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В статті вивчається феномен мовного абстрагування на матеріалі англійських іменників.
Розглядаються мовні засоби позначення абстрактних сутностей та їх девіації.
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Актуальність статті визначається тенденцією до вивчення проблем
концептуалізації та категоризації, а також малодослідженістю феномена
абстрагування. Тому метою  даної роботи є аналіз, спрямований на висвітлення цієї
проблеми.

Об’єктом є прагматична орієнтованість мовця на вживання іменника з певним
рівнем абстрагування.

Предметом слугують мовні засоби, що використовуються адресантом у дискурсі
з метою зниження рівня абстрагування та кількісного об’єму англійських
абстрактних іменників.

Мова як сфера людської діяльності являє собою своєрідну структуру, у якій
окремі її елементи пов’язані між собою властивими їй правилами та
закономірностями.

У повсякденній діяльності людина взаємодіє з оточуючим її світом, накопичує
досвід пізнання світу у взаємодії з іншими членами спільноти, констатуючи своє
бачення світу у мовному одиницях, репродукуючи кількісні відношення залежно від
прагматичних інтенцій.

В системі іменника число виступає як універсально-константне значення, що
накладається на домінантне для даного класу слів поняття предметності. Та оскільки
дана частина мови обіймає різні підкласи імен, останні по-різному співвідносяться зі
значенням предметності. З цієї причини типізована модель передачі кількісних
відношень в англійському іменнику позначена  схильністю до варіативних лексико-
семантичних коливань.

Завдяки здатності «опредмечувати» навіть те, що не вкладається у рамки
«оформленої предметності», абстрактні іменники по-особливому семантизують
значення числа.

Характерною лексичною ознакою абстрактних іменників є відсутність у них
фізично-відчутного денотата. «Опредмечування» здійснюється у свідомості носіїв
мови ментально через співвідношення явища з кількісною характеристикою.

У мовленні мовні одиниці спрямовані на досягнення певної цільової установки,
тобто вони є прагматично орієнтованими.

У мові іменники виступають номінаціями узагальненого уявлення про денотати.
Мовне узагальнення (абстрагування) носить універсальний характер: назва

дискретного об’єкта, речовини чи мисленнєвого конструкта взята поза контекстом є
виразником абстрактного поняття про об’єкт. Пор. генералізовані висловлювання
типу Aggression is aggression.

Подібне узагальнення наявне і у маркованій нелімітованій формі множини, напр..:
You forget she is a woman. And don’t I know women? (V. Cowie, p. 124). Who makes
fame? Critics, writers, stockbrokers, women (S. M. Maugham, p. 90). З граматичної
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точки зору такі висловлювання виступають у якості повноцінних синтаксичних
структур з нечіткою тематично-рематичною визначеністю.

В узагальненому плані процес найменування об’єкта чи поняття не розкриває
його якостей і відношень. У висловлюванні “A computer is quite necessary in modern
life” не беруться до уваги характеристики комп’ютера, оскільки мається на увазі
лише представник класу об’єктів, кожен з яких носить назву «комп’ютер».

У зв’язку з відносним характером абстрагування слід брати до уваги
різноплановість іменників як класу слів. У семантичному аспекті абстрактні
іменники найбільш неоднорідні у порівнянні з іншими шарами іменної лексики,
ступінь їх абстрагування  здійснюється по-різному.

З точки зору ступеня абстрагування слід зважати на дві сторони значення:
загальне та окреме, оскільки вони накладають відбиток на структурну значимість
іменного елемента, зумовлюючи його семантико-синтаксичні характеристики. З
точки зору ступеня узагальнення абстрактні іменники можуть бути як абстрактними
в найвищому ступені, так і відносно абстрагованими. До перших належать:

1) назви ідейних напрямків, течій, доктрин типу communism, socialism, capitalism,
opportunism;

2) слова термінологічного плану: consonantism, halvanism, behaviorism,
accumulation;

3) назви якостей, станів, почуттів безвідносно до релевантності та конкретності,
напр.: Anger struggled in her breast with misery (S. Maugham, p. 52). All love and life,
and joy, anxiety, and sorrow, all movement, light and beauty is but a beginning of this
horrible white stillness (J. Galsworthy, p. 223).

У абстрактному значенні іменники незлічувальні, не виявляють формальної
числової диференціації та об’єднуються такими спільними показниками, як:

1) вживання тільки у формі однини: accuracy, abundance, eloquence, slavery;
2) відсутність при них слів-означень, напр..: I wish he’d take advice (J. F. Cooper,

p. 187).
Хоча абстрактні імена не називають дискретних сутностей, частина їх, подібно до

конкретних зчислювальних іменників, виявляє здатність до формальної множини
(idea – ideas, a request – requests, etc.). Факт появи форманта множини у сфері
абстрактних іменників потребує виявлення закономірностей його об’єктивації.

Здатність абстрактних іменників до числового протиставлення пов’язане зі
зниженням абстрагування і наближення до конкретизованого сприйняття,
інтерпретування. Однак, як показує аналіз, завершеністю конкретизації
характеризується лише досить обмежена кількість таких імен. До них можна віднести
назви: 1) бажання та наміру типу desire, wish, intention; 2) дій, пов’язаних з часовою
окресленістю типу return, movement, transformation, suggestion; 3) знаків і символів
типу sign, symbol, mark; 4) подій, обмежених певними часовими рамками типу
accident, event; 5) логіко-філософських термінів типу assertion, consequence, opinion.
Канонізоване у мові вживання абстрактних іменників детермінується характером
позначуваних понять.

До числа абстрактних іменників найвищого ступеня узагальнення відносяться:
1) назви ідейних напрямків, течій, політичних та інших доктрин типу communism,

socialism, capitalism, opportunism;
2) слова термінологічного плану, наприклад, consonantism, somnambulism,

galvanism, gravitation, accumulation;
3) назви якостей, властивостей, станів, почуттів, узятих безвідносно до

конкретного об’єкта чи особи, в яких конкретність випадає із сфери прагматичних
інтересів мовця, напр.: admiration, sympathy, anger, grandeur, malice, pettiness, sorrow,
beauty і т.п.

У зв’язку з термінологічною чіткістю та визначеністю якісних характеристик  у
таких іменників їх кількісні градації замикаються в одиничності.
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У групі іменників найвищого ступеня узагальненості в дію вступають специфічні
лексичні елементи типу a bit, a piece, an act, a word, a stroke, a lump та ін., що
репрезентують вичленення якоїсь частини того, що передається абстрактним
іменником.

Втрачаючи до певної міри своє основне семантичне значення, згадані лексичні
елементи отримують статус конкретизаторів кількості. Пор.: Then Strickland had a bit
of luck (S. Maugham, p. 179). It’s a great chance for all of us, and, of course,
a tremendous stroke of luck (J. B. Priestley, p. 80). У даних кількісних конкретизаторах
зниження рівня узагальненості може досягатися шляхом заміни неозначеного
артикля на вказівний займенник, напр.: … this piece of information held…Clavering in
terrorum (W. M. Thackeray, p. 241) та займенник which, напр.: He had left his umbrella
in the railroad carriage, at which piece of forgetfulness he was in such a rage…
(W. M. Thackeray, p. 395), а також паралельним вживанням неозначеного артикля та
числівника one, пор.: You think I have no feelings, and that I can do without one bit of
love or kindness…(Ch. Bronte, p. 53). … but the strange thing is that I owe it all to one
piece of luck (F. B. Fitzgerald, p. 189). And I observed one piece of delicacy in these
children which is worthy of record (R. L. Stevenson, p. 408).

Така взаємозаміна неозначеного артикля та числівника one нагадує походження
першого та збереження в артиклі кількісного значення одиничності.

На відміну від «а piece», основною функцією якого є вичленення, a bit,
реалізуючи сему незначної кількості, визначає  виділену частину як таку та
корелюється з українськими лексемами «невеликий», «трішки» та неозначеним
займенником «якийсь», напр.: Сlearly it’s time someone gave you a bit of advice
(J. B. Priestley, p. 195). Зрозуміло, що вже час, щоб хтось дав вам якусь пораду.

Хоча вичленень частка конкретизує кількість, остання позбавлена об’ємно-
конкретизованої характеристики. Так, у реченні “It’s just a wee, insignificant bit of
information,” Grierson said (A. J. Cronin, p. 296) a bit констатує факт відокремленого
існування інформації, не даючи при цьому ніякого уявлення про його об’ємну
окресленість.

На відміну від a piece та a bit , які вживаються як з абстрактними іменами, так і з
назвами речовин, a word, a stroke вживаються тільки з абстрактними іменниками,
напр.: an act of villainy, a word of apology, not a word of regret  (пор.: a piece of advice, a
piece of cake, a bit of information – a bit of butter).

У зв’язку з відносністю мовного узагальнення абстрактні іменники виявляються
пов’язаними , з одного боку, з найвищим ступенем абстрагування, напр..: All love and
life, and joy, anxiety, and sorrow, all movement, light and beauty is but a beginning of this
terrible white stillness (J. Galsworthy, p. 223). З іншого боку, вони можуть підлягати
деасбтрагуванню.

Як справедливо відмічає С.Ульманн, повсякденне мовлення швидше орієнтоване
на конкретне та окреме, ніж на загальне і абстрактне. Це означає, що мовленнєві
операції з конкретизованими поняттями превалюють над використанням вкрай
узагальнених понять [1, с. 281]. Суть абстрагування полягає в ігноруванні
квалітативної чи квантитативної  різнобічності наіменованого об’єкта. Зниження
рівня абстрагування, навпаки, пов’язане з прагматичною спрямованістю мислення
мовця – урахуванням специфічної для моменту мовлення якісної визначеності
об’єкта та репрезентації її мовними засобами. Деабстрагування характеризується
сполученням немаркованої форми іменника з елементами лімітативного поля, які
демонструють здатність наіменованого абстрактного поняття проявлятися у
специфічних якісних різновидах.

Уточнення квантитативно-квалітативних зв’язків в іменнику взагалі та
абстрактних іменниках зокрема здійснюється на синтагматичному рівні, де в силу
вступає певний симбіоз семантичних елементів та синтаксичних аранжировок,
здатних репрезентувати ті чи інші флуктуації смислового плану.
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Мовні елементи, що є складниками домену лімітативних одиниць, розширюють
знання про наіменований об’єкт чи явище, звужуючи закладений у самій формі
іменника кількісний потенціал.

Лімітація як процес виділення мисленнєвого об’єкта та кількісного обмеження
його об’єму може визначати його зміст, вкладений у нього адресантом.
Характеризація абстрактного іменника в аспекті різновидів його якостей
здійснюється лімітаторами якісної та кількісної оцінки. Перші включають окремі
лексеми або семантико-синтаксичні утворення, визначаючи мисленнєві конструкти
як такі, що наділені певною рисою, критерієм ідентифікації якої стає названа
лімітатром ознака. Лімітатори поглиблюють і розширюють інформацію про об’єкт,
тим самим звужуючи його кількісний об’єм.

Диференціюючі характеристики абстрактних іменників – їх тимчасова ознака,
поява якої залежить від прагматичної спрямованості мовлення адресанта – зазвичай
вербалізуються лімітаторами, які можуть знаходитися як у препозиції, так і в
постпозиції означуваного іменника ад‘єктивно-атрибутивного плану, які найчастіше
знаходяться у препозиції до означуваного іменника, рідше – у постпозиції.

При цьому будь-яка квалітативна чи квантитативна деталізація абстрактного
іменника змінює характер його сприйняття з узагальнено-референтного на частково-
конкретизований.

Поява з абстрактним іменником елементів лімітативного поля до певної міри
конкретизує виражене абстрактне поняття, відносячи його до специфічного виду,
межі якого визначаються семантикою лімітатора. Пор.: Life was ordered too pleasantly
(J. Galsworthy, p. 176). If he left his home, it’s not to live a gay life (J. Galsworthy 10,
p. 71). I lead a sedentary life (J. Galsworthy, p. 54]). Як бачимо з наведених прикладів,
лімітаторами можуть виступати неозначений артикль або неозначений артикль з
ад‘єктивно-атрибутивним елементом, що розкриває в іменнику конкретну якісну
деталь.

На відміну від нульового артикля, який не виконує лімітуючої функції, а лише
вказує на те, що поняття береться в його та повному кількісному об’ємі, неозначений
артикль свідчить про появу вичлененої частини абстракції та набуття нею значення
відокремленості, напр..:There is a kindness about the old heathen (W. M. Thackeray,
p. 417). He had a surprise in pickle for the old chap (S. Maugham, p. 274).

Наявність неозначеного артикля перед абстрактним іменником не передбачає
«єдинозначного додавання» [2, с.37]. Він не співвідносить абстракцію з
класифікативністю, а надає іменникові певних відтінків значень.

Зміна семантичних відтінків абстрактних іменників здійснюється як результат
появи у них інших зв’язків і відношень, вербалізованих мовним оточенням.
Наприклад, абстрактний іменник «absence», за умови повторюваності даного явища,
може приймати форму множини: There were moments during Andrew’s long absences
upon his rounds when she felt her loneliness (A. J. Cronin, p. 17). Абстрактний іменник
«kindness», вжитий з неозначеним артиклем, передає окремий випадок прояву
доброти. Саме з цим відтінком дана лексема приймає формант множини, пор.: I recall
our old loving kindnesses and the deep honesty and affection which united us (Ch. Bronte,
р. 119).

Відтінки значень, які з’являються в результаті деабстрагування, досить
різноманітні. Так, множина «friendships» можлива, коли однина, замість значення
«стан дружби» або «наявність друга» репрезентує окремі випадки прояву дружби,
напр.: Cultivate kindly, reader, those friendships of your youth (W. M. Thackeray, p. 310).

Подібні переосмислення абстракцій часто спостерігаються в назвах почуттів, типу
adoration, animosity, gayety, grief, joy, regret, sympathy, antipathy, fear, etc. Напр.: I saw
that she wished me to appeal to his sympathies by every means (S. Maugham, p. 53). …his
antipathies to his enemies were not very moderate (J. F. Cooper, p.80). A sole capable of
sordid jealousies and suspicions, of selfish animosities and ungenerous hatred – and
against a comrade (E. L. Voinich, p. 44). У наступному реченні hatreds демонструє
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неодноразові прояви цього почуття: He combined the vivacity of the south with the
sustained hatreds of the north (R. L. Stevenson, p. 47).

Іменник fear деабстрагується при необхідності вказати на існування страху з
різних причин: This news sent off the visitor with his fears renewed (R. L. Stevenson,
p. 140). Hope може трансформуватися в hopes у значенні «те, на що покладається
надія»: …the catastrophic wind – up of all her hopes was too much for her (T. Dreiser,
p. 92).

Форма множини іменників hope і fear може бути результатом стилістичного
забарвлення і мати на меті інтенсифікацію. При цьому лексичне значення не набуває
додаткових смислових нашарувань, а маркована і немаркована форма не можуть
вважатися опозиційними за числом, оскільки у кількісному плані вони означають
одне і те саме, напр..: What sealed books faces were! Each with pages and pages of
private thoughts, interests, schemes, fancies, passions, hopes and fears (J. Galsworthy,
p. 167). She had no hopes for the dinner (J. B. Preistley, p. 188).

Інші випадки появи форми множини у сфері абстрактних іменників пов'язані з
перенесенням абстракції на конкретний матеріальний об’єкт. Наприклад: abomination
–  щось огидне; curiosity – щось, що викликає цікавість; accomplishment – щось,
досконало зроблене; achievement – щось, що виконано успішно і з умінням;
acquirement – те, що набуте розумовою працею; abbreviation – результат скорочення;
formation – результат утворення; acquaintance – знайома особа. Пор.: It was on that
slender riotous island…where there are among other curiosities two unusual formations of
land (F. B. Fitzgerlad, p. 91).

Перенесення назви абстрактного явища на конкретний об’єкт можливе як
результат полісемії.

На думку Б. Ільіша, специфічні особливості значень, які можуть розвиватися в
абстрактних іменниках, більше стосуються лексикології, ніж граматики [3, c. 40].
Однак для граматики важливо те, що за певних умов різниця у відтінку лексичного
значення здатна впливати на передачу такими іменниками кількісних відношень.

Лімітаторами, що репрезентують абстрактне поняття в його якісній
різноплановості, виступають: а) прикметники, які можуть викликати появу перед
абстрактним іменником неозначеного артикля з класифікуючим значенням, напр.:
…he leaned back and gazed with a curious abstraction at his antagonist (J. B .Preistley,
p. 147); б) прикметники, які не викликають появи неозначеного артикля: …the
cigarette plunged him into an atmosphere of rich, fragrant, luxurious conviviality
(J. B. Preistley, p. 84); в) прикметники з означеним артиклем, напр..: he took three
cautions steps forward…and groped in the dense blackness…(E. L. Voinich, p. 59).

Крім прикметників, лімітаторами можуть виступати :
1) прийменникові фрази, напр..: the Cretan, sensual and tragic, proffers the misery

of his soul like a standing sacrifice (S. Maugham, p. 21);
2) означення у препозиції чи підрядне атрибутивне речення у постпозиції: …I

used to listen with astonishment to the stinging humour with which they would tear a
brother-author to pieces the moment his back was turned (S. Maugham, p. 30);

3) присвійний іменник: I felt indignant at Stricklend’s cold cruelty…(S. Maugham,
p. 53);

4) присвійні займенники, іноді підсилені займенником own: Every age has its
own point of view, its own philosophy, its own attitude to language (J. Newson, p. 75);

5) інфінітив: The horseman did not wait to hear more than the advice to pursue his
course up the road…(J. F. Cooper, p. 27).

На перший погляд може здатися, що абстрактні іменники, вжиті з неозначеним
артиклем, тотожні у кількісному аспекті будь-якому конкретному злічувальному
іменникові. Таке ототожнення безпідставне, оскільки при конкретному іменнику
лімітативний елемент виконує роль субкласифікатора, що вказує на приналежність
іменника до більш вузького класу однорідних предметів: a skirt, a blue skirt, an
expensive skirt, her skirt. Квалітативна характеристика при абстрактному імені не
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відносить його до класу однорідних. Вона лише виділяє із узагальненого поняття
якусь частину і визначає її як різновид, пор.: a keen pleasure, a malicious pleasure.
Подібним чином неозначений артикль з абстрактним іменником не отримує
класифікуючого значення, а лише свідчить про здатність абстрактного іменника
виділятись у певний різновид.

Отже, мовне абстрагування/деасбтрагування в англійському іменнику носить
універсальний характер. Воно в однаковій мірі стосується як назв дискретних
об’єктів, так і абстрактних сутностей. Ступінь узагальненості поняття залежить від
прагматичної інтенції мовця, який обирає систему лімітативних елементів, здатних
репрезентувати такі рівні.

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
АБСТРАГИРОВАНИЯ / ДЕАБСТРАГИРОВАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ

Н. И. Чернюк

В статье изучается феномен языкового абстрагирования на материале английских
существительных. Рассматриваются языковые средства репрезентации абстрактных
сущностей и их девиаций.

Ключевые слова: абстрагирование/деабстрагирование, прагматическая
ориентированность, лимитативные элементы, дифференцирующие признаки,
определенность/неопрделенность, уровни абстрагирования.

PRAGMATIC ORIENTATION OF GENERALIZATION /DEABSTRACTION IN
ENGLISH DISCOURSE

N. Chernyuk

The article is concerned with the phenomenon of language generalization in English Nouns. The
language means of representing the quantitative volume of abstract nouns and their deviations are
examined.

Key words: generalization/deabstracting, pragmatic trend, limiting elements, differentiating
indices, definiteness/indifiniteness, levels of generalization.
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