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ПЕРЕДМ ОВА

Японська мова є державною мовою Японії та рідною для практично всьо
го ЇЇ населення. Кількість мовців перевищує 120 мільйонів, японською мовою
написано значний пласт світової художньої літератури (згадаймо, приміром,
творчу спадщину лауреатів Нобелівської премії в галузі літератури - Ясунарі
Кавабата і Кендзабуро Ое, а також усесвітньо відомі поетичні твори Мацуо
Башьо, Йоса Бусон, Кобаяші Ісса та багатьох інших геніальних японських по
етів). Однак, не зважаючи на доволі вагому роль японської мови у світі, до
стеменно нез^сованими досі лишаються її генетичні зв'язки з іншими мовами,
та й у синхронічному описі існують неточності та брак єдиної, узгодженої
позиції в розумінні тих чи інших мовних явищ.
У цьому підручнику ми здійснили спробу певним чином систематизувати
наявні лінгвістичні підходи в описі різних мовних рівнів сучасної японської
мови, вказати на проблемні моменти у цих лінгвістичних дослідженнях, а
також прагнули якомога повніше охопити й охарактеризувати мовні явища
різних розділів я门онського мовознавства. Звісно, охо 门ити все неможливо, як
і неможливо раз і назавжди комплексно описати природну мову, адже вона,
немов живий організм, перебуває у постійному розвитку та змінах.
Структурно підручник побудовано у класичній манері: ми здійснюємо
послідовний опис мовних рівнів (фонетичного, лексичного, граматичного) у
сучасній японській мові. Окрім указаних питань, ми розглядаємо також осо
бливості японської системи письма, фразеології, дериватології, а також сти
лістики японської мови. Повторимося, охопити все неможливо, тож деякі
розділи сучасного мовознавства (приміром,лінгвістика тексту,лексикографія,
когнітивна лінгвістика) лишилися поза нашим розглядом, хоча, безперечно,
на увагу японістів вони заслуговують. Так само варті уваги и соціальні особливості японської мови, її ґендерна й вікова диференціація, що, одначе,теж
не ввійшло до нашого підручника.
У розділі «Фонетика» дається характеристика звукам та 中онемам сучасної японської мови, аналізується поняття складу. Детально розглядаються
просодичні засоби• 门одаються практичні рекомендації щодо опанування фонетики японської мови іноземними студентами.
У розділі «门исьмо. Графіка. Орфографія» ми знайомимо читача з особливостями сучасної системи письма Японії, її історичним розвитком, а також
основними завданнями, що стоять нині перед японською орфографією. У
цьому роздті стисло описано всі елементи сучасної системи письма ї吳字
仮名交じり文 / канджі-кана-маджірібун/- китайськмєрогліфи 漢 字 / канджі/,
японські ієрогліфи 国 字 / кокуджі/, силабічні абетки 平 仮 名 / хіраґана/й 片仮
/катакана/, а також латинський алфавіт р 一 -е 字 / ро:маджі/. Окрім цього
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згадуємо і про історичний вид абетки
/хентайґана/. Окремо ж зупи
няємося на проблемі транскрипції та транаїітерації японської мови засобами
латинського й українського алфавітів, оскільки це питання не втрачає своєї
актуальності.
Розділ «Лексикологія» присвячено номінативним одиницям японської
мови. У ньому детально розглянуто типологічні шари лексики у японській
мові - кита їзм ів 、
漢言吾/ канґо/，питомо японських слів 和言吾/ ваґо/ й іноземних запозичень
/ґайрайґо/, подано приклади етимологічного аналізу
японських слів. Розглядаємо ми й лексику японської мови за її функціонуванням у мові (активна і пасивна лексика), а також за її системними парадигматичними зв'язками (синонімія, антонімія, гіпонімія, паронімія). Окрему увагу
приділяємо омонімії як особливості японської лексики, а також критеріям її
розмежування з полісемією — багатозначністю слів, яка також притаманна
низці лексичних одиниць японської мови. Не оминаємо ми й особливостей
стилістичної диференціації японської лексики - стисіо описуємо розряди
книжної,розмовної, просторічної лексики,термінів і професіоналізмів, вуль
гаризмів, арґотизмів і жаргонізмів.
У розділі «Фразеологія» описано стійкі одиниці сучасної японської мови,
які за своїм сЬункціонуванням у мовленні наближаються до слів. В ньому ми
вказуємо на проблемні моменти в описанні японських фразеологічних оди
ниць (проблема обсягу й термінологічної номінації), а також подаємо низку
класифікацій фразеологізмів (класифікацію на основі семантичної злитості
компонентів за В.В. Виноградовим, класифікацію за походженням, класифі
кацію за формальною структурою тощо). Окремо зупиняємося на системних
парадигматичних зв’язках у фразеології (явища фразеологічної синонімії, антонімії, варіативності, паронімії, полісемії).
Розділ «Словотвір» присвячено способам творення нових слів, продук
тивним у сучасній японській мові. Детально описано морфологічний спосіб
словотвору в його різновидах (афіксації, коренескладанні, основоскладанні,
абревіації, редуплікації); вказано також проблемні моменти у дослідженні
афіксації та абревіації, оскільки в японській мові ці способи мають деякі осо
бливості, що ускладнює їхній опис. Також зупиняємося на морфолого-синтаксичному способі японського оювотвору, який представлено конверсією,
та лексико-синтаксичному, представленому лексикалізацією словосполучень.
Окрему увагу ми приділили лексико-семантичному способу словотвору в
японській мові,який спирається на перенесенні значень слів на основі мета
фори, метонімії та синекдохи.
