
Азія та Океанія
Іспанська була офіційною мовою в колоніальних урядах Іспанської Іст-Індії
(тепер Філіппіни, Гуам та Північні Маріанські острови). На Філіпінах
іспанська була офіційною з 1565 по 1973 рр. Після здобуття незалежності 1946
року іспанська була однією з офіційних мов на рівні з англійською та філіпіно.
Втім 1973 року цей статус було скасовано. З 2007 року іспанську поступово
було повернуто в місцеву освіту. Втім, лише 0,5 % населення розмовляє цією
мовою як рідною. Крім того бл. 600 тис. осіб розмовляють креольською
іспанською мовою (чавакано). Місцеві мови також зазнали впливу іспанської,
особливо на лексичному рівні.
Іспанська є офіційною також на Острові Пасхи (територія Чилі). Мова досі є
досить поширеною на острові Гуам та Північних Маріанських островах
(територія США), а також у незалежних державах Палау, Маршаллові острови
та Федеративні штати Мікронезії. Всі ці території були під іспанською владою
до кінця 19. ст. (іспансько-американська війна).

8) Іспанська мова – мова міжнародного спілкування.
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1. EL ESPAÑOL EN CIFRAS
En 2019, casi 483 millones de personas tienen el español como lengua
materna. A su vez, el grupo de usuarios potenciales de español en el mundo (cifra
que aglutina al Grupo de Dominio Nativo, el Grupo de Competencia Limitada y el
Grupo de Aprendices de Lengua Extran¬jera) supera los 580 millones.
El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes,
tras el chino mandarín, y la tercera lengua en un cómputo global de hablantes
(dominio nativo + competencia limitada + estu¬diantes de español), después del
inglés y del chino.
Por razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla
español como lengua nativa está aumentando, mientras que la proporción de
hablantes de chino, inglés y francés desciende.
En 2019, el 7,6% de la población mundial es hispanohablante (esos 580
millones de usuarios potenciales de español mencionados en la primera línea). Las
previsiones estiman que el peso de la comunidad hispanohablante en 2050 será
ligeramente superior al actual (concre-tamente el 7,7 % de la población mundial).
Sin embargo, dichas previ¬siones también pronostican que, en 2100, este porcentaje
se situará en el 6,6 %, debido fundamentalmente al descenso de la población de los
países hispanohablantes.
En 2060, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo,
después de México: casi uno de cada tres estadounidenses será hispano.
Cerca de 22 millones de alumnos estudian español como lengua extran¬jera
en 2019. En concreto 21.882.448.
* Informe elaborado por David Fernández Vítores, dirigido y coordinado por la
Dirección Académica del Instituto Cervantes.
1.1.

LAS LENGUAS DEL MUNDO y SUS HABLANTES

Determinar el número exacto de lenguas que se hablan en el mundo no es tarea fácil.
A la ausencia de un criterio universal que permita distinguir si dos hablas con cierto
grado de inteligibilidad mutua han de considerarse dialectos de un mismo idioma o
dos lenguas diferentes es preciso añadir el hecho de que no existe un censo
totalmente fiable que recoja de forma precisa los datos relativos a los hablantes de
los distintos idiomas del pla¬neta. Así, hay fuentes que hablan de la existencia de
unos 7.000 idiomas en todo el mundo , mientras que otras prefieren situar su número
dentro de una horquilla comprendida entre las 6.000 y las 10.000 lenguas, en
fun¬ción de los criterios de medición utilizados. En cualquier caso, la mayoría de
los habitantes del globo se comunica en un número reducido de ellas. Algunos
idiomas cuentan con una población nativa muy extensa, como el chino, el español,
el hindi y el inglés. Otros no tienen una demografía tan potente, pero poseen una
amplia difusión internacional, como el francés, el árabe o el portugués. El español
es la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua nativa, tras el chino
mandarín, que cuenta con unos 950 millones de hablantes .
1.2.

DEMOGRAFÍA DEL ESPAÑOL

El español es una lengua que hoy hablan más de 580 millones de perso¬nas en el
mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Es la segunda lengua del
mundo por número de hablantes nativos (con cerca de 483 millones) y el segundo
idioma de comunicación internacional. Es conveniente distinguir los territorios
donde el español es lengua oficial, nacional o general, de aquellos en los que su
presencia es minoritaria. La mayor parte de los habitantes de los primeros tiene como
lengua materna el español, con una tasa de dominio nativo superior al 94 %, cosa
que no ocurre en los territorios no hispánicos.
CUADRO 1
Población de los países hispanohablantes
País Población1 Hablantes nativos (%)2 Grupo de Dominio Nativo (GDN)3
Grupo de Competencia Limitada (GCL)4
México

125.929.4335

Colombia

49.834.9147 99,2 %

49.436.235 398.679

España

46.698.5698 91,9 %9

42.915.98510

Argentina

44.938.71212

Perú 32.495.51013

98,1 %

86,6 %

Venezuela 32.219.52114
Chile 19.107.21615

96,8 %

Guatemala 17.137.20916

3.782.58411

44.084.876 853.836

28.141.112 4.354.398

97,3 %

95,9 %

121.899.691 4.029.7426

31.349.594 869.927

18.323.820 783.396

78,3 %

13.418.435 3.718.774

Ecuador

15.902.00317

95,8 %

15.234.119 667.884

Bolivia

11.469.89618

83,0 %

9.520.014

Cuba 11.410.14019

99,8 %

1.949.882

11.387.320 22.820

República Dominicana 10.358.32020

97,6 %

10.109.720 248.600

Honduras

9.158.34521 98,7 %

9.039.287

119.058

Paraguay

7.152.70322 68,2 %

4.878.143

2.274.560

El Salvador 6.400.698

99,7 %

6.381.496

19.202

Nicaragua 6.347.484

97,1 %

6.163.407

184.077

Costa Rica 5.058.00723 99,3 %

5.022.601

35.406

Panamá

4.218.80824 91,9 %

3.877.085

341.723

Uruguay

3.481.757

98,4 %

3.426.049

55.708

Puerto Rico 3.195.15325 99,0 %

3.163.201

31.952

Guinea Ecuatorial 1.222.44226 74,0 %
Total 463.736.840 94,6 %27

904.607

317.835

438.676.796 25.060.044

Fuente: elaboración propia.
NOTAS AL CUADRO 1
1
Salvo indicación en nota aparte, el dato de población corresponde al año 2019
y ha sido extraído del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía.
2
Salvo indicación en nota aparte, el porcentaje de hablantes nativos de español
correspondiente a cada país ha sido extraído de Moreno Fernández y Otero Roth
(2016: 37).
3
En el Grupo de Dominio Nativo se contabilizan los bilingües como
hispanohablantes, pero no los mono- lingües en otras lenguas.
4
El Grupo de Competencia Limitada incluye a los hablantes de español de
segunda y tercera generación en comunidades bilingües, a los usuarios de variedades
de mezcla bilingües y a las personas extranje¬ras de lengua materna diferente del
español residentes en un país hispanohablante.
5
Previsiones para 2019 según el Consejo Nacional de Población de México
(2018).
6
Se incluye también aquí a los hablantes de lengua indígena que, además,
declaran hablar español.

7
Población total a 31 de junio de 2019, según el Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía (2018).
8

Población a 1 de enero de 2018 (INE 2019, Estadística del Padrón Continuo).

9
Este porcentaje no incluye a los inmigrantes procedentes del resto de la Unión
Europea y de Europa, de África, de América del Norte, de Asia y de Oceanía, cuya
lengua materna no es el español.
10
Esta cifra incluye a los hablantes bilingües de español/catalán,
español/euskera y español/gallego, así como a los inmigrantes procedentes de
Sudamérica, Centroamérica y el Caribe hispano.
11
Esta cifra incluye a los inmigrantes procedentes del resto de la Unión Europea
y de Europa, de África, de América del Norte, de Asia y de Oceanía.
12

Estimaciones para el 1 de julio de 2019 (INDEC, 2010: 28).

13

Población estimada a 29 de enero de 2019 (INEI Perú).

14
Estimación para el 30 de junio de 2019 según el Instituto Nacional de
Estadística de la República Boli- variana de Venezuela (2019).
15
Población estimada a 30 de junio 2019, con base en el censo de 2017, según
el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
16
Proyección para 2019 según el Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía.
17
Según el Reloj poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de
Ecuador del 1 enero de 2019.
18
Proyección para 2019 según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
(2018).
19
Proyección para 2019 según el Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía.
20
Estimación para 2019 según la Oficina Nacional de Estadísticas de la
República Dominicana 2016.
21

Proyección para 2018 del Instituto Nacional de Estadística de Honduras.

22
Estimaciones para 2019 según la Dirección General de Estadística, Encuestas
y Censos de Paraguay (2015: 34).
23
Estimaciones para 2019 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos
de Costa Rica (2013: 65).
24
Estimaciones para 2019 según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de
Panamá (2013).

25
Estimaciones para julio de 2018 según la Oficina del Censo de los Estados
Unidos (2018a).
26
Datos correspondientes a 2015 según el censo de República de Guinea
Ecuatorial.
27

Media ponderada en función de la población de cada país.

CUADRO 2
Hispanohablantes en países donde el español no es lengua oficial1
País Grupo Dominio Nativo Grupo Competencia Limitada
Estados Unidos

41.017.6202 15.800.0003

Unión Europea (excepto España)

1.400.000

30.975.0004

Marruecos 6.586 1.664.8235
Canadá

439.1106

Brasil 460.0187

293.000

96.0008

Australia

117.4989

374.57110

Filipinas

3.32511

461.68912

Argelia

175.00013 48.000

Belice

165.33914 36.000

Israel 130.00015 45.00016
Antillas Neerlandesas (Bonaire, Curazao, San Eustaquio, Saba, San Martín)
10.00617 140.67018
Suiza 124.000
Japón 108.000
Aruba13.71019

69.35420

Trinidad y Tobago 4.000 66.40121
Guam (Estados Unidos) 1.201 59.38122
Andorra

30.4 1 423 16.85724

Noruega

13.000

Nueva Zelanda
Sáhara Occidental

24.000

22.000
22.000

Islas Vírgenes (Estados Unidos)

16.788

Turquía

1.000 15.00025

Jamaica

8.000

China 5.000
Rusia 3.000
India 1.000
Total 44.272.290 50.207.746
Fuente: elaboración propia.
NOTAS AL CUADRO 2
1
El cuadro está ordenado de mayor a menor en función del número total de
hablantes (Grupo de Domi¬nio Nativo + Grupo de Competencia Limitada) de cada
país. Salvo indicación en nota aparte, las estima¬ciones del número de hablantes de
español correspondiente a cada país han sido extraídas de Moreno Fernández (2014:
33-34).
2
Incluye tanto a la población hispana que afirma hablar español en el hogar en
2017 (el 93,7 % de la cifra reflejada en el cuadro) como a aquellos estadounidenses
que, sin definirse como hispanos, afirman hablar español en el entorno doméstico
(el 6,3 %). No incluye a los menores de 5 años. Las proyeccio¬nes realizadas por la
Oficina del Censo de Estados Unidos (2018b) indican que, en enero de 2019, la
población total del país ascendía a 328.231.337 individuos. De estos, el 17,8 % se
definen como his¬panos (Oficina del Censo de Estados Unidos 2018c). El 71,6 %
de la población hispana hablaba espa¬ñol en el hogar en 2017, según la Oficina del
Censo de Estados Unidos (2017b).
3
Incluye a aquellos hispanos no contabilizados en el GDN (Grupo de Dominio
Nativo) y a los que, sin embargo, se les puede suponer una competencia limitada en
español, así como a antiguos estu¬diantes de español con distinto grado de
conocimiento y de uso de la lengua. No incluye a los 8,4 millones de inmigrantes no
autorizados procedentes de México, Centroamérica, América del Sur y el Caribe
(Pew Research Center, 2018). La cifra está redondeada por tratarse de una
aproximación.
4
Según Eurostat (2012: 5), el 7 % de los ciudadanos de la UE tiene el español
como lengua extranjera. No se incluyen aquí los más de cinco millones de
estudiantes de español que se calcula que hay actual¬mente en la UE.
5

Fernández Vítores (2018).

6

Según el censo de 2011 (Statistics Canada, 2012).

7

Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística.

8
Para evitar una doble contabilización, no se ha incluido a los 5,5 millones de
jóvenes que, según la Fun¬dación Siglo para las Artes de Castilla y León (2013: 23),
pueden mantener una conversación en espa¬ñol, por entender que gran parte de ellos
podrían estar incluidos en el GALE (Grupo de Aprendices de Lengua Española). Sin
embargo, el GCL (Grupo de Competencia Limitada) real podría ser muy supe¬rior
al apuntado en este cuadro.
9

Según el censo de 2011 (Australian Bureau of Statistics, 2012).

10
Se ha actualizado la estimación realizada por Moreno Fernández y Otero Roth
(2007: 39), tomando como base el porcentaje de crecimiento del GDN desde 2006
hasta 2014.
11
Número de residentes españoles en 2013, según el INE. Se aporta este dato a
título informativo, si bien no está incluido en el recuento total para evitar una doble
contabilización de hablantes.
12
Incluye a los hablantes de chabacano, que consideramos con una competencia
limitada en lengua española. La cifra la ha proporcionado la Oficina estadística de
Filipinas y está basada en datos del censo de 2010. No incluye a los más de 1,7
millones de filipinos que cursaron estudios universitarios antes de 1986, cuando el
estudio del español era obligatorio (Madrid Álvarez-Piñer, 2018: 311).
13

En su mayoría, refugiados saharauis en territorio argelino.

14
Según el censo de 2010, ya que el dato no ha variado en estos últimos años
(Statistical Institute of Belize, 2016).
15

Dato oficial para 2011.

16

Incluye hablantes de judeoespañol o ladino.

17
Cifra obtenida aplicando un porcentaje del 5,6 %, correspondiente a aquellos
hablantes que declaran el español como su lengua materna, según el censo de
Curazao de 2011 (Central Bureau of Statistics Curapao, 2011), sobre la población
total de Curazao y Bonaire en 2018. En el caso de Saba, el por¬centaje aplicado es
el 5 %. En esta cifra no se incluyen los hablantes de papiamento, que considera¬mos
con una competencia limitada en español.
18
Cifra obtenida aplicando un porcentaje del 79 %, correspondiente a aquellos
hablantes que declaran el papiamento como su lengua materna, según el censo de
Curazao de 2011 (Central Bureau of Sta- tistics Curapao, 2011), sobre la población
total de Curazao y Bonaire en 2018. En el caso de Saba, el porcentaje aplicado es el
1 %.

19
Personas que afirman hablar español en el entorno doméstico según el censo
de 2010 (Aruba Central Bureau of Statistics, 2010: 110). En esta cifra no se incluyen
los hablantes de papiamento.
20
Se incluye aquí a los hablantes de papiamento, que consideramos con una
competencia limitada en lengua española, según el censo de 2010 (Aruba Central
Bureau of Statistics, 2010: 110).
21
Cifra obtenida aplicando el porcentaje estimado de hablantes de español (5 %)
sobre la población total del país (Grau y Gea, 2006: 209), según el censo de 2011.
22
Incluye a los hablantes de chamorro, que consideramos con una competencia
limitada en lengua espa¬ñola. Véase Oficina del Censo de los Estados Unidos
(2010).
23
Cifra obtenida aplicando un porcentaje del 42,4 %o, correspondiente a los
hablantes que declaran el español como su lengua materna y a aquellos que, además,
declaran un dominio nativo de catalán (Govern d’Andorra, 2015: 17), sobre la
población total de Andorra en 2017.
24
Incluye a los hablantes de catalán, con una competencia limitada en lengua
española. Cifra obtenida aplicando un porcentaje del 23,5 %, correspondiente a los
hablantes que declaran el catalán como su lengua materna en 2014 (Govern
d’Andorra, 2015: 17) sobre la población total de Andorra en 2017.
25

Incluye hablantes de judeoespañol.

Salvo raras excepciones, la cifra de hispanohablantes reflejada en los cua¬dros
anteriores está basada en la información procedente de los censos ofi¬ciales
realizados entre los años 2010 y 2019, así como en las estimaciones oficiales de los
Institutos de Estadística de cada país y en las proyecciones de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para 2018 y 2019. Para el cálculo del GDN del mundo
hispánico se ha tenido en cuenta la propor¬ción correspondiente a los que no tienen
el español como idioma nativo, si bien se incluyen los bilingües.
En total, se calcula que hoy hablan español más de 580 millones de personas
(580.099.324 concretamente), incluidos los hablantes de domi¬nio nativo, los de
dominio limitado y los estudiantes de español como len¬gua extranjera.
CUADRO 3
Hablantes de español
Mundo hispánico Fuera del mundo hispánico
Grupo de Dominio Nativo (GDN)

Totales

438.676.796 44.272.290 482.949.086

Grupo de Competencia Limitada (GCL)

25.060.044 50.207.746 75.267.790

Grupo de Aprendices de Lengua Extranjera (GALE)
Grupo de usuarios potenciales

21.882.448

580.099.324

Fuente: elaboración propia.

1.3. EL ESPAÑOL como LENGUA EXTRANJERA
Si bien la ausencia de datos universales, completos y comparables confiere un
carácter provisional a los cálculos, se estima que en 2019 casi de 22 millones de
alumnos estudian español como lengua extranjera; en concreto 21.882.448. Este es
el resultado de sumar el número de estudiantes de espa¬ñol existentes en la
actualidad en 110 países. Las cifras se refieren a todos los niveles de enseñanza —
incluida la no reglada— y se ciñen a los datos dispo¬nibles en cada uno de los países.
Esos datos no son completos ni exhausti¬vos y apenas reflejan información de los
centros de enseñanza privada. Por ello, el Instituto Cervantes ha calculado que la
demanda real de español es, como mínimo, superior en un 25 % a los datos que se
detallan en el cuadro 4.
M- PREVISIÓN DE cREcimiENto
El análisis de la evolución demográfica de las cinco lenguas más habla¬das del
mundo —chino, inglés, español, hindi y árabe— entre 1950 y 2050 refleja que, en
términos relativos, la proporción de hablantes nativos de chino e inglés desciende
por razones de demografía mundial. Por el con¬trario, tanto el español como el
hindi/urdu están conociendo un aumento moderado, pero continuo, de su número de
hablantes. El árabe, aunque muestra un nivel menor de uso, presenta un mayor
crecimiento relativo .
CUADRO 4
Número aproximado de estudiantes de español en el mundo.
Clasificación por países1
Enseñanza primaria, secundaria y formación profesional Enseñanza
universitaria Otros Centros del Instituto Cervantes 2017-20182 Total3
1.

Estados Unidos

7.363.1254 712.2405

2.

Brasil 4.467.6986 -

4.484 6.120.0007

3.

UE-28

4.697.1968 -

-

4.

Francia

2.701.176

5.978 4.474 2.711.628

5.

Italia 760.078

-

6.

Costa de Marfil

563.0919

-

-

-

3.497 8.081.585

5.257.790

2.151 4.226 766.455
3.087 -

-

566.178

7.

Reino

Unido-

6.249 -

4.721 519.66010

8.

Alemania

490.971

6.249 -

5.866 503.086

9.

Benín -

-

-

-

412.515

10.

Senegal

-

-

-

4

11.

Suecia

190.710

5.572 6.781 549

12.

Camerún

-

-

-

-

193.018

13.

Gabón

-

-

-

-

167.410

14.

España

-

-

-

-

130.00011

15.

Guinea Ecuatorial -

-

-

-

128.895

16.

Portugal

92.122

4.850 -

571

97.543

17.

Canadá

-

3.928 -

92.853

18.

Polonia

86.316

-

205.000
203.612

3.928 2.108 92.352

CUADRO 4 (cont.) Número aproximado de estudiantes de español en el mundo.
Clasificación por países1
Enseñanza primaria, secundaria y formación profesional Enseñanza
universitaria Otros Centros del Instituto Cervantes 2017-20182 Total3
19.

Noruega

89.188

20.

Marruecos 69.819

2.692 -

21.

Japón -

932

22.

China 8.874 34.82312

8.86613

3.253 55.816

23.

Irlanda

45.291

-

1.711 47.002

24.

Bélgica

13.982

7.428 23.253

789

25.

Australia

34.560

8.275 -

758

43.593

26.

Filipinas

13.500

16.000

11.500

27.

Dinamarca 35.427

-

-

28.

República Checa 28.048

29.

Austria

-

-

35.190

587

-

-

89.775

8.562 85.456

60.000

-

-

8.317 -

1.244 -

889

45.452

2.753 41.000

39.501
973

37.338

37.323

30.

Nueva Zelanda

33.136

31.

Rusia 25.599

-

32.

Países Bajos30.000

-

33.

Túnez29.626

1.046 928

-

2.747 -

-

35.883

4.418 2.050 32.067

Total (110 países)

1.399 463

31.862

31.521
21.882.448

Fuente: elaboración propia basada en datos publicados (véase la primera nota
explicativa a este cuadro, a continuación).
NOTAS AL CUADRO 4
I
Solo se muestran en este listado los países donde hay más de 30.000 alumnos,
si bien la cifra total reflejada en el cuadro sí incluye los datos de los países con un
número de estudiantes inferior. Actual¬mente, no existen fuentes suficientes para
realizar un recuento pormenorizado que englobe a todos los países del mundo y a
todos los ámbitos de la enseñanza (privada y pública). Así, el número total de
estudiantes de español en el mundo podría ser sensiblemente superior al apuntado
en este cuadro, que recoge únicamente los datos documentados de 110 países. Este
cuadro está basado en datos de Eurostat (2019), de MECD 2010, 2012a, 2014 y
2016, y del Instituto Cervantes, así como los datos recogidos en La enseñanza del
español en el África Subsahariana (Serrano Avilés, 2014: 37).
2
Los datos del número de estudiantes de los centros del Instituto Cervantes en
este listado concreto de países corresponden al dato objetivo del número de alumnos
reales o personas físicas que realizan cursos en la red de centros del Instituto
Cervantes y no al volumen de matriculaciones que pueda tener lugar en cada periodo
académico, que siempre es mayor. Como se ha especificado anteriormente, hay
países en los que el Cervantes tiene centros pero que no aparecen en este listado
porque en dichos países no se llega al total de 30.000 alumnos. Del mismo modo, no
se incluyen aquí los datos sobre alumnos del Instituto Cervantes en diferentes aulas
ubicadas en otros países, porque en ningún caso se supera la cifra mencionada de
30.000 alumnos por país.
3
Las cifras de la columna de totales no suponen la suma exacta de las otras
columnas que aparecen en el cuadro, ya que los totales son siempre datos globales
extraídos de las fuentes mencionadas en la nota 1, que no siempre mencionan cifras
desglosadas en niveles. Se ha optado por ofrecer esos totales como dato más fiable,
basado en las fuentes mencionadas.
4

American Councils for International Education (2017: 8).

5

Looney y Lusin (2018: 13).

6
El número total de alumnos que estudiaban español en secundaria en 2011
ascendía a 2.721.183, lo que supone un incremento de más del 30 % respecto al dato
de 2010. Este rápido ritmo de crecimiento hace pensar que la cifra total de alumnos
en esta etapa educativa sea sensiblemente superior en la actualidad, al igual que la
cifra total de alumnos reflejada en el cuadro.
7
Se han utilizado los informes «Español para extranjeros 2006-2009» y «II
Plan del Español como Lengua Extranjera de la Comunidad de Castilla y León 20132016» de la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León.
8
Datos de Eurostat correspondientes a 2016 (Eurostat, 2019). En la suma total
de este cuadro se ha evitado la doble contabilización de los países europeos
pertenecientes a la UE-28 mencionados explícitamente.
9
Datos suministrados en mayo de 2018 por la Embajada de España en Costa de
Marfil, consultados al Ministerio de Educación Nacional de Costa de Marfil.
10
Se han utilizado los informes «Español para extranjeros 2006-2009» y «II
Plan del Español como Lengua Extranjera de la Comunidad de Castilla y León 20132016» de la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León.
II
Se han utilizado los informes «Español para extranjeros 2006-2009» y «II
Plan del Español como Lengua Extranjera de la Comunidad de Castilla y León 20132016» de la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León.
12

González Puy (2018: 288).

13

González Puy (2018: 295).

De hecho, tomando como base la metodología empleada para realizar el cálculo de
hablantes contenido en los cuadros anteriores, las proyeccio¬nes indican que la
comunidad hispanohablante seguirá creciendo para situarse, en 2050, en los 756
millones de personas, con distinto grado de dominio de la lengua. Sin embargo, esta
tendencia se invierte en 2100, año en el que se prevé un retroceso en el número de
hablantes de español.
GRÁFICO 1
Estimación del número de hablantes de español en 2050 y 2100
(en millones de hablantes)
Conviene añadir que el aumento de la población hispanohablante en 2050 no estará
sustentado únicamente en el crecimiento demográfico de los países en los que el
español es la lengua oficial. En 2060, Estados Uni¬dos será el segundo país
hispanohablante del mundo, después de México.
Las estimaciones realizadas por la Oficina del Censo de los Esta¬dos Unidos hablan
de que los hispanos serán 119 millones en 2060. Eso supondrá que el 28,6 % de la

población estadounidense, casi uno de cada tres residentes en Estados Unidos, será
hispano . Por otra parte, la lenta disminución que registra la proporción de hispanos
hablantes de español en los últimos treinta años —alrededor del 10 %— cuestiona
la denomi¬nada «ley de hierro» de abandono de las lenguas , que afirma que las
ter¬ceras generaciones acaban perdiendo la lengua de sus abuelos, y destruye en
cierto modo el mito de Estados Unidos como cementerio de idiomas. Con todo, el
hecho de que ahora el número de hispanos nacidos en Esta¬dos Unidos supere al de
los nacidos en el extranjero supone sin duda una presión a favor del abandono
intergeneracional del español en el crisol estadounidense, sobre todo teniendo en
cuenta que el 87 % de los prime¬ros considera que el hecho de hablar español no es
un requisito indispen¬sable de su identidad hispana .
En cualquier caso, la principal razón del crecimiento de la comunidad
hispanohablante mundial será el aumento del grupo de hablantes con un dominio
nativo en esta lengua. Tanto en 2050 como en 2100, se prevé que el tamaño de este
grupo siga siendo superior al grupo de hablantes nati¬vos de inglés y de francés.
El tamaño del grupo de hispanohablantes nativos (gráfico 2) con¬trasta fuertemente
con el del grupo que tiene una competencia limitada en español (gráfico 3), que es
proporcionalmente mucho más reducido. Sin incluir en la contabilización al grupo
de aprendices de español como len¬gua extranjera (GALE), solo el 1 % de la
población mundial puede comu¬nicarse actualmente en español de forma limitada,
frente al 2,5 % del fran¬cés y el 13,7 % del inglés (gráfico 3). Además, las
previsiones indican que el peso relativo del grupo con una competencia limitada en
español ape¬nas variará en lo que queda de siglo. Por el contrario, la proporción de
hablantes con una competencia limitada en francés registrará un fuerte aumento, ya
que casi se duplicará de aquí a 2100, debido fundamental¬mente a la explosión
demográfica prevista para los próximos años en la
GRÁFICO 2
Estimación del porcentaje de hablantes nativos de español, inglés
y francés en 2018, 2050 y 2100 (en millones de hablantes)
Fuente: Fernández Vítores (2019a: 82), a partir de las proyecciones de la ONU
(2017a).
mayoría de los países francófonos de África. Por su parte, el peso rela¬tivo de los
hablantes con una competencia limitada en inglés permane¬cerá prácticamente
inalterado hasta finales de siglo .
En resumen, hoy habla español el 7,6 % de la población mundial . Además, las
proyecciones indican que el peso de la comunidad hispano-hablante en 2050 será
ligeramente superior al actual (concretamente, el 7,7 % de la población mundial).

No así en 2100, que disminuirá de manera significativa, hasta situarse en el 6,6 %,
debido fundamentalmente al desGRÁFICO 3
Estimación del porcentaje de hablantes con una competencia limitada
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censo de la población de los países hispanohablantes, que cederán defini-tivamente
el testigo a la India y a buena parte de los países del África Sub-sahariana como
motores del crecimiento de la población mundial.
2. EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
El español se disputa con el francés y con el chino mandarín el segundo puesto
en la clasificación de idiomas más estudiados como segunda lengua.
En los principales países anglófonos, el español es considerado como una de
las lenguas extranjeras más importantes.
En Estados Unidos, el español es, con diferencia, el idioma más estu¬diado
en todos los niveles de enseñanza.
En el Reino Unido, el español es percibido como la lengua más impor¬tante
para el futuro, incluso después del brexit. En la próxima década, el número de
alumnos de español superará al de francés.
En la UE, la proporción de estudiantes de español en la enseñanza pri¬maria
y secundaria ha aumentado de manera constante en los últimos años, mientras que
la de francés y alemán ha descendido.
En 19 de los 28 estados miembros de la UE, el español es la lengua que más
les gustaría aprender a sus ciudadanos como segunda lengua extranjera.
En términos relativos, Francia, Suecia e Italia son los países donde más se
estudia el español como lengua extranjera en la educación secunda¬ria superior de
la UE.
El análisis de las cifras relativas al estudio del español como lengua extran¬jera
dibuja un mapa muy concentrado geográficamente: casi el 90 % de los estudiantes
de español que hay en el mundo se reparten entre Estados Uni¬dos, Brasil y la Unión

Europea (cuadro 4, en páginas anteriores). Fuera de estos tres espacios, el estudio
del español tiene gran relevancia en algunos países del África Subsahariana,
especialmente en aquellos donde el fran¬cés es lengua oficial o cooficial, como
Costa de Marfil (con 566.178 estu¬diantes), Benín (412.515), Senegal (205.000),
Gabón (167.410) o Guinea Ecuatorial (128.895). En el resto de los países, sin
embargo, el estudio del español no llega a rebasar el umbral de los 100.000 alumnos,
siendo ape¬nas testimonial en muchos de ellos.
Aunque no existen datos exhaustivos que analicen de forma com¬parada el número
de estudiantes de las distintas lenguas en el mundo, se calcula que el español es el
cuarto idioma más estudiado como len¬gua extranjera, por detrás del francés y del
chino mandarín, y a una gran distancia del inglés, que se sitúa como la lengua franca
mundial por excelencia .
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Bentley (2014), British Council
(2013: 5), Organización Internacio¬nal de la Francofonía (2014: 10), Goethe-Institut
(2015: 6), Ulrich Ammon (en Noak y Gamio 2015), Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazional (2017: 16) y Japan Foundation (s. a.: 6).
Si bien el gráfico anterior refleja la información aportada por insti¬tuciones
similares al Instituto Cervantes en distintos países, en el caso del francés y de los
estados miembros de la Organización Internacio¬nal de la Francofonía resulta muy
difícil distinguir si dichos alumnos realmente estudian este idioma como lengua
extranjera o lo incorporan más bien como segunda lengua como un vector de la
educación en paí¬ses donde este idioma todavía es oficial o semioficial, aunque no
necesa¬riamente mayoritario . De hecho, existen indicadores parciales de que la
demanda de español ha crecido en los últimos años y actualmente supera a la de
francés. Según un estudio realizado en 2016 por la pla¬taforma de aprendizaje de
idiomas Duolingo, el español, con el 17 % de usuarios globales, se situaría por
delante del francés, que contaría solo con el 11 % de los usuarios. Sin embargo, en
lo que a la dispersión geo¬gráfica se refiere, el estudio del español estaría por detrás
del francés, ya que solo está presente en 32 países, frente los 35 países en los que se
estu¬dia el francés. Los resultados de este estudio reflejan la actividad diaria de los
120 millones de usuarios de Duolingo durante un periodo de tres meses en 194 países
(Pajak, 2016).
2.1. EL ESTUDIO DEL ESPAÑOL EN LA UNIÓN EUROPEA
El estudio de lenguas extranjeras en la Unión Europea está en gran medida
determinado por las políticas de promoción del multilingüismo impulsadas desde las
instituciones europeas y por las inercias institucio¬nales asentadas. Por ejemplo, el
hecho de que el alemán y el francés sean lenguas de trabajo de la Comisión Europea
supone un incentivo para el aprendizaje de estos dos idiomas, en detrimento del
español . En cual¬quier caso, el inglés es, con diferencia, la lengua más estudiada y

el espa¬ñol se disputa con el alemán la tercera posición, después del francés
(grá¬fico 6).
No obstante, las cifras de alumnos que estudiaron español, fran¬cés y alemán en los
distintos ciclos de enseñanza primaria, secunda¬ria y formación profesional durante
el periodo 2013-2016, revelan una tendencia leve, pero constante, al aumento del
estudio del español. Por el contrario, el estudio del francés y del alemán parece estar
perdiendo terreno de forma paulatina. De hecho, entre 2013 y 2016, el aumento del
número de estudiantes de español fue del 8,4 %, mientras que el de francés y el de
alemán experimentó un descenso del 6,6 % y del 2,6 %, respectivamente (gráfico 7).
De los 28 países que pertenecen a esta organización internacional, Francia, Italia,
Reino Unido y Alemania son los que cuentan con un mayor número de estudiantes
de español .
Sin embargo, en términos relativos a la población de cada país, Francia, Suecia, Italia
e Irlanda destacan especialmente por el estudio del español como lengua extranjera,
aunque casi siempre como segunda lengua, después del inglés . Por el contrario, en
Rumanía, Croacia y los países bálticos el interés por aprender este idioma es aún
muy escaso (gráfico 8).
GRÁFICO 7
Evolución del número de alumnos de español, francés
y alemán en la UE-28 (2013-2016)
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Alemán

En lo que al nivel de competencia lingüística de estos estudiantes se refiere, este
varía en función del estado miembro de que se trate y de la destreza concreta que se
analice: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita... Como botón de
muestra, el gráfico 9 refleja los distin¬tos niveles de los estudiantes de español como
lengua extranjera en Fran¬cia y Suecia. Con todo, estos datos deben tomarse con las
debidas preven¬ciones, porque, salvo en el caso del Reino Unido y de Irlanda, el
español se estudia como segunda lengua extranjera y el nivel de competencia de
estos estudiantes en esta última suele ser siempre inferior al de su primera lengua
extranjera (gráfico 9).
GRÁFICO 8
Porcentaje de la población de los estados miembros
de la UE-28 que estudia el español como lengua extranjera
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GRÁFICO 9
Nivel de competencias en el estudio del español como lengua extranjera
Francia y Suecia (enseñanza secundaria superior)
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012b).
En cualquier caso, la perspectiva para el estudio del español como segunda lengua
extranjera parece ser muy favorable. Al menos así se des¬prende de una encuesta
realizada en 2018 a ciudadanos europeos de eda¬des comprendidas entre los 15 y
los 30 años. Cuando a estos se les pre¬guntó qué otras lenguas les gustaría aprender,
el español fue la primera opción elegida en 19 de los 28 estados miembros. Con todo,
existen dife¬rencias sustanciales entre los distintos países: en Países Bajos e Irlanda,
por ejemplo, más de la mitad de los encuestados mencionaron el español como
primera opción, mientras que en Hungría y en Francia el porcentaje de aquellos que
eligieron este idioma fue del 29 % y del 26 %, respectiva¬mente. Tan solo en cinco
países el español fue la segunda opción elegida y, en otros dos, la tercera.
Curiosamente, Portugal es el único país en el que los encuestados eligieron el
español como cuarta opción.

2.2. EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN PAÍSES DE HABLA
INGLESA
En aquellos países que tienen como lengua vehicular mayoritaria el idioma
internacional por excelencia (el inglés), el español es considerado como una de las
lenguas extranjeras más importantes. El interés por aprender español es
especialmente intenso en los dos principales países anglófo- nos: Estados Unidos y
el Reino Unido. Asimismo, el estudio de español como lengua extranjera cada vez
tiene una demanda mayor en paí¬ses como Canadá, Irlanda, Australia y Nueva
Zelanda. Casi el 40 % de los alumnos de español se encuentran en países donde el
inglés es lengua oficial o cooficial.
2.2.1. Estados Unidos
En el caso de Estados Unidos, en todos los niveles de enseñanza, desde preescolar
hasta la educación superior, el español es, con mucha diferen¬cia, el idioma más
estudiado . En la enseñanza primaria y secundaria, el español es la lengua más
demandada en las escuelas estadounidenses con programas de lengua extranjera. De
hecho, el número de estudiantes matriculados en cursos de español triplica al de
alumnos matriculados en cursos de otras lenguas. De los casi once millones de
alumnos estaGRÁFICO 10
Europeos de entre 15 y 30 años a los que les gustaría aprender español (%)
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Fuente: Dirección General de Comunicación de la Unión Europea (2018: 57).
dounidenses de primaria y secundaria que durante el curso 2014-2015 se
matricularon en cursos de lenguas extranjeras, más de siete lo hicieron en cursos de
español . Es preciso añadir, además, que tan solo el 19,7 % de los alumnos de estas
etapas educativas se matricula en este tipo de cursos , con lo que el margen de
crecimiento que tiene la demanda del español como lengua extranjera aún es muy
amplio.
Además, la popularidad del español ha aumentado considerable¬mente durante los
últimos treinta años. Cada vez hay más escuelas que solicitan poder impartir español
como lengua extranjera, especialmente cuando solo puede ofrecerse un idioma por
razones curriculares o de presupuesto . En 2008, el 88 % de las escuelas primarias
con programas de idiomas impartían español, frente al 79 % de 1997 y al 68 % de
1987.
Justo en ese periodo, se observa una disminución de la enseñanza del francés y del
alemán .

En las escuelas secundarias, el 93 % de los centros con programas de lengua
extranjera impartían lengua española, porcentaje que se mantiene inalterable desde
1997 a 2008, aunque ciertamente supone un aumento sobre el 86 % observado en el
año 1987. Al igual que en las escuelas pri¬marias, tanto la enseñanza del francés
como la del alemán disminuyó en las escuelas secundarias en este periodo . En la
actualidad, la oferta de programas de español como lengua extranjera en las escuelas
secundarias de Estados Unidos supera con creces a la de cualquier otro idioma,
inclui¬dos el francés, el alemán y el chino. A pesar de ello, el número de progra¬mas
impartidos, así como el abanico de oportunidades que se ofrecen a los estudiantes
para que alcancen un nivel de competencia alto en espa¬ñol, aún resultan
insuficientes en el sistema educativo estadounidense 28.
En el ámbito de la educación superior, el número de alumnos matriculados en cursos
de español supera al número total de alumnos ma¬triculados en cursos de otras
lenguas. Curiosamente, el momento en que el número de matrículas de español
superó por primera vez al del resto de las lenguas modernas coincidió con la puesta
en funcionamiento del Instituto Cervantes y, desde entonces, este siempre se ha
mantenido por encima.
Sobre la base de los datos reflejados en el gráfico anterior y tomando como
referencia una tasa de reposición completa de estudiantes universi¬tarios de español
cada cuatro años, que es lo que dura el ciclo universita¬rio más largo, en los últimos
treinta años habrían estudiado español más de 5 millones de universitarios
estadounidenses. A muchos de ellos se les puede suponer una competencia limitada
en español, con distinto grado de conocimiento de este idioma, en función del
contacto que hayan tenido con el entorno hispanohablante y del uso que hayan hecho
del español en el ámbito laboral en los años posteriores a la universidad. En este
sentido, conviene indicar que el carácter voluntario que tienen los estudios
uni¬versitarios, así como su clara orientación al mercado laboral, sugieren que los
alumnos que se matriculan en cursos de español lo hacen atendiendo a un criterio
marcadamente instrumental, ya sea porque consideran que este idioma es el que les
proporciona una mayor proyección internacio¬nal, ya sea porque lo contemplan
como un activo a la hora de acceder al mercado de trabajo, sobre todo teniendo en
cuenta que existe una prima salarial considerable ligada al conocimiento de esta
lengua. Por tanto, cabe suponer una tasa relativamente alta de mantenimiento de los
cono¬cimientos adquiridos de español entre los egresados del sistema universi¬tario
estadounidense.
2.2.2. El Reino Unido
No hay duda de que el tamaño de la comunidad hispana en Estados Unidos, la mayor
de entre las minoritarias del país, influye considerable¬mente en la decisión de los
más de 8 millones de estudiantes norteame¬ricanos que se matriculan cada año en
cursos de español. Sin embargo, en el caso del Reino Unido, donde la variable

«comunidad hispana» des¬aparece, el español también es percibido como la lengua
más importante para el futuro. Así al menos se desprende de un informe publicado
en 2017 por el British Council, en el que se tomaron en consideración los siguientes
indicadores: exportaciones, necesidades lingüísticas de las empresas, prioridades
comerciales del Gobierno del Reino Unido, mer¬cados emergentes con alto
crecimiento, prioridades diplomáticas y de seguridad, intereses lingüísticos del
público, principales destinos turís¬ticos de los británicos, estrategia en educación
internacional del Reino Unido, dominio del inglés en otros países y peso de las
distintas lenguas en Internet .
La clasificación anterior contrasta, sin embargo, con la oferta lingüís¬tica disponible
en gran parte de los centros educativos del Reino Unido. En el caso de la educación
primaria en Inglaterra, por ejemplo, el porcen¬taje de centros en los que puede
estudiarse español es muy inferior al de aquellos en los que puede estudiarse francés.
Con todo, la oferta del estu¬dio del español en este ciclo educativo se ha consolidado
en un cómodo segundo puesto en los últimos años y supera ampliamente a la del
alemán, que ocupa la tercera posición.
En cualquier caso, en el Reino Unido la demanda del español como lengua extranjera
por parte de los alumnos de primaria y secundaria ha experimentado un crecimiento
sostenido en los últimos años y cada vez son más los centros que incorporan este
idioma a su oferta educativa. Este crecimiento de la demanda es especialmente
intenso en el ámbito de la enseñanza secundaria, donde el número de alumnos que
se inscri¬ben para realizar el examen de español necesario para obtener el
Certifi¬cado General de Educación Secundaria (GCSE, por sus siglas en inglés) en
esta lengua aumentó de manera constante durante el periodo 2005-2017,
superando al alemán y consolidándose claramente como la segunda len¬gua
extranjera más estudiada después del francés. Por el contrario, el número de alumnos
que se inscribieron para realizar el examen de fran¬cés se redujo en casi un tercio
en ese mismo periodo, mientras que el de alemán experimentó un descenso del 37
% . De hecho, se prevé que, en los primeros años de la próxima década, el número
de alumnos de espa¬ñol supere al de francés .
Especialmente llamativo es el caso de los alumnos que se inscri¬ben para realizar el
examen de español para obtener el A-Level, que es un título de carácter optativo que
obtienen los estudiantes en Inglate¬rra, País de Gales e Irlanda del Norte al final de
los dos últimos años de la enseñanza secundaria. Dado que las ofertas que estos
estudian¬tes reciben por parte de las universidades dependen en gran medida de los
resultados de este examen, el crecimiento constante que ha expe¬rimentado el
número de inscripciones para realizar esta prueba es un buen indicador de la
percepción del sector universitario del Reino Unido sobre la utilidad de la lengua
española para el futuro profesional de sus estudiantes egresados.

GRÁFICO 16
Evolución del número de inscripciones para realizar el examen
del A-Level de español en Inglaterra (1996-2017)
Fuente: Ministerio de Educación del Reino Unido (2018) y Board y Tinsley (2017b:
20).
Tal como muestra el gráfico 16, el número de inscripciones para rea¬lizar el examen
del A-Level de español no ha dejado de aumentar desde 1996, mientras que el de
francés ha registrado un descenso significativo. De hecho, si continúa la tendencia
descrita en los últimos años, el número de inscripciones de español superará al de
francés en 2020 .
2.2.3. Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda
En otros países donde el inglés es la lengua oficial mayoritaria, como Canadá,
Irlanda, Australia o Nueva Zelanda, el estudio del español como lengua extranjera
presenta una evolución desigual, si bien en todos ellos se observa un incremento
significativo del número de estudiantes de este idioma en los últimos años.
Las cifras de matrículas en lengua española en Estados Unidos, así como las
necesidades lingüísticas del Reino Unido y la evolución del estu¬dio del español en
Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda sitúan en un lugar preferente entre los
estudiantes angloparlantes de lenguas extran¬jeras al español, una lengua que,
combinada con el inglés, es la opción que más aumenta su capacidad de
comunicación internacional. No es de extra¬ñar, por tanto, que el hecho de saber
español además de inglés sea perci- bido como un activo económico considerable
por parte de los hablantes nativos de inglés .
3. LA INFLUENCIA INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL
El español es la cuarta lengua más poderosa del mundo, después del inglés,
del francés y del chino.
La contribución del conjunto de los países hispanohablantes al PIB mundial
es del 6,9 %.
El PIB generado por el conjunto de los países hispanohablantes es superior al
generado por el conjunto de los países donde el francés tiene estatus de lengua
oficial.
Actualmente, la comunidad hispanohablante mundial tiene un poder de
compra conjunto de aproximadamente el 10 % del PIB mundial.
En el caso del español, la lengua común multiplica por cuatro las
exportaciones bilaterales entre los países hispanohablantes y por siete los flujos
bilaterales de inversión extranjera directa (IED).

Casi un tercio de las importaciones realizadas dentro del ámbito hispanohablante proceden de países cuya lengua oficial es el inglés.
El español ocupa la tercera posición en la Organización de las Nacio¬nes
Unidas y la cuarta en el ámbito institucional de la Unión Europea.
La salida del Reino Unido de la UE beneficiará a la posición del espa¬ñol en
esta organización.
Medir el grado de influencia de una lengua en el ámbito internacional es una tarea
sumamente compleja. A la dificultad que entraña la elección y el diseño de
indicadores precisos conviene añadir la subjetividad que muchas veces subyace a su
ponderación . En algunos casos, la ausencia de datos comparables entre los distintos
idiomas contribuye a añadir aún más incertidumbre a los resultados, que tienen un
carácter necesariamente aproximativo. Sobre esta base, el grado de influencia que
una determinada lengua es capaz de ejercer a escala mundial suele medirse
atendiendo a factores como su extensión y dispersión geográficas, su peso
económico, su capacidad de comunicación, su utilización como instrumento de
trans¬misión del conocimiento y su uso en el ámbito de la diplomacia . Según un
estudio reciente que analiza de forma ponderada los aspectos anterio¬res, el español
sería la cuarta lengua más poderosa del mundo, ligeramente por detrás del francés y
del chino, y a gran distancia del inglés, que es, con diferencia, la lengua más
poderosa del mundo .
3.1.

EL ESPAÑOL COMO ACTIVO ECONÓMICO

Desde el punto de vista económico, la lengua suele considerarse un bien público
porque cumple los dos principios fundamentales de este tipo de bienes: el principio
de no exclusión, es decir, es imposible excluir del uso de una lengua a las personas
que la han aprendido; y el de no rivalidad en el consumo, esto es, el empleo de un
idioma por parte de un individuo no impide que otros también lo utilicen. De hecho,
el valor de pertenecer a un mismo grupo lingüístico aumenta a medida que crece su
número de hablantes, ya que las posibilidades de llevar a cabo transacciones e
inter¬cambios se multiplican. Además, la lengua es un activo económico de carácter
inmaterial que, al menos en lo que al ámbito de la lengua materna se refiere, carece
de costes de producción .
El peso y potencial de un idioma están íntimamente relacionados con los índices
macroeconómicos de los países en los que es lengua oficial. En concreto, el número
de hablantes, la capacidad de compra de estos y el carácter internacional son los tres
factores primordiales que determinan la potencia económica de un idioma frente a
otros .
El español se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de
hablantes, en número de países donde es oficial y en exten¬sión geográfica . Por

tanto, la demografía es el primer factor sobre el que se asienta la potencia económica
del español.
La contribución del conjunto de los países hispanohablantes al PIB mundial es del
6,9 % . Dos tercios del PIB vinculado al español se gene¬ran en dos grandes áreas
geográficas. Por un lado, Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y, por
otro lado, la Unión Europea. Estas dos regiones suman, además, el 78 % del poder
de compra de los hablantes de español en el mundo, mientras que los más de 400
millones de hispanoha¬blantes de Hispanoamérica solo alcanzan el 22 % del total .
Si se analiza el porcentaje del PIB mundial generado por aquellos paí¬ses donde
cada una de las seis lenguas oficiales de Naciones Unidas tiene estatus de idioma
oficial, el español ocuparía la tercera posición, aunque a gran distancia del inglés y
del chino, que son los idiomas vinculados a las principales economías del mundo.
Además, el PIB generado por el conjunto de los países hispanohablantes es superior
al generado por el con¬junto de los países que tienen como lengua oficial el francés.
Lengua esta última que, sin embargo, tiene una representación mucho mayor que el
español en el ámbito de Naciones Unidas. Por último, tanto los países arabohablantes
como los rusohablantes tienen una capacidad de generación de PIB inferior a la del
conjunto de los países de habla hispana.
GRÁFICO 19
Porcentaje del PIB mundial vinculado a las lenguas oficiales
de Naciones Unidas (PPA)
La evolución del porcentaje del PIB mundial asociado a cada una de las lenguas
oficiales de Naciones Unidas muestra que el español ocupó la segunda posición en
esta clasificación hasta 1999, año en que este idioma fue superado por el chino.
Asimismo, puede apreciarse la consolidación paula¬tina de una brecha entre el PIB
generado por el conjunto de los países hispa¬nohablantes y el generado por aquellos
países donde el francés es lengua ofi¬cial, a pesar de que estos últimos superan en
número (29) a los primeros (21).
El porcentaje del PIB mundial generado por los países hispanohablan¬tes
experimentó un crecimiento significativo en los primeros cuatro años de la década
de los noventa. Sin embargo, a partir de 1995, este comenzó un descenso paulatino,
si bien con algunas alzas puntuales. Con todo, esta pérdida de relevancia de los
países hispanohablantes en la economía mun¬dial, con los efectos que esto pueda
acarrear para el prestigio y la proyec¬ción internacionales de la lengua, se ha visto
en cierto modo compensada por el fuerte crecimiento de la población de estos países.
GRÁFICO 21
Evolución del porcentaje del PIB mundial generado por los países

hispanohablantes desde 1990 (PPA)
3.2.

EL PODER DE COMPRA DE LOS HABLANTES DE ESPAÑOL

Aunque el PIB generado por los países hispanohablantes da una idea del peso de sus
economías en el mundo en comparación con otros ámbitos lin¬güísticos, otro factor
que debe tomarse en consideración a la hora de medir el peso económico de una
lengua es la renta per cápita de sus hablantes. Es precisamente la capacidad de
compra de estos últimos la que multiplica los intercambios y las transacciones
mutuas. Se calcula que, actualmente, los más de 550 millones de hablantes de
español que hay en el mundo, sin incluir a los estudiantes de español como lengua
extranjera, tienen un poder de compra conjunto que rondaría el 10 % del PIB
mundial .
En el caso del español, al conjunto del poder de compra de los paí¬ses
hispanohablantes es preciso añadir el poder de compra de la comuni¬dad hispana de
Estados Unidos, que presenta una vitalidad demográfica extraordinaria y
geográficamente concentrada. Según el Selig Center for Economic Growth, el poder
de compra de la población hispana en Esta¬dos Unidos en 2016 era de 1,4 billones
de dólares y se espera que en 2021 este alcance los 1,66 billones. Actualmente, el
poder de compra de los his¬panos estadounidenses es superior al PIB de España y
de México a precios corrientes y duplica el promedio de América Latina , lo que da
una idea del enorme potencial de este nicho de mercado no solo en Estados Unidos
sino en todo el mundo . Además, en términos absolutos, el poder adqui¬sitivo
hispano se ha duplicado cada década en los Estados Unidos desde 1990. Con todo,
las últimas previsiones para la década actual apuntan a un crecimiento más
moderado, tal como se desprende del siguiente gráfico.
El poder de compra hispano está geográficamente más concentrado que el del resto
de las comunidades de Estados Unidos. En California, por ejemplo, se concentra el
26 % del poder de compra hispano. Los otros esta¬dos con un mayor poder de
compra hispano son Texas, Florida, Nueva York e Illinois. Asimismo, estos son los
estados donde se registra una mayor concentración de empresas en manos de
hispanos .
En cualquier caso, el elevado poder de compra del conjunto de la comunidad
hispanohablante mundial supone un fuerte incentivo para las industrias culturales de
productos en español. Esto es así porque, estre¬chamente ligado a la relevancia
económica e internacional de una lengua, está el concepto de «lengua como
mercado», que incluye aspectos como la enseñanza del idioma y las actividades
mercantiles asociadas a ella (la enseñanza del español para extranjeros, las ediciones
para la enseñanza del español, etc.); los servicios lingüísticos; y las tecnologías de
la lengua (desarrollo de herramientas y recursos informáticos relacionados con la
lengua española). Se estima que las industrias culturales ligadas al espa¬ñol

representan alrededor del 3 % del PIB de las economías de los países de habla
hispana .
3.3.

EL ESPAÑOL como LENGUA DEL COMERCIO

El carácter internacional de un idioma también determina su peso econó¬mico. Un
indicador que conviene tener especialmente en cuenta a la hora de medir la
relevancia internacional del español es, sin duda, su influen¬cia en el comercio
internacional. En general, el hecho de compartir una misma lengua casi duplica los
intercambios comerciales bilaterales entre países. En el caso del español, la lengua
común multiplica por cuatro las exportaciones bilaterales entre los países
hispanohablantes . Además, el idioma común es una variable más importante para
explicar el comercio bilateral entre los países de habla hispana que entre los
anglosajones , con independencia del valor que pueda tener el inglés como lengua
franca de los negocios internacionales. Asimismo, compartir el español multiplica
por siete los flujos bilaterales de inversión extranjera directa (IED) y con¬tribuye a
reducir los costes de transacción de algunas empresas multina¬cionales en casi un 2
%.
Algunas de las características del español como lengua internacio¬nal podrían
explicar por qué compartir este idioma contribuye de manera tan intensa a la
internacionalización empresarial en el ámbito hispanoha¬blante : es un idioma
homogéneo; es una lengua geográficamente com¬pacta: la mayor parte de los países
hispanohablantes ocupa territorios con¬tiguos; el territorio hispánico ofrece un
índice de comunicatividad muy alto; tiene carácter oficial y vehicular en veintiún
países del mundo; es una lengua en expansión; es lengua de una cultura internacional
.
En cualquier caso, la percepción empresarial avala mayoritariamente los datos
ofrecidos más arriba. En el caso concreto de España, un tercio de las empresas
exportadoras considera que operar en un mercado de lengua distinta incrementa en
más del 1 % de su facturación los costes de adapta¬ción de sus productos. Además,
el 37 % considera similar el coste asociado a la adaptación de sus campañas de
promoción y marketing. Por el contra¬rio, el 79 % de las empresas exportadoras
españolas cree que el hecho de que en el mercado de destino se hable en español
puede facilitar su activi¬dad internacional. Y esa cuota alcanza el 84 % en el caso
de las empresas instaladas en el exterior .
Fuente: Alonso, García Delgado y Jiménez (2015: 176). Encuesta a la base de datos
del ICEX. Respuestas: exportadoras, 1.729; instaladas, 63.
Al igual que compartir un idioma favorece el intercambio comercial entre dos países,
el no compartirlo supone en ocasiones un reto para las empresas exportadoras
hispanohablantes, que deberán adaptar lingüísti¬camente sus productos al mercado
de destino. En este sentido, el español puede dejar cierta huella lingüística y cultural

en países donde se hablan otras lenguas a través de la traducción, cuya calidad y
difusión determi¬narán el grado de influencia del español en la lengua del país
importador.
Del mismo modo, el español puede recibir la influencia de otros idiomas mediante
la importación de productos desde países no hispanohablantes. Si se considera el
conjunto de los países hispanohablantes como un único territorio, la clasificación de
los principales ámbitos lingüísticos de impor¬tación sería la siguiente:
Como puede observarse, el inglés es la principal lengua de importa¬ción, ya que el
31 % de las importaciones realizadas dentro del ámbito his¬panohablante proceden
de países cuya lengua oficial es, total o parcial¬mente, el inglés. En segunda posición
se encuentra el chino, con un 16 % de las importaciones realizadas desde países
donde este es el idioma ofi¬cial, principalmente desde China. Por su parte, el
español, con un 9 % de las importaciones, ocupa la tercera posición en la
clasificación, por delante de lenguas de prestigio como el alemán o el francés, con
el 7 % y el 5 % de las importaciones, respectivamente. Esto último constata de nuevo
que el hecho de que compartir la misma lengua supone una prima considera¬ble a
la importación de productos procedentes de otros países hispano¬hablantes, sobre
todo si se tiene en cuenta que tanto el ámbito germanó- fono como el francófono
incluyen algunas de las principales economías del mundo, como son la alemana y la
francesa.
3.4.

EL ESPAÑOL EN LA DIPLOMACIA

Reflejo de la influencia internacional de una lengua es también la pre¬sencia que
esta tiene en los principales foros internacionales. En general, puede decirse que el
español ocupa la tercera posición en la Organización de las Naciones Unidas y la
cuarta en el ámbito institucional de la Unión Europea. Sin embargo, en ambas
organizaciones, la comunicación mul- tilingüe en las actividades internas de los
distintos departamentos suele articularse a través de la limitación del número de
lenguas de trabajo con el fin de agilizar las actividades que en ellos tienen lugar .
Limitación que, a pesar de la gran presencia internacional del español, suele asignar
a esta lengua una representación insuficiente, si se la compara con la del inglés,
considerada como la lengua franca internacional, y con la del francés, que aún
rentabiliza su posición en estos foros como lengua tradicional de la diplomacia . En
la Organización de las Naciones Unidas, la calificación del español como una de sus
seis lenguas oficiales —junto con el árabe, el chino, el francés, el inglés y el ruso—
supone que este idioma pueda utili¬zarse en todas las reuniones formales
convocadas por esta organización y que todos los discursos pronunciados en español
y todos los documentos oficiales aportados y redactados en este idioma se interpreten
y traduzcan a las otras lenguas oficiales.

El español es también una de las veinticuatro lenguas oficiales con que actualmente
cuenta la Unión Europea. Así, el español puede utilizarse en toda comunicación
originada fuera de las instituciones, sea individual o colectiva. Además, todos los
hispanohablantes europeos tienen derecho a recibir una respuesta en español por
parte de las instituciones comunita¬rias. Como lengua de trabajo, el español se
utiliza en el Consejo y en el Par¬lamento Europeo, pero no en la Comisión Europea,
que tiene solamente tres lenguas de trabajo (inglés, francés y alemán), ni en el
Tribunal de Jus¬ticia, cuyo único idioma de deliberación es el francés, si bien su
lengua de procedimiento puede ser cualquiera de las veinticuatro lenguas oficia¬les
de la Unión. En general, la presencia del español es mayor en las ins¬tancias
superiores de algunas instituciones europeas que en las inferiores, especialmente en
el caso del Consejo y del Parlamento Europeo. Es decir, cuanto más importante es
la reunión, más representación lingüística suele tener el español .
3.4.1. El español después del brexit
En el caso de la Unión Europea, la perspectiva del brexit plantea dos esce¬narios
diferentes que afectarán a la posición del español dentro de esta organización
internacional: que el inglés deje de ser lengua oficial o que continúe siéndolo . En el
primer caso, es evidente que la representación oficial del español aumentaría en
términos relativos, ya que habría menos lenguas oficiales. Sin embargo, es muy poco
probable que esto ocurra, por¬que la exclusión de una lengua del conjunto de
lenguas oficiales de la UE puede resultar extremadamente difícil, cuando no
imposible. Para llevarla a cabo es preciso, primero, reformar el Reglamento n.° 1 del
Consejo de 1958, por el que se regula el régimen lingüístico de la Unión y que ha
venido modificándose desde entonces con cada nueva ampliación de la UE.
Reformar este régimen lingüístico en positivo, es decir, para incorpo¬rar una nueva
lengua oficial del estado miembro en cuestión, como ocu¬rrió con el croata en la
última ampliación, es relativamente sencillo, ya que se realiza a través del Acta de
adhesión de cada estado miembro. Sin embargo, el proceso contrario resulta
tremendamente complicado, porque es preciso contar con el voto unánime de todos
los estados miembros. Y es aquí donde reside el principal problema: resulta muy
poco probable que dos países anglófonos como Irlanda o Malta voten a favor de una
reforma del régimen lingüístico cuyo objetivo es excluir al inglés del repertorio de
lenguas oficiales de la UE. Y más teniendo en cuenta que, tanto para el maltés como
para el irlandés, el Consejo ha aprobado una serie de medi¬das de excepción
temporales que limitan en gran medida la redacción y publicación en estos dos
idiomas oficiales de los actos producidos por las instituciones europeas .
De todas maneras, en el caso contrario, es decir, que el inglés no pierda su estatus
de lengua oficial, la posición del español también se vería claramente reforzada, ya
que la proporción de sus hablantes nativos y no nativos aumentaría ligeramente.

CUADRO 5 Hablantes de las principales lenguas europeas antes y después del brexit
(%)
—

Nativos y no nativos
Antes Después

Solo nativos

Antes Después

Inglés 37

28

13

1

Alemán

25

28

18

20

Francés

20

21

13

15

Italiano

13

15

12

13

Español

11

12

8

9

Polaco

8

6

8

9

Fuente: Ginsburgh et al. (2017).

Como puede observarse en el cuadro anterior, tras la salida del Reino Unido de la
UE, el porcentaje de hablantes que tienen el inglés como len¬gua materna se reducirá
drásticamente, ya que pasará del 13 % actual a apenas el 1 %. Esto podría servir de
argumento a los estados miembros en los que se hablan lenguas con un porcentaje
de hablantes nativos más elevado, como el alemán (20 %), el francés (15 %), el
italiano (13 %) y, por supuesto, el español (8 %), para reivindicar una mayor
representación ins¬titucional de sus respectivos idiomas.
4. EL ESPAÑOL EN INTERNET Y EN LAS REDES SOCIALES
-

El español es la tercera lengua más utilizada en la Red.

-

El 8,1 % de los usuarios de Internet se comunica en español.

%.

La penetración media de Internet en los países hispanohablantes es del 65,8

Solo un país de habla hispana, México, se encuentra entre los diez con el
mayor número de usuarios en Internet.
Los hispanos de Estados Unidos prefieren consumir y crear conteni¬dos en
español en lugar de en inglés.
El español es la segunda lengua más utilizada en Facebook, en Linke- dIn, en
Twitter y en Wikipedia.
El número de usuarios de Facebook en español coloca a este idioma a gran
distancia del portugués y del francés.

La distribución geográfica de los usuarios hispanohablantes de LinkedIn en
Estados Unidos sugiere que el español se está utili¬zando como un activo
profesional fuera del ámbito hispanohablante de este país.
El español es la segunda lengua más utilizada en Twitter en ciudades
mayoritariamente anglófonas como Londres o Nueva York.
4.1.

EL ESPAÑOL EN INTERNET

En la actualidad, el español es la tercera lengua más empleada en Internet por
número de internautas. De los casi 4.209 millones de usuarios que tenía Internet en
todo el mundo en junio de 2018, el 8,1 % se comunicaba en español. Los dos idiomas
que están por delante del español son el inglés y el chino.
GRÁFICO 26
Lenguas más usadas en la Red (diciembre 2017)
■

Inglés 25,4 %

■

Chino 19,3%

■

Español 8,1 %

■

Árabe 5,3 %

Portugués 4,1 %
Indonesio / Malayo 4,1 %
■

Francés 3,2 %

■

Japonés 2,9 %

■

Ruso 2,6 %

■

Alemán 2,2 %

■

Otras lenguas 22,8 %

Fuente: Internet World Stats, consultado el 12 de febrero de 2019.
El español ha experimentado un crecimiento del 1.759 % en el periodo 2000-2018,
frente al incremento del 650 % registrado por el inglés. Este despegue se debe, sobre
todo, a la incorporación a la Red de usuarios his-panoamericanos. Solo en
Iberoamérica y el Caribe el incremento de inter¬nautas fue del 2.325 % entre 2000
y 2018.
A pesar de esta espectacular evolución, el potencial de crecimiento de los usuarios
en español sigue siendo muy alto. La penetración media de Internet en los países
hispanohablantes, o el porcentaje de población que usa Internet, es del 65,8 %, lejos
de la media europea, que alcanza el

85.2 %, y del nivel de penetración que registra España, que es idéntico al que se
observa en la comunidad hispanohablante de los Estados Unidos: el 92,6 %.
En algunos países, los niveles de penetración superan a los euro¬peos, como es el
caso de Argentina, que, con el 93,1 %, tiene un grado de penetración superior al de
España; o Paraguay, con el 89,6 %. En el otro extremo se encuentran Guinea
Ecuatorial, con el 23,8 %; Honduras, con el
38.2 %; o Cuba, con el 40,3 %.
Solo un país de habla hispana, México, se encuentra entre los diez con el mayor
número de usuarios en Internet. Por otra parte, los veinte países que encabezan la
clasificación de países por número de usuarios reúnen a más del 70 % de los
internautas.
Los datos anteriores hacen referencia a la fuerza del español en fun¬ción del número
de usuarios. Sin embargo, la utilización del español varía considerablemente si se
analizan las páginas de Internet que emplean varias lenguas para transmitir sus
contenidos.
El español se utiliza en el 4,9 % de las páginas multilingües, lo que sitúa a este
idioma en la cuarta posición, por delante del francés y del japo¬nés, empleado en el
4 % y en el 3,4 % de las páginas, respectivamente. Sin embargo, el español aún está
por detrás de lenguas con una proyección internacional inferior a la de este idioma
como son el ruso o el alemán,
cuya tasa de utilización es del 6% y del 5,9%, respectivamente. En cual¬quier caso,
las cifras ponen de manifiesto la aún escasa dimensión multi- lingüe de los
contenidos redactados y producidos originalmente en espa¬ñol, ya que únicamente
un porcentaje muy reducido de estos se ofrecen además en otro idioma. Por el
contrario, el inglés se sitúa como la autén¬tica lengua franca de la Red, ya que se
emplea en el 54% de las páginas multilingües.
GRÁFICO 29
Uso de las distintas lenguas en las páginas de Internet multilingües
(febrero 2019)
Inglés
Ruso 6 %
Alemán

5,9 %

Español

4,9 %

Francés

4%

Japonés

3,4 %

Portugués

2,9 %

Italiano

2,3 %

Persa 2 %
Chino 1,7 %
Polaco

1,7 %

Turco 1,2 %
Neerlandés 1,2 %
Checo

1%

Coreano

0,9 %

Vietnamita 0,7 %
Árabe 0,6 %
Sueco 0,5 %
Húngaro

0,5 %

Griego

0,5 %

Fuente: W3Techs.com, consultado el 27 de febrero de 2019.
Fuera de los países donde el español es lengua oficial, el uso de esta lengua también
está muy extendido entre los internautas de Estados Uni¬dos. Una encuesta realizada
recientemente a una muestra representativa de la población hispana estadounidense
que incluía tanto a personas cuya lengua principal era el español o el inglés como a
aquellas que se conside¬raban bilingües constató que, en general, los hispanos de
Estados Unidos prefieren consumir y crear contenidos en español. Esta preferencia
se hace extensiva, además, al ámbito de la publicidad digital, ya que más del 70 %
piensa que las empresas deberían elaborar sus anuncios en línea tanto en inglés como
en español. De hecho, aquellos hispanos que se definen como bilingües y aquellos
cuya lengua principal es el español sienten más con¬fianza hacia la empresa
anunciante cuando su publicidad se presenta en ambas lenguas. En general, la
mayoría de los hispanos estadounidenses ven de manera muy positiva los contenidos
publicitarios elaborados en español y esto incrementa las posibilidades de los
anunciantes de vender sus productos entre los miembros de esta comunidad.
Fuente: Facebook IQ, 2016.
Pero no es suficiente con que las marcas se dirijan a sus clientes his¬panos
conectados en español. Muchos de ellos quieren, además, que estas lo hagan con

propiedad y respeto. En este sentido, aunque el 62 % de los hispanos de Estados
Unidos parece coincidir en que usar el «espanglish» es una forma de representar a
las dos culturas que favorece una comunica¬ción informal y más relajada, casi la
mitad prefiere que se utilice un espa¬ñol despojado de elementos híbridos. Es más,
algunos hispanos incluso llegan a considerar la mezcla de inglés y español como una
falta de respeto.
Por último, aunque no hay análisis exhaustivos sobre el uso del espa¬ñol como
segunda lengua en Internet, un estudio realizado en 2011 reve¬laba que, en el caso
concreto de la Unión Europea, el español es la cuarta lengua más utilizada después
del inglés, el francés y el alemán. Si se tiene en cuenta que, a diferencia de los
hablantes de francés y de alemán, la mayo¬ría de los hablantes de español se
encuentran fuera de la Unión Europea, no es difícil extrapolar la segunda posición
(o tercera, dependiendo de si se incluye al chino) para el español a escala mundial
apuntada más arriba.
CUADRO 6 Idiomas más usados, aparte del materno, entre los usuarios de la UE27
para acceder a contenido en Internet
Inglés 48 %
Francés

6%

Alemán

6%

Español

4%

Italiano

2%

Ruso 2 %
Neerlandés 0,5 %
Sueco 0,4 %
Portugués

0,3 %

Polaco

0,2 %

Otros 2 %
Fuente: Gallup Organization (2011), Flash Eurobarometer313.
4.2.

EL ESPAÑOL EN LAS REDES SOCIALES

Uno de los indicadores de la vitalidad del español en Internet es el pro¬tagonismo
que esta lengua ha adquirido en los últimos años en las redes sociales. Actualmente,
el español es la segunda lengua más utilizada en tres de las principales redes sociales
del mundo: Facebook, Linkedln y Twitter.
4.2.1. El español en Facebook

El inglés sigue siendo, con diferencia, la principal lengua utilizada por los usuarios
de Facebook. Sin embargo, el número de usuarios de esta red en
67
La clasificación está basada en la información relativa al público objetivo en
cada una de las lenguas proporcionada por el Administrador de anuncios de
Facebook y solo incluye a los mayores de 13 años.
español coloca a este idioma en la segunda posición en la clasificación de las lenguas
más empleadas, a gran distancia del portugués y del francés, que ocupan la tercera y
cuarta posición, respectivamente.
De los 2.270 millones de personas que en septiembre de 2018 utiliza¬ban Facebook
al menos una vez al mes, más de 370 lo hacían en español. Si bien el potencial de
crecimiento del número de usuarios en el ámbito hispanohablante es aún elevado en
comparación con el del inglés, este se ha reducido considerablemente en los últimos
años debido, fundamen¬talmente, a una saturación del mercado, ya que cada vez
quedan menos hablantes de español que no utilicen esta red social. El español, con
una tasa de crecimiento del 145 % entre noviembre de 2012 y febrero de 2019, es la
sexta lengua que, proporcionalmente, ha crecido más en Facebook en ese periodo,
si bien está por detrás de lenguas como el árabe o el indo¬nesio, que registran un
crecimiento espectacular en ese mismo periodo, debido fundamentalmente a una
incorporación tardía a esta red social por parte de los hablantes de estas lenguas. Del
mismo modo, el inglés, con una tasa de crecimiento del 260 %, parece haber
superado los síntomas de
Fuente: elaboración propia a partir datos de Facebook (2019) y Socialbakers (2012).
estancamiento que muestra entre sus usuarios nativos y cada vez gana más terreno
entre los usuarios de Facebook que lo utilizan como segunda len¬gua. En cualquier
caso, el aumento en el número de usuarios hispanoha¬blantes no ha ido acompañado
de un crecimiento en el peso relativo del español, que ha experimentado un ligero
retroceso desde el 18,4 % que registraba en 2012 hasta el 16,7 % actual.
4.2.2. El español en Linkedln
El perfil profesional que caracteriza a los usuarios de esta red social la convierte en
la plataforma ideal para medir la presencia del español en el ámbito laboral y en el
de los negocios en general. De los aproxima¬damente 580 millones de usuarios con
los que cuenta Linkedln en la actualidad, 55 millones utilizan en mayor o menor
medida el español. De estos, unos 43 millones se reparten entre Centroamérica y
América del Sur, otros diez millones se localizan en Europa y el resto en Estados
Unidos. Aunque el inglés es, con diferencia, la lengua más usada en esta comunidad
virtual, el español es el segundo idioma más empleado, a una distancia considerable
del portugués y del francés, que ocupan la tercera y la cuarta posición,
respectivamente.

Dado que LinkedIn es una red social enfocada fundamentalmente al mundo
profesional, el análisis de la distribución geográfica de sus usuarios
hispanohablantes puede arrojar algo de luz sobre la demanda del español por parte
del sector empresarial fuera de los países donde esta lengua no es oficial, como es el
caso de Estados Unidos.
En este sentido, conviene indicar que, si bien el número de usuarios
hispanohablantes de Linkedln en Estados Unidos aún es reducido si se compara con
el número total de hablantes de español que hay en este país, su distribución
geográfica sugiere que el español se está utilizando como un activo profesional fuera
del ámbito hispanohablante. Esto es así por¬que los estados norteamericanos que
tienen un número mayor de usuarios hispanohablantes no coinciden exactamente
con aquellos con una mayor concentración de población hispana.
GRÁFICO 33 Usuarios de LinkedIn por lengua (%) (enero de 2019)

Inglés
Español
9,5 %
Portugués
6,6 %
Francés

4,7 %

Italiano

2,1 %

Ruso 1,7 %
Alemán

1,7 %

Turco 1,1 %
Neerlandés 1,1 %
Indonesio

1,1 %

Polaco

0,5 %

Sueco 0,4 %
Coreano

0,3 %

Danés0,3 %
Japonés
Checa0,3 %

0,3 %

Rumano

0,2%

Noruego

0,2 %

Fuente: elaboración propia a partir datos de LinkedIn (2019).
4.2.3. El español en Twitter
Al igual que en Facebook y en LinkedIn, el español también ocupa el segundo lugar
en Twitter por número de usuarios , si bien la distancia con respecto al inglés es
algo más reducida en esta red social. Otro dato que revela la pujanza del español en
Twitter es la distancia que separa a esta lengua de idiomas de prestigio internacional
como el francés o el alemán, que ocupan la sexta y la decimocuarta posición,
respectivamente. Asimismo, si se toma en consideración la lengua utilizada en los
mensa¬jes enviados a través de Twitter en 2017, el español volvería a ocupar la
segunda posición, lo que muestra que, en los últimos tres años, el español ha logrado
superar al japonés, que, desde 2006, venía ocupando este lugar.
En cualquier caso, la relevancia del español en Twitter no se observa solo en la media
mundial, sino también en el caso concreto de ciudades internacionales y
mayoritariamente anglófonas como Londres o Nueva York, donde el español se sitúa
claramente en segunda posición. Espe¬cialmente interesante es el caso de Nueva
York, ya que el uso del espa¬ñol supera con creces al del portugués y al del japonés,
que ocupan res¬pectivamente la tercera y cuarta posición en esta clasificación .
Después del inglés, que es la lengua utilizada en el 94,8% de los mensajes envia¬dos
a través de Twitter en Nueva York, el español, usado en el 2,7 % de los
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inglés Indonesio
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Japonés

Árabe Coreano

Español

—— Francés

Portugués
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Fuente: datos de GNIP, extraídos de Seshagiri (2014).
mensajes, es el segundo idioma más empleado. Especialmente intensa es la
utilización de esta lengua en tres de sus cinco grandes barrios: Harlem, Bronx y
Queens . Pero lo más relevante es que, en este crisol de cultu¬ras, «el español no
solamente es utilizado por las comunidades hispanas, sino que es compartido por
gente de diferente procedencia cultural, des¬cubriendo una dimensión de lengua
franca intraurbana que hasta ahora solo el inglés había ofrecido» .

A pesar del peso creciente del español en Facebook y Twitter, es pre¬ciso señalar
que los datos relativos a la presencia del español en las redes sociales deben
interpretarse con cautela desde una perspectiva mundial, ya que la presencia de una
lengua con un número tan abultado de hablan¬tes nativos como es el chino es
prácticamente inexistente en estas redes, lo que obliga a relativizar estos resultados.
4.2.4. El español en Wikipedia
Aunque no es una red social propiamente dicha, Wikipedia es un medio de
colaboración abierto cuyo objetivo es crear fuentes de información de forma gratuita.
Cualquiera puede crear, modificar, completar, borrar y dis¬cutir el contenido
existente, pero solo un número limitado de administra¬dores tiene permisos para
poder solucionar disputas o bloquear páginas en caso necesario. Estos
administradores trabajan de manera voluntaria, ya que no reciben ninguna
remuneración por su trabajo. Wikipedia ha sido creada en su totalidad por
voluntarios y permite la utilización de toda la información contenida en la base de
datos de forma gratuita. En este sentido, comparte una de las principales
características de las redes sociales, es decir, «transforma a las personas en receptores y en productores de
contenidos» .
De las 303 lenguas en las que actualmente se divulga esta enciclopedia virtual, el
español ocupa la octava posición por número de artículos escri¬tos. Sin embargo,
aún está por detrás de lenguas como el alemán, el fran¬cés, el italiano, el ruso y, lo
que es más sorprendente, el sueco, el neerlandés y el cebuano, lenguas estas últimas
con una proyección internacional muy inferior a la del español. Esto indica que,
detrás de estas cifras, existe una voluntad política de promoción de ciertas lenguas
y, precisamente por eso, una forma más adecuada de medir la presencia de los
distintos idiomas en Wikipedia es tomar en consideración el número de usuarios que
tiene esta enciclopedia virtual en las distintas lenguas. Según este indicador, el
español ocupa la segunda posición en Wikipedia, por delante del francés, del alemán
y del chino. Y eso a pesar de que, en esta plataforma, el español cuenta con un
número menor de editores de contenidos que el francés o el alemán.
GRÁFICO 38
Principales lenguas de Wikipedia por número de usuarios (%)
(enero de 2019)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wikipedia, consultado el 21 de enero
de 2019.
5. EL ESPAÑOL EN LA CIENCIA Y LA CULTURA
Después del inglés, el español es la segunda lengua en la que más documentos
de carácter científico se publican.
El porcentaje de participación del conjunto de los países hispanoha¬blantes
en la producción científica mundial ha experimentado un cre¬cimiento constante
desde 1996, si bien se observa una tendencia a la baja desde 2015.
Salvo en el caso de España y, en menor medida, México, la visibilidad de la
producción científica de los países hispanohablantes es bastante escasa en
comparación con la de los países anglófonos.
Casi tres cuartos de la producción científica en español se reparten entre tres
áreas temáticas principales: ciencias sociales, ciencias médi¬cas y artes y
humanidades.
-

España es el tercer país exportador de libros del mundo.

Dos países hispanohablantes (España y Argentina) se encuentran entre los
quince principales productores de libros del mundo.
El porcentaje de libros publicados en formato electrónico aún es redu¬cido en
los principales países de habla hispana.
España, Argentina y México se encuentran entre los quince principa¬les
países productores de películas del mundo.
El prestigio del español como lengua internacional se debe más a elementos como
su número de hablantes, su representación en los foros diplomáticos y la amplia
difusión de la cultura hispana que a su peso en el ámbito de la ciencia . Esto es así,
fundamentalmente, porque los avances actuales en el campo de la investigación

científica y técnica tienen como lengua vehicu¬lar el inglés , que es el idioma de
trabajo más utilizado y extendido entre la comunidad científica . Esta situación
parece lógica si se admite que el grado de penetración de una lengua como
herramienta de difusión de los resultados de las investigaciones está estrechamente
ligado al prestigio que tenga la cultura científica de la cual esa lengua es portadora .
En este sentido, aunque en los últimos años la ciencia española ha logrado superar
algunos de los más desfavorables indicadores de desarrollo, se encuentra todavía
muy lejos de los primeros puestos en la jerarquía científica interna¬cional . Este
hecho, que se da de forma aún más marcada en el resto de los países con mayoría
hispanohablante, determina sin duda la posición del español como idioma de
transmisión de los conocimientos científicos. No es de extrañar, por tanto, que el
español científico y técnico se encuentre relegado a un plano claramente secundario
en el ámbito internacional .
5.1. LAS REVISTAS CIENTÍFICAS EN ESPAÑOL
Aunque el volumen de la producción científica en Hispanoamérica prácti-camente
se ha multiplicado por cinco en el periodo 1996-2017 , el princi¬pal actor en la
difusión científica en español sigue siendo España. Esto es así a pesar de que este
país presenta un crecimiento relativo menor que el del conjunto de los países
hispanohablantes en ese mismo periodo en lo que al volumen de publicaciones
científicas se refiere, ya que su número de docu-mentos de carácter científico de
2017 no llega a cuadruplicar la cifra de 1996. En el segundo lugar de la clasificación,
si bien a gran distancia de España, se sitúa México. Estos dos países concentran casi
tres cuartos de la pro¬ducción científica del ámbito hispanohablante (concretamente
el 73 %). En general, puede decirse que, salvo en el periodo 2000-2004, el porcentaje
de participación del conjunto de los países hispanohablantes en la producción
científica mundial ha experimentado un crecimiento constante entre 1996 y 2014.
Sin embargo, desde 2015 se observa una clara tendencia a la baja.
En lo que a la distribución temática de las revistas científicas en espa¬ñol se refiere,
el directorio Latindex, cuyo objetivo es recopilar y difundir la información
bibliográfica relativa a las publicaciones científicas seriadas producidas en el ámbito
latinoamericano, ofrece una imagen bastante fiel de la realidad, ya que su fondo
documental en febrero de 2019 estaba inte¬grado por 29.542 publicaciones. Según
este directorio, la producción cien¬tífica en español se reparte entre seis áreas
temáticas principales: ciencias sociales, ciencias médicas, artes y humanidades,
ciencias exactas y natu¬rales, ciencias de la ingeniería y ciencias agrícolas.
GRÁFICO 39
Evolución de la participación de los países hispanohablantes, España
y México en la producción científica mundial entre 1996 y 2017 (%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en SCImago Journal &
Country Rank (2019).
GRÁFICO 40
Áreas temáticas de las revistas registradas en el directorio Latindex
(1 de febrero de 2019)
B Ciencias sociales
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B Artes y humanidades
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Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos en Latindex (2019).
Conviene señalar, no obstante, que el elevado número de revistas cien-tíficas en
español con frecuencia enmascara el reducido índice de impacto que muchas de estas
tienen en los principales índices internacionales. De hecho, si se analiza la visibilidad
de la producción científica mundial por países, solo España estaría entre los quince
primeros puestos, por detrás de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá,
Francia, Japón e Italia, que ocuparían, por ese orden, los siete primeros.
GRÁFICO 41
Visibilidad de la producción científica mundial
por países (febrero de 2019)
Índice de impacto agregado |l
1
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en SCImago Journal &
Country Rank (2019).
El mapa anterior muestra un panorama de la producción científica mundial altamente
concentrado en el espacio angloparlante, ya que tanto Estados Unidos, que es el país
que lidera la producción científica mundial, como el Reino Unido, Canadá y
Australia se encuentran entre los diez

84
El gráfico refleja los valores por país del índice h de SCImago Journal &
Country Rank (2019) para el periodo 1996-2017, que tiene en cuenta tanto el número
de publicaciones como el número de citas que estas reciben.
primeros puestos de la clasificación. En comparación con los países angló- fonos, la
visibilidad de la producción científica de los países hispanoha¬blantes es bastante
escasa, salvo en el caso de España, que ocupa el puesto número 12 en este ranking,
y, en mucha menor medida, en el de México, Argentina y Chile, que ocupan los
puestos 35, 37 y 38, respectivamente.
En cualquier caso, conviene no identificar el concepto de «lengua ofi¬cial» con el
de «lengua de publicación científica», ya que cada vez hay más publicaciones de
carácter científico radicadas fuera del ámbito anglopar- lante que optan por publicar
en inglés. Así, gran parte de las publicaciones académicas de los científicos que
residen en países con una lengua oficial distinta del inglés se realizan directamente
en esta lengua. A esto conviene añadir el hecho de que, en no pocos casos, las
revistas especializadas en las que estos científicos publican sus artículos tienen su
sede en países angló- fonos. No es de extrañar, por tanto, que la mayor parte de la
producción científica mundial de prestigio se publique actualmente en inglés.
Compa¬rada con la de este idioma, la presencia del español es meramente
anecdó¬tica en la literatura científica revisada por pares: revistas científicas, libros
y actas de congresos . De hecho, la visibilidad de la producción cientí¬fica de los
países hispanohablantes se reduce aún más cuando se toman en consideración
únicamente aquellos artículos científicos que tienen más repercusión. En ese caso,
se observa, además, que la vanguardia de la pro¬ducción científica mundial está
claramente localizada en cuatro países: Estados Unidos, China, el Reino Unido y
Alemania.
Con todo, si se toma como criterio único el número de documentos de este tipo en
función de su lengua de publicación, el español ocuparía la segunda posición en la
clasificación, por delante del francés y del alemán. Asimismo, el peso del español
como lengua nativa se aprecia también en el número de publicaciones monolingües
en esta lengua, que es comparati¬vamente superior al del francés y al del alemán,
mientras que el número de publicaciones multilingües en español es ligeramente
inferior al de estas dos lenguas. Conviene añadir, no obstante, que, a pesar del
reducido por¬centaje asignado al español como instrumento de comunicación
científica mundial, este es casi el doble que el del chino, que cuenta con un número
de hablantes nativos muy superior al del español .
Índices como Journal Citation Reports, Scopus o SCImago miden el impacto de las
publicaciones académicas en función del número de citas que estas reciben dentro
del propio ámbito académico. Sin embargo, apenas reflejan la difusión de dichas
publicaciones fuera de este. Otros índices con una cobertura más amplia sí que
incluyen, aun¬que muy parcialmente, esta dimensión. Tal es el caso, por ejemplo,

de una herramienta tan conocida como Google Académico. Si se analiza el impacto
de las cien publicaciones científicas más importantes en cada una de las lenguas
disponibles en esta base de datos, puede compro¬barse que el español ocupa la
quinta posición, por detrás de lenguas como el portugués o el ruso, que cuentan con
un número de hablantes nativos más reducido.
A pesar de que la ciencia, especialmente la experimental, ha adoptado el inglés como
su lengua franca, hay algunas disciplinas en las que, debido a su naturaleza temática,
se desaconseja el uso exclusivo de este idioma. Estas son, por ejemplo, aquellas en
las que la lengua es el propio objeto de estudio o aquellas en las que las fuentes
documentales se encuentran ads¬critas a un marco lingüístico determinado. Así, en
el caso de los estudios sobre el hispanismo o sobre el ámbito hispánico, el español
es un instru¬mento esencial para la difusión de los resultados de las investigaciones
GRÁFICO 43
Lenguas más utilizadas en la producción científica mundial en 2018 (%)
entre los expertos en la materia . La importancia de los estudios sobre América
Latina se ve reflejada en la existencia de diversas redes de inves¬tigación y de
información científica como REDIAL (Red Europea de Infor¬mación y
Documentación sobre América Latina) y CEISAL (Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales de América Latina) .
GRÁFICO 44
Índice de impacto de las 100 revistas más citadas en cada una de las
lenguas analizadas por Google Académico (enero 2019)
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en Google Scholar Metrics
(2019).
Asimismo, el español tiene presencia considerable en disciplinas como la
paleontología, la micología y la arqueología. En el campo de las tecnologías, destaca
la producción científica en tecnologías de la cons¬trucción y robótica .
Especialmente relevante es la presencia del español en algunas disciplinas de
carácter experimental, fundamentalmente en el ámbito de la investigación en
ciencias de la salud. En este sentido, a pesar de que en PubMed (una base de datos
de registro bibliográfico especiali¬zada en literatura biomédica de áreas como
medicina, enfermería, odon¬tología, veterinaria o ciencias preclínicas) la lengua
utilizada es el inglés en el 92,1 % de los casos, el español ocupa el cuarto lugar como
lengua de difusión .
Pese a que la presencia del español como instrumento de comunica¬ción científica
es escasa a escala mundial, el español, con 110.109 registros en 2018, es la tercera

lengua en la que más revistas (no solo científicas) se publican. Con todo, aún está a
gran distancia del inglés y del francés, con 669.968 y 401.073, respectivamente .
CUADRO 7 Principales lenguas de registro de las publicaciones seriadas en 2017
Lengua

N.° de registros

1.

Inglés 669.968

2.

Francés

401.073

3.

Español

110.109

4.

Alemán

87.725

5.

Neerlandés 51.505

6.

Italiano

52.066

7.

Portugués

49.617

8.

Polaco

37.639

9.

Indonesio

35.366

10.

Ruso 30.704

Fuente: ISSN International Center (2018a). El cuadro no incluye las publicacio¬nes
seriadas multilingües (147.134 en total), que ocuparían la tercera posición.
Asimismo, el número de publicaciones seriadas editadas en español ha
experimentado un crecimiento significativo durante la última década. De hecho, el
aumento del número de revistas en español ha sido porcen¬tualmente superior al
incremento del número de revistas científicas a escala mundial, así como nacional.
Este último dato muestra el protagonismo que en los últimos años ha cobrado
Iberoamérica en el ámbito de la publicación seriada con res¬pecto a España y con
respecto al mundo en general. Con todo, España sigue ocupando el primer puesto en
la clasificación de países hispano¬hablantes con presencia en la base de datos del
ISSN, seguida de Argen¬tina y Colombia.
Actualmente, el número de revistas en lengua española incluidas en esta base
constituye el 5,5 % del total, lo que supone un crecimiento de más de un punto
porcentual con respecto a 2009. Por el contrario, en ese mismo periodo, se observa
una disminución del peso relativo de las publi¬caciones seriadas en francés y un
mantenimiento del peso relativo de las publicaciones en alemán y en inglés, aunque
en este último idioma con una leve tendencia a la baja desde 2010.
GRÁFICO 46

Evolución del porcentaje de publicaciones en inglés, francés, alemán y español
incluidas en el ISSN International Center 2009-2017
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en ISSN International Center
(2018a, 2018b).
5.2. EL MUNDO DEL LIBRO
Aunque resulta extremadamente difícil cuantificar de forma exacta la pre-sencia
mundial del español en el ámbito de la cultura, un indicador como el uso del español
en el sector del libro puede dar una idea de la utilización de esta lengua como
instrumento de producción cultural, así como de difusión de los productos culturales
elaborados tanto en español como en otras lenguas.
Según la International Publishers Association (IPA), dos países his-panohablantes
(España y Argentina) se encuentran entre los 15 princi¬pales productores de libros
del mundo. España ocupa el octavo puesto en esta clasificación, con 73.233 libros
publicados en 2015 entre nuevos títulos y reediciones, aunque a gran distancia de
China, Estados Uni¬dos y el Reino Unido, que son los principales productores por
número de libros. De hecho, la producción anual de libros en el conjunto de los
países hispanohablantes es similar a la producción anual de libros del Reino Unido.
CUADRO 8
Principales países productores de libros 2015
N.° de nuevos títulos y reediciones
1.

China 470.000

2.

Estados Unidos

338.986

3.

Reino Unido

173.330

4.

Francia

106.760

5.

Alemania

89.506

6.

Brasil 88.685

7.

Japón 76.445

8.

España

9.

Italia 65.886

10.

Corea 45.213

11.

Argentina

12.

Países Bajos23.658

13.

Arabia Saudí

14.

Dinamarca 13.170

15.

Suiza 12.208

73.233

28.966

22.867

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Annual Report 20152016, de International Publishers Association (2017: 16).

Aunque la publicación de libros en español en formato electrónico cada vez está más
extendida, su cuota de mercado aún es escasa en los principales países de habla
hispana si se la compara con la de Corea del Sur, que publica más del 80 % de sus
libros en este tipo de formato.
CUADRO 9 Producción de libros en los países hispanohablantes 201 3
N.° de nuevos títulos y reediciones
España

76.434

México

29.474

Argentina

27.757

Colombia

15.811

Perú 6.491
Chile 5.961
Venezuela 3.614

Ecuador

3.422

Cuba 3.199
Panamá

2.783

Uruguay

2.216

Costa Rica 1.709
República Dominicana 1.385
Bolivia

1.200

Guatemala 1.030
Paraguay

865

El Salvador 627
Honduras

328

Nicaragua 328
Total 184.634
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Annual Report October
2013 - October 2014, de la International Publishers Association (2014: 16-17).
GRÁFICO 47
Publicaciones de libros en formato electrónico en México, España
y Colombia 2015 (%)
En cuanto al valor económico de este sector editorial, Estados Unidos, con un
mercado del libro valorado en 27.400 millones de euros en 2013, ocupa claramente
la primera posición, seguido de China (15.342 millones de euros) y de Alemania
(9.536 millones de euros). España ocupa el noveno lugar en este ranking, con un
mercado del libro valorado en 2.708 millones de euros en 2013, y México el
decimoctavo lugar. España es, además, el tercer país expor¬tador de libros del
mundo, después del Reino Unido y los Estados Unidos.
GRÁFICO 48
Principales países exportadores de libros (en millones de euros)
Si bien el volumen de las exportaciones de libros de España es un indicador de la
internacionalidad del mercado del libro en español, para conocer el peso real del
español en el ámbito editorial mundial es preciso analizar las traducciones realizadas
en este idioma.

En este sentido, conviene indicar que el español es, principalmente, una lengua de
traducción, ya que el número de obras traducidas desde otra lengua al español es
muy superior al de obras traducidas desde este idioma.
Fuente: UNESCO (2019), «Index Translationum».
Según el Index Translationum de la UNESCO, el español es la sexta lengua desde
la que más traducciones se han hecho.
Sin embargo, está a una gran distancia del inglés, que es, con diferen¬cia, la principal
lengua de redacción de textos originales. En cambio, el español ocupa la tercera
posición como lengua de destino de las traduc¬ciones realizadas.
5.3. EL ESPAÑOL EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
Tres países hispanohablantes (España, Argentina y México) se encuen¬tran entre los
quince principales países productores de películas del mundo.
CUADRO 10
Principales países productores de películas en 2015
País N.° de películas
1.

India 1.907

2.

Estados Unidos

3.

China 686

4.

Japón 581

5.

Francia

6.

Reino Unido

7.

Corea 269

8.

España

255

9.

Alemania

226

10.

Italia 185

11.

Argentina

182

12.

México

140

13.

Turquía

137

14.

Brasil 129

15.

Federación Rusa 121

791

300
298

Fuente: UNESCO Institute of Statistics (2019).
Como lengua de producción, el español aún está a una gran distancia del inglés, que
es la lengua de producción cinematográfica por excelencia a escala mundial,
incluidas las coproducciones. A diferencia del inglés, el español apenas se emplea
en las producciones cinematográficas realiza¬das en una lengua distinta a la oficial
del país de producción. Además, su uso en este campo es menor que el del francés y
el del alemán. Con todo, en 2015, los países hispanohablantes fueron responsables
del 9,3 % de la pro¬ducción cinematográfica mundial.
GRÁFICO 51
Contribución de los países de habla hispana a la producción
cinematográfica mundial (%)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en UNESCO Institute of
Statistics (2019).