Розділ «Загальні питання граматики» охоплює проблеми визначення міс
ця граматики в лінгвістичній науці, ЇЇ предмета та ключових понять, одним з
яких є граматична категорія. Далі подається стисла характеристика основних
граматичних категорій сучасної японської мови.
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Розділ «Морфологія» починається з висвітлення таких засадничих питань,
як принципи граматичної класифікації слів та частини мови як лексико-граматичні класи слів. Головна увага зосереджується на тому, що таке частина
мови, і що є словом саме в японській м о ві. 门ри цьому пропонується повсякчас орієнтуватися на формальні показники, чітко розмежовувати мовні рівні,
зокрема морфологічний та синтаксичний (і для японської мови це особливо
актуально через значущість граматики), давати вичерпні визначення мов
ним одиницям кожного рівня. Наступним кроком є характеристика кожної із
частин мови. Детально висвітлюється синтаксична семантика та особливості
функціонування усучаснім японській мові іменників,прикметників,прислів
ників, дієслів, сполучників, часток, зв^зок, субстантиваторів та вигуків.
Тему граматики японської мови продовжує розділ «Синтаксис». Іут ми зо
середжуємо головну увагу на комунікативних та стилістичних можливостях
синтаксичних побудов у сучасній японській мові. Після окреслення головних
проблем японського синтаксису та визначення його ключових понять розгор
нуто описаний комунікативним аспект синтаксису. Далі пропонується низка
критеріїв класифікації речень японської мови.
Наступні три підрозділи присвячено словосполученню. Визначається ста
тус та ключові ознаки і характерні риси словосполучення у сучасній япон
ській мові. Здійснено аналіз семантико-функціональних особливостей широкого масиву стійких словосполучень.
Опис системи простого речення розпочато з визначення поняття члена
речення, після чого, в результаті ком 门
аративного аналізу, визначається специфіка головних та другорядних членів речення у сучасній японській мові.
Підсистема складносурядного речення репрезентована, насамперед, кон
струкціями на позначення розширення змісту, вибору із двох і більше варіан
тів, зміни теми розмови тощо, оскільки на сьогодні саме такий підхід вважається ефективним у японській лінгвістиці.
Складнопідрядне речення в японській мові розглянуто крізь призму пи
тання про умовні конструкції
/джьо:кен хьо:ґен/), розгляд яких був
би неповним та малоефективним без урахування цілої низки критеріїв, го
ловними серед яких є семантичний, синтаксичний та аилістичний.
Завершує підручник розділ «Стилістика», в якому розглядаються такі клю
чові поняття, як експресивні стилі, регістри мовлення, індивідуальний стиль
тощо. Висвітлюються головні проблеми стилістичної семасіології та лексикології японської мови, окреслюються завдання та напрями вивчення функціональної стилістики, описуються теоретичні аспекти концепції функціональ
ного стилю. Наидетальніше у розділі представлено результати досліджень
у царині стилістичного синтаксису сучасної японської мови. Окрема увага
приділяється проблемі функціонування умовних конструкцій у японському
ввічливому мовленні.

Авторам підручника належать різні розділи. Розділи «Фонетика»,«Загаль
ні питання граматики», «Морфологія», «Синтаксис» і «Стилістика» написав
К.Ю. Комісаров, а розділи «Письмо. Графіка», «Лексикологія», «Фразеологія»
та «Словотвір» - Т.К. Комарницька.
Реальне зародження японістики як науки на теренах України слід датува
ти початком 90-х років XX ст.,тобто одночасно з появою України як незалеж
ної держави (1991 р.), коли в Київському національному університеті імені
丁
араса Шевченка, а пізніше в Київському національному лінгвістичному університеті були створені відділення сходознавства, на яких окрім китайської,
турецької, арабської та інших східних мов почали викладати також японську
мову та літературу, коли з’явилися перші вітчизняні українсько-японські та
японсько-українські словники, підручники, навчальні посібники, коли були
захищені перші кандидатські та докторські дисертації з японістики.
Якщо говорити про японістику загалом, то слід, насам门еред, зауважити,
що період інтенсивного розвитку японської лінгвістичної традиції припадає
на другу половину XVIII - першу половину XIX ст. Мотоорі Иорінаґа,Фуджітані Наріакіра, Мотоорі ХаруніваДоджьо Ґімон створили класифікацію частин
мови, детально описали дієвідміни. Великий вплив на розвиток лінгвістики
на теренах Японії справили роботи Хашімото Шінкічі, який розробляв ідеї
Ф. де Соссюра і створив детальну класифікацію одиниць граматики.
Знайомство європейців з японською мовою відбулося у XVI ст., коли в
Японії з'явилися португальські місіонери. Ними були створені перші словники
(1595 та 1603 рр.) і перша граматика (Ж. Родригіш;1604 р.). Через відсутність
деякий час контактів з Японією вивчення японської мови в Європі віднов
люється лише у XIX ст., коли зселяється ціла низка граматик у Великобри
танії (У Дж. Астон, Б.Х. Чемберлен), Німеччині (І.Й. Гофман, Р. Ланге), Франції
(Л.де Роні).
С. Мартін - автор найбільш повного опису за межами Японії граматики
японської мови. З-поміж робіт польських японістів можна відмітити дослі
дження В. Котаньського, чехословацьких - К. Фіали.
Що ж до Росії, то перша граматика японської мови була написана у
1890 р. Д.Д. Смирновим. Засновником школи радянських японознавців став
М.Й. Конрад, і вже у 30-50-х роках XX ст. проводилася велика кількість до
сліджень у сфері граматики японської мови (Н.І. Фельдман, 0.0. Холодович,
О.М. Колпакчі，
М.О. Сиром’ятников).
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СТА Н О ВЛ ЕН Н Я
ТА Ф О Р М У В А Н Н Я
ТЕО РЕТИ Ч Н И Х ОСНОВ
С У Ч А С Н О Ї Я П О Н С Ь К О Ї М ОВИ

За словами провідних японістів, Японія є однією з небагатьох країн, у
яких можна констатувати наявність національної лінгвістичної традиції.
Японське мовознавство у різні періоди своєї історії зазнало впливу китай
ської, індійської, а пізніше і європейської традицій, однак багато в чому роз
вивалося самостійно і має цілу низку специфічних особливостей [13, с.262].
Історію японського мовознавства прийнято насамперед поділяти на два
періоди, межею між якими вважається перша половина епохи Мейджі (6080 рр. XIX ст.). Головною характерною особливістю першого періоду є обособленість японської лінгвістичної традиції, на яку, однак, певною мірою
справили вплив ідеї китайської та індійської науки, але, попри це, традиція
ця розвивалася самостійно, і це особливо помітно, якщо говорити про кі
нець зазначеного періоду.
,
Другий період нерозривно пов^зании із впливом європейського мовоз
навства, у зв'язку з чим японська наука про мову значно видозмінилася, хоч
і не втратила своєї специфіки. Немає жодного сумніву в тому, що європей
ський вплив позначився в Японії не лише на науці про мову, лінгвістиці, а й
на самій японській мові. Найяскравіші підтвердження цьому факту можна
знайти на лексичному рівні - запозичення з європейських мов стали дже
релом поповнення словникового складу японської мови досить давно, і цей
процес активно триває і сьогодні. Проте, ще більш переконливим свідчен
ням впливу на систему певної мови з боку інших національних мов є зміни
на рівні граматики.
Слід однак зауважити, що, зокрема, В.М. Алпатов констатує, що вплив
європейських мов на японську обмежується, в основному, лексичним рів
нем. Окрім того, велика кількість запозичень з англійської мови спричини
ла проникнення в японську мову деяких англійських фонологічних особливостей. На інших же рівнях вплив європейських мов не спостерігається, а
якщо він і є, то лише в негативному плані (майже повна відсутність слово
твору) [9, с.94].
Однак, деякі факти свідчать, що впливу європейських мов зазнав част
ково і граматичний стратум японської мови. Так, зокрема, якщо ортодок
сальним співвідношенням часових форм присудків простих речень у складі
складнопідрядного було таке, при якому на час події вказував лише прису
док головного речення, то сучасний стан нормативної граматики свідчить
про те, що присудок підрядного речення може узгоджуватися за часом із
присудком головного. Порівняймо:
私 は 小 さ い 時 、 よく父と海 へ 行 っ た 。

/Ваташі-ва чі:сай токі, йоку чічі-то умі-е ітта/
Коли я був маленьким, часто їздив із татом на море.
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私 は 小 さ か っ た 時 、 よ く 父 と海へ行った。

/Ватаїш-ва чіхакатта тою, иоку чіч卜то ум トе пта/
Коли я був маленьким, часто їздив із татом на море.
Вважається, що речення другого типу почали з Являтися в японській
мові під впливом перекладної літератури. Наведении приклад переклада
ється англійською так: When I was small, I often went to the seaside with my
father. При цьому відображається узгодження часів {sequence o f tenses)одна із найголовніших особливостей синтаксису англійської мови, що ви
кликала часткове зрушення і в японській граматиці. Проте, слід неодмінно
відзначити той факт, що це зрушення не призвело до витіснення автентич
ної синтаксичної побудови іншомовною, а це зайвий раз підтверджує, що
японська мова, як і японська лінгвістика, в усі часи зберігала свою націо
нальну специфіку.
Загалом, історія японської мови вважається доволі дисісусіним питан
ням. Прихильники найбільш поширеної версії щодо алтайського походжен
ня японської мови відносять и формування до періоду після завоювання
Японських островів алтайцями — вихідцями з азіатського континенту,
мова яких зазнала впливу автохтонів-австроазіатів (найближче споріднених
до аборигенів Тайваню). З точки зору археологи цьому моменту, можливо,
відповідає поява культури Яиои (3 ст. до н. е.), яка поступово витіснила
стародавню автохтонну культуру Джьомон. Важко вказати точну дату зародження японської нації, оскільки до запровадження китайських ієроглі
фів у японців не було писемності, і майже не збереглося жодних свідчень
історичного розвитку. Сліди японської народності простежуються з III ст.
н. е., коли більшість племен Японії підкорилися клану Ямато, хоча деякі
китайські джерела містять більш ранні згадки про японців.
Приблизно у VI ст. н. е. (але можливо і раніше) відбувається активне
впровадження китайської культури в результаті дипломатичних відносин
японських правителів Ямато, Китаю та давньокореиської держави Пекче,
що була важливим центром передачі континентальної (китайської) куль
тури до Японію. Разом з появою державного устрою, ремесел, культури
і мистецтва, буддизму， в Японії з ’являється писемність. «Коджікі» та «Ніхон Шьокі» — перші великі японські літературні пам’ятки. У цей період в
японській мові з'явився широкий пласт китайської лексики, і до нині 40%
словникового складу —це китайські запозичення ( 漢 語 /канго/).
Упровадження китайської писемності створило, однак, деякі пробле
ми, пов'язані з різницею в наголосі, використанням тонів, морфології та
синтаксисі двох мов. З VII ст. китайські ієрогліфи використовуються з ура
хуванням особливостей системи японської мови: японської морфології та
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синтаксису. Спочатку була створена абетка Манйогана ( 万葉仮名）一набір
китайських ієрогліфів, які використовувалися як знаки силабічної абетки.
Пізніше завилися катакана
та хіраґана
- японські си
лабічні абетки. Буддійський монах на основі китайських ієрогліфів розро
бив прототип сучасної катакани, а в VIII ст. дама з кіотського дворянського
роду Хеиан створює другу складову азбуку — хірагану, для запису поем,
новел і щоденників. Про те, ким конкретно були розроблені ці дві абетки,
збереглося мало достовірних даних. Деякі історики приписують винахід
кани Кукаю ( フ74-835). Обидві силабічні абетки, у видозміненому вигляді,
існують у сучасній японській мові. До моменту написання епосу «Хеике
Моногатарі» ( 平 家 物 語 ） у XII ст. на основі катакани, хірагани та ієрогліфів
формується японська писемність， що на сучасному етапі має назву 漢子か
な、
/昆 じ り 文 /канджіканамаджірібун/ (змішане письмо)1.
Що ж до усної японської мови, то історія п розвитку традиційно по
діляється на такі періоди: стародавній (до VIII ст. н. е. включно), пізній
давній, або «класична японська мова》 (IX - XI ст.)， середній (XIII —XVI ст.)
і сучасний (з XVII століття до наших днів). Послідовні зміни стосуються
переважно фонетики: з восьми початкових голосних у сучасній японській
мові залишилося тільки п'ять, перетворення торкнулися також морфологи
та лексики. Синтаксичні особливості мови, порівняно зіншими, майже не
зазнали змін.
З давнини в Японії існувала велика кількість діалектів. У VI ст. голо
вним діалектом був
/Хейанкьо:/ (Кіото). У XII столітті основним
діалектом став діалект 縑倉 /Камакура/ (поблизу сучасного Токіо). Відтоді
токійський діалект прийнято вважати основним діалектом японської мови.
В епоху Сенґоку у XVI ст. португальці та інші європейці приїжджають
до Японії, приносять технологи, релігію; у японській мові з'являються пор
тугальські запозичення. Дещо пізніше визначний політичний діяч Тоиотомі
Хідейоші
^ й ) привіз з Кореї друкарський прес з рухомими літера
ми. У період Токугава розвивається книгодрукування, зростає грамотність
населення, поступово вирівнюються відмінності між діалеьстами. З прихо
дом до влади Токугави Іеясу
в 1603 році Японія стає закритою
країною, влада забороняє християнство і контакт з іноземцями (виняток
становили лише голландські купці в Нагасакі).
Тепер повернімося до першого виділеного періоду розвитку японської
лінгвістичної традиції. Вважається, що до другої половини XIX ст. япон
ська лінгвістика була не окремою галуззю науки, а лише складовою таких
наук, як філологія та поетика.

1 Докладніше про історію розвитку японського письма - у розділі «Письмо. Графіка.
Орфографія».
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На думку дослідників, можна виділити три головні етапи розвитку уяв
лень про мову в Японії до другої половини XIX ст. У часи памяток япон
ської писемності (VIII-X ст.) іще не було власне досліджень мови, і мовні
проблеми згадувалися лише опосередковано у пам'ятках літературного та
іншого характеру. Проте, цей період мав важливе значення для розвитку
японського мовознавства, оскільки створюється національна японська пи
семність
/кана/), відбувається знайомство з ієрогліфікою та присто
сування її до японської мови, до Японії потрапляють ідеї китайського та
індійського мовознавства.
Наступний етап починається приблизно з кінця X ст. і продовжується
до кінця XVII ст. На цей час припадає інтенсивне коментування давньояпонських пам'яток, для потреб якого активно досліджується мова цих
пам’яток. Це були здебільшого дослідження в галузі лексики (семантичні
та етимологічні), історичної орфографії. Дещо пізніше починається дослі
дження поетики, і цей процес мав неабияке значення для розвитку грама
тичних вчень, оскільки тут уперше на теренах Японії проводиться класифікація одиниць мови, зокрема службових.
Найвищий розквіт лінгвістичних досліджень, в тому числі у галузі гра
матики, припадає на третій етап (кінець XVII - середина XIX ст.). Грама
тика виокремилась із поетики, і було проведено детальний аналіз багатьох
граматичних явищ японської мови.
Підстав говорити про визначну роль граматики на кожному етапі роз
витку японської мови існує чимало. Так, зокрема, коли відбулося перше
знайомство японців з ієрогліфічною писемністю, єдиним письмом в Японії
були ієрогліфи. Можна припустити, що такий стан справ тривав би й до
сьогодні, але цього не сталося щонайменш з двох головних причин: поперше, виникали серйозні труднощі з ієрогліфічним написанням японських
власних імен, а, по-друге, оскільки китайська та японська мови мають зо
всім різну будову, для більшості граматичних показників було неможливо
добрати відповідні за смислом ієрогліфи (у китайській мові відповідні зна
чення не мають вираження на граматичному рівні).
Подолання згаданої проблеми відбувалося у два способи. По-перше,
багато текстів записувалися суто ієрогліфічно, проте використовувалися
спеціальні позначки, що вказували на наявність тих чи інших службових
елементів /кунтен/. Говорити про системність з точки зору грамати
ки за такого підходу доволі важко, оскільки позначки використовувалися
здебільшого факультативно, і достовірні приклади їх використання можна
віднайти тільки з XI ст., хоча на думку деяких учених така система почала
складатися вже у VIII ст. Позначки IJI|^ /кунтен/ мали менший за ієроглі
фи розмір. їх розташовували в певному порядку зверху, знизу або збоку
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ієрогліфа. Положення позначки відносно ієрогліфа вказувало на наявність
певного граматичного значення, однак не всі граматичні показники мали
формальні засоби для вираження. Дещо пізніше виникли позначки, що вка
зували на порядок читання слів у тексті, записаному виключно ієрогліфами.
У такий спосіб робилася спроба застосувати правила японського синтак
сису у тогочасному письмовому варіанті японської мови, що мав назву tH
/камбун/ (китайське письмо доби Хань). Граматична система цього варі
анту запису видозмінювалася із плином часу: давні позначкиІ)І|,й /кунтен/
(окрім вказівників на порядок слів у реченні) поступово вийшли з ужитку, і
замість них почали використовуватися знаки складової абетки 仮 名 /канаЛ
Проте китайський (камбунний) спосіб запису тексту зберігався ще протя
гом багатьох століть, оскільки так записувалася значна кількість офіційних,
наукових та релігійних текстів. Лише після революції Мейджі (1868 р.) лі
тература на камбуні почала скорочуватися, а на кінець XIX - початок XX ст.
такий спосіб запису взагалі вийшов із активного вжитку.
Перш ніж продовжити огляд історії розвитку японської граматики, слід
дещо підсумувати. По-перше, запис текстів камбуном був занадто склад
ний, і володіли ним лише добре освічені люди, які знали китайську мову;
по-друге, що дуже суттєво, оскільки будова японської мови значно від
різняється від будови китайської, то подальша практика активного запису
японської мови за правилами китайської втрачала актуальність і, перш за
все, через специфіку граматичного рівня - стало зрозуміло, що японська
мова вимагає фонетичної писемності, і протягом VIII ст. створюється на
ціональна японська писемність
/кана/, що мала різні варіанти, але два
найважливіші - 平 仮 名 /хіраґана/ і 片 仮 名 /катакана/ поступово витіснили
всі іншіі використовуються и нині. Ієрогліфіки ж ці нові системи письма не
витіснили, і вже з ІХ-Х ст. склалася традиція писати лексичні одиниці япон
ської мови (повністю або частково) ієрогліфами, а граматичні - здебільшо
го абеткою. У такий спосіб відбувався поступовим перехід до сучасної моделі письма —漢 字 仮 名 交 じ り 文 /канджіканамаджірібун/
гшсьлю).
Дійсно, вчені вважають, що цей принцип зберігся з деякими коливан
нями до наших днів. У цьому можна легко переконатися, якщо проаналізу
вати систему запису деяких граматичних засобів сучасної японської мови.
Так, показники відмінка іменника, закінчення дієслів (食 へ ^) /таберу/,直
'ІІ/нао^/)тадієслова-зв’язки( 〜 fd'/да/，〜 で す /дєс/, 〜 ま す /мас/)завжди
записуються абеткою. Формальні іменники легко відрізнити на письмі від
повнозначних саме завдяки їх запису —абеткою, а не ієрогліфами:静 й 、
な
こ住みた Vヽ/Шідзукана токоро-ні сумітай/ (Хочу жити у тихому місці\
所 /токоро/ - повнозначний іменник); 今 ご 飯 を 食 べ て い る 上 こ 会 だ /Іма
гохан-о табетеїру токоро да/ (Я зараз соліе 〜；と こ ろ /токоро/ —формаль
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ний іменник). Сполучники також рекомендують записувати абеткою з ме
тою підкреслення їх граматичного (а не лексичного) статусу.
Пам’ятки VIII-X ст. вказують на поступове формування певних уявлень
про мову в Японії. Проте мова іще не слугувала предметом особливого
розгляду. Початок нового етапу пов^заний, насамперед, з появою комен
таторської літератури, а також зі створенням фонетичної таблиці 3 1 + s 1
/ґоджю:он/.
Слід зазначити, що середньовічні коментатори звернули увагу на цілу
низку явищ, які могли бути простежені за великою кількістю пам'яток, хоча
їх осмислення було іще доволі механічним. Зокрема, тоді не були сфор
мульовані чіткі закони процесу звукового переходу - коментатори могли
пов’язувати будь-які слова, що мінімально розрізнялися за складовою
структурою і не мали надто великих розбіжностей у семантиці. З точки
зору морфологи дуже цікавим є факт, що під поняття переходу складу, ви
падіння та додавання складу підводилися найрізноманітніші явища: дійсні
звукові зміни, чергування, сполучення з дериваційними афіксами, розріз
нення граматичних форм (тут у зародковому стані уже існувало вчення про
дієвідмінювання, що оформилося в науці XVIII-XIX ст.), варіювання звуко
вої форми слова в тексті тощо. Чимало констатованих тоді зв'язків згодом
виявилися випадковими, але вчення про правила зв^зку слів зі схожим зву
чанням мало неабияке значення для свого часу.
У цей же період набуло розповсюдження і вивчення мови, пов'язане з
поетичними та риторичними дослідженнями. У той час були широко відо
мими посібники з віршування у різних поетичних жанрах. Особливо важ
ливе значення мали поетичні твори у жанрі шШ, /ренґа/ (^такі вірші складаються з двох частин, які створюються різними особами, і друга частина
повинна у певний спосіб співвідноситися з першою). У таких творах, що
мали загальну назву « 連 歌 論 書 /ренгароншьо/》
з в п е р ш е
стали детально вивчатися граматичні одиниці мови.
Нагадаємо, що протиставлення лексичних та граматичних явищ усві
домлювалося вже у найдавніших японських памятках. Потім, упродовж
тривалого часу, інтерес японських філологів був сконцентрований майже
повністю на лексиці. Це, вірогідно, було пов'язано з тим, що створення
норм літературної мови неначе «законсервувало» в ній систему граматич
них одиниць, що майже не змінювалася до XX ст., тоді як зміни в лексиці
мали місце, і лексичні одиниці, що виишли з ужитку, доводилося вивчати.
Вивчення граматичних елементів проводилося лише під час вивчення
庚 文 /камбун/ у зв’язку з нагальною потребою розставляти позначки, що
виражали ці елементи. Це відбувалося також при створенні віршів у жанрі
ренґа. І це дійсно було неоохідним, оскільки для правильного створення
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вірша такого жанру вимагалося дотримання граматичної правильності ре
чення, зокрема правильного узгодження першої та другої його частин. Це
безпосередньо залежало від адекватного використання граматичних елементів, які з цієї епохи почали називатися
/теніоха/»
або «теніва». Терміни походять від назв самих граматичних показників, які
у відповідному порядку вказувалися у позначках 訓 点 /кунтен/.
Основні твори, в яких піднімалося питання про теніоха у зв’язку з віршами ренґа, почали з ’являтися з ХІІІ ст. До них належать «手 爾 葉 大 概 抄
/Теніхатайгайшьо:/» невідомого автора (XIII СТ.)， 《連理秘抄 /Ренріхішьо:/»
Ніджьо Иошімото ( ニ 条 良 基 ； середина XIV ст.)， твори Cora (蘇 我 ） та Шьохо (Ш ^.) (кінець XV ст.) тощо. У них вивчаються функції теніоха та пода
ється їх перша класифікація.
У цих дослідженнях службові елементи було поділено на заключні (піс
ля яких речення не може бути продовжене) та незаключні (ті, що передба
чають продовження речення). Такий поділ, що був, вірогідно, пов?язаний зі
специфікою використання граматичних елементів у віршах ренґа, відіграв
важливу роль у подальших дослідженнях в галузі граматики.
Дослідники ренга звернули увагу на явище 係 り 結 ひ /какарімусубі/， яке
полягає у тому, що вибір заключної форми дієслова у старояпонськш мові
залежить від наявності у реченні певних часток. Вимога граматичної пра
вильності в ренґа спричинила необхідність класифікації часток у залежнос
ті від того, яка дієслівна форма з ними сполучається. Окрім вимоги граматичної правильності на вірші у жанрі ренґа накладалися й певні семантичні
обмеження. Між їх частинами окрім формального мав бути й смисловии
зв’язок. Тому проводилася і семантична класифікація теніоха. Зокрема,
було виділено показники теперішнього та минулого часу, своєї та чужої дії.
Було також здійснено більш чітке ніж раніше розмежування знаменних та
службових елементів. Якщо раніше таке розмежування ґрунтувалося на на
явності чи відсутності відповідного елемента в китайській мові, то тепер
воно базувалося на функціональних та семантичних критеріях. Саме у цей
час сформувалася та диференціація знаменних та службових елементів, яка
стала в японській мові основоположною.
Підводячи риску під дослідженнями японських граматичних елементів
крізь призму віршів жанру ренґа, відзначимо, що це іще не був інтерес до
граматики як такої. Граматичні одиниці вивчалися з метою віршування, і
розглядалися виключно ті їх властивості и відношення, що були суттєвими
для ренґа. Виділення граматики в окрему дисципліну відбулося у XVIII ст.
Окрім вивчення службових елементів, дослідники ренґа займалися та
кож класифікацією знаменних одиниць мови. До цього також спонукали
правила віршування, вимоги переходу від одиниць одного семантичного
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класу до одиниць іншого певного семантичного класу. Деякі аналогічні
класифікації здійснювалися і за межами вивчення ренґа.
Семантичні класифікації лексики тривали і до XIII ст., але при цьому,
здебільшого, класифікувалися лише імена. Нове протиставлення вперше
з ’являється у 60-х рр. XIII ст..у Фуджівара Іка (藤 原 伊 家 )， який виділив 物
の 名 /моно-нона/(«імена речей») та こ と /кото/(«слова»， під якими спочатку розуміли всю непредметну лексику). Ці терміни зберігалися і надалі, але
поступово стали розумітися по-іншому: як ім'я та предикатив. У той час
вони протиставлялися не за формальними, а за семантичними ознаками.
Дослідники ренга пов’язували це уявлення з протиставленням буддійських
понять 体 /тай/ («субстанція») та 用 /йо:/ («зміна властивості предмета»).
У такому протиставленні видно зародження концепції частин мови (поділ
всіх частин мови на 体 目 /таиґен/，субстантиви， та 用吕 /йо:ґен/, предикативи), що була успішно розроблена у наступні епохи, однак поки що вивчення
частин мови не мало систематичного характеру.
В епоху Токуґава (1603-1867 рр.) неабияка увага приділялася проблемам
службових елементів теніоха. Якщо у попередні періоди вивчення таких
елементів проводилося майже виключно з метою віршування, то у XVIIIXIX ст. граматичні показники стають самостійним предметом вивчення.
Японські філологи цієї доби займаються уточненням списку теніоха та їх
семантики. Сасаібе Нобуцура ( 雀 部 信 頰 ） у своїй праці « Й 金 乎 葉 義 慣 鈔 /
Теніоха Ґіканшьо:/» ( 1760 р.) уперше описує закономірності вживання форм
слів, що відміняються у залежності від наявності у фразі таких теніоха, як
fІ /ва/ та も /мо/ [624]. Доволі суттєвий внесок у розвиток вчення про теніоха був эроблений Мотоорі Норінаґа ( 本 居 宣 長 ；1730-1801)у працях «てに
を は 紐 鏡 /ТеніохаХімокагамі/» (1771 р .) т а « 詞 の 玉 緒 /Котоба-ноТама-но
О/》（
1779 р). Обидва твори присвячені явищу 係 り 結 び /какарімусубі/， про
яке уже згадувалося. Явище це, як ми знаємо, розроблялося в японській
лінгвістиці і раніше, а внесок Мотоорі Норінаґа полягає в тому, що він звів
доволі фрагментарні спостереження своїх попередників у єдину систему.
Він виділив три групи тен іоха:1 ) ( І /ва/，も /мо/，た 7こ /тада/ (малася на
увазі відсутність будь-якого теніоха); 2 ) ぞ /дзо/，の /но/，や /я/，な に /нані/;
3 ) こ そ /косо/. Усім цим теніоха відповідали 43 закінчення предикативів (用
т /йо：
ґен/). Вчені діишли висновку, що обидва згадані твори Мотоорі Но
рінаґа справили значний вплив на японське мовознавство епохи Токуґава та
наступних періодів [13, с.283].
^
Починаючи з «脚 結 抄 /Аюішьо:/》 （ 1773 р.)， роботи основоположника
вчення про частини мови в японській мові Фуджітані Наріакіра (富士谷
成 章 ；1738-1779 рр.)， багато дослідників розглядали теніоха як самостійну
частину мову, що характеризується відсутністю речового значення та вико
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нує допоміжні функції. На базі досягнень у вивченні теніоха в період Тогуґава почали інтенсивно розвиватися дослідження дієвідмінювання, та було
закладено основи сучасних уявлень про дієвідмінювання.
Ще до початку епохи Токугава японські вчені звернули увагу на той
факт, що дієслова та прикметники мають різну форму залежно від синтак
сичної позиції та граматичних елементів, що приєднуються до них. Пізніше
вказувалося на взаємозв'язок форми предикативу та показника теніоха, що
приєднується до неї. У зв5язку з цим було виділено чотири форми зміни ді
єслів. Одним із перших філологів доби Токугава, що звернув увагу на про
блему дієвідмінювання, був буддійський монах Кейчю
1640-1701).
У своїй праці
/Ваджішьо: Раншьо:/» {«Правильності та по
милки в японській писемності», 1695 р.) він поділив усі слова на дві групи ~
відмінювані та невідмінювані —і поняття 動く /угоку/
та 働
く /хатараку/
застосував лише до першої групи (малося на
увазі «змінюватися, відмінятися»), відокремивши у такий спосіб дієвідмі
нювання від інших видів слвозміни.
Далі， Танігава Котосуга (谷川 士 清；1709-1776 рр.) у додатку до «日 本 書
記通證 /Ніхоншьокі Цу:шьо:/» під назвою « 倭 語 通 音 /Вагоцууон/» (1762 р.)
і Камо-но Мабучі ( 賀 茂 真 淵 ；1697-1769) у творі «語 意 考 /Ґоіко:/»
少ми над смислом слів», 1769 р.) розробили схеми відмінювання, засновані
на таблиці 五 十 音 /годжююн/. Кожна форма отримала відповідну назву.
Таніґава Котосуга н咖 犯 їх <<мітеи>>, <<ітеи>>，《кокуджін》，《джіґен》 ， а Камоно Мабучі - «шьо» («хаджіме но котоба»), «тай» («уґокану котоба»), «ио:»
(«угоку котоба»)，《рей》 (《 реидзуру котоба»)，《джьо》 （ 《 тасукуру котоба»).
Упродовж наступних кількох десятиліть вчені не завжди дотримувалися та
кого принципу впорядкування форм, але починаючи з Тоджьо Ґімона ( Ж ^
1786-1843) остаточно до нього повернулися. Обидві схеми відміню
вання, іще неповні та неточні, є по суті ідентичними. їх історична цінність
полягає в тому, що вперше форми відмінювання розглядалися як система, і
пропонувалися їх найменування, засновані на функції, яку вони виконують.
Вагомий внесок у розвиток вчення про відмінювання зробили пізні
ше два видатні філологи, про яких уже говорилося - Фуджітані Наріакіра
та Мотоорі Норінага. У п’ятитомній праці «Аюішьо:» —першш в історії
японського мовознавства класифікації частин мови - Фуджітані Наріакіра
виділяє, поміж інших, частину мови Ш /йосоі/ {«вбрання»), яка виражає поняття дії та стану. Цій частині мови він пізніше присвячує працю « 装の力、
た
カミき/Йосоі-но Катагакі/》 . Клас йосоі складається з двох підкласів:
—
слів, що позначають дію, тобто дієслів, та сама - слів на позначення стану,
вигляду, образу, тобто прикметників. У свою чергу кото включає кото - ді
єслова зі значенням дії та аріна - дієслова зі значенням буття. Прикметники
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сама в залежності від типу відмінювання поділяються на три групи: ш/дзама, тобто прикметники, що відміняються за типом ку (самуші, самукі);
гиікідзама, тобто прикметники, що відміняються за типом гиіку (атараші,
атарашікі), арі-сама, тобто ад^ктивні дієслова типу «шідзука нарі» (напівпредикативні прикметники).
Фуджітані Наріакіра першим в історії японського мовознавства чітко
відокремив дієслова від прикметників і дослідив різні групи в межах цих
частин мови. Далі він виділив 9 форм зміни йосоі [13, с.284-285].
1.
Мото ~ основа (в односкладових дієслів одночасно вказує на заключ
ну форму).
2. Суе (у прикметників, а також дієслів, що мають основу та закінчен
ня і відміняються шляхом зміни кінцевого голосного, відповідає заключній
формі).
Ъ. Хікі-навікі (у аріна та арі-сама хікі вважається форма -ру, а у сідзама - форма -кі; в інших випадках використовується назва «набікі»; у ді
єслів відповідає формі -ру, тобто приіменній або заключній формі).
4. Кішіката (відповідає прийогенній формі).
5. Меномае (відповідає наказовій формі).
6. Арамаші (відповідає незавершеній формі).
7. Набікіфуьиі (відповідає формі -ре, тобто завершеній формі).
8. Фアм/іменом泥 （ наявна лише у шідзама та шікідзама і відповідає формі -ке /йокере/).
9. Танімото (наявна лише у шідзама та шікідзама і відповідає формі -ка
/йокару/).
На відміну від Таніґава Котосуґа та Камо-но Мабучі, що розташовували
форми дієслова у порядку голосних вертикального ряду таблиці 五 十 音 /
ґоджюгон/, Фуджітані Наріакіра перераховував форми дієвідміни у послі
довності, наведеній вище. Дослідник вперше спробував виділити типи ді
євідмінювання, але його класифікація заснована на ознаці наявності чи відсутності тільки двох форм: заключної та приіменної. Тому до однієї групи
включалися йосоі, що згодом були віднесені до різних типів відмінювання.
Ключовою працею Мотоорі Норінаґа з проблем відмінювання є «御国
/Мікунікотоба Кацуио:шьо:/» {«Нарис із відмінювання японських
слів», 1782 р.). У цій праці відмінювані слова розділені на 27 груп за їх
останніми складами.
Схема відмінювання, запропонована Мотоорі Норінага, вважається не
достатньо впорядкованою. У ній не враховувалися деякі форми дієслів та
прикметників. Проте в цій праці автор аналізував усі існуючі типи відміню
вання иоґенів, і тому, попри деяку невпорядкованість, його схема становить
безсумнівний інтерес з точки зору розвитку науки про відмінювання.
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Результати досліджень відмінювання, що їх здійснили Фуджітані Наріакіра та Мотоорі Норінага, узагальнив Судзукі Акіра (鈴木月良；1764-1837)
у своїй праці «іИШШШШ /Кацуґо Дандзокуфу/» («Замітки про вживання
відмінюваних слів», 1803 р.). Як і Мотоорі Норінаґа, Судзукі Акіра поділяє
всі йоґени на 27 груп і вказує спочатку на 8, а потім на 7 форм відмінюван
ня. Він перераховує їх у порядку, запропонованому Фуджітані Наріакіра.
На відміну від своГх попередників, Судзукі Акіра при аналізі відміню
вання враховував не лише фонетичні зміни у кінцевому складі, а й список
теніоха, які з ним сполучаються. Тому, якщо яка-небудь група теніоха у иоґена одного типу відмінювання приєднувалася до однієї форми, а у йоґена
іншого типу відмінювання - до двох різних форм, то матеріально тотожні
форми першого дієслова чи прикметника вважалися двома різними форма
ми відмінювання. Ця ідея, пізніше сприйнята та розвинена у дослідженнях
Тоджьо Ґімона, дала можливість виробити єдині правила поєднання иоґенів
із граматичними елементами. У цій самій праці Судзукі Акіра досліджує
відмінювання прикметників У прикметників типу ку він виділяє форми ші,
кі, кару, ку (ку арі), каре (кере), каре, кара, а у прикметників типу шіку форми ш/, іиікі, шікару, гиікі (гиікарі), гиікаре (гиікере), шікаре, шікара.
Вагомий внесок у вчення про відмінювання був зроблений сином Мотоорі Норінаґа - Мотоорі Харуніва ( 本 居 春 庭 ；1763-1828). Свої погляди на
систему відмінювання він виклав у праці «帥 八 衝 /Котоба-но Ячімата/»
(«Шляхи слів», 1806 р.). Мотоорі Харуніва виділив 7 типів відмінювання
дієслів у залежності від того, скільки і які форми зміни (ступені) вони ма
ють у вертикальному ряду таблиці «Ґоджююн»: 4 правильних дієвідміни
(чотириступененве; одноступеневе, що пізніше назвали верхнім одноступеневим; серединне, що пізніше назвали верхнім двоступеневим; нижнє
двоступеневе) і 3 неправильні дієвідміни (неправильні дієвідміни за стовпчиками ка, са, на).
Мотоорі Харуніва скоротив кількість форм відмінювання з семи до
п'яти за рахунок з'єднання першої та третьої форм, що у таблиці Судзукі
Акіра відповідали заключній формі,і винятки - наказовій формі. Спеціаль
них найменувань кожній формі Мотоорі Харуніва не давав, а пояснював їх
значення описово. Форми відмінювання перераховувалися у порядку голо
сних таблиці «Ґоджююн». На відміну від Судзукі Акіра, який вважав мате
ріально тотожні форми одного дієслова різними формами, якщо у дієслова
іншої (інших) дієвідміни їм відповідали з точки зору приєднання теніоха
дві фонетично неідентичні форми, Мотоорі Харуніва у своїй схемі відміню
вання не припускає повторення однакових форм.
Інша праця Мотоорі Харуніва « 言司通路/Котоба-но Кайойджі» (1828 р.)
присвячена перехідності/неперехідності. Це питання піднімалося і попере
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дниками Харуніва («Іппо» невідомого автора, «Аюішьо:» Фуджітані Наріакіра，《玉 あ ら れ /Тама Араре/» (1792 р.) Мотоорі Норінага, « 振 分 髪 /Фурівакеґамі/» (1796 р.) Одзава Роан ( 小 沢 蓮 庵 ；1723-1801) та ін.)， але Мотоорі
Харуніва вперше розглядав явище перехідності/неперехідності як систему
форм і пояснював семантичні відмінності між формами як відмінності в їх
відмінюванні. Граматичні елементи, що виражають пасив, каузатив, потен
ційність, віднесені пізніше до службових дієслів, Мотоорі Харуніва вважав
дієслівними закінченнями.
У своїй семантичній класифікації Мотоорі Харуніва розділив дієслова,
а точніше - дії, на шість груп [13, с.287]:
1) ті, що самі такими є (^кікоюру - чутися);
2) ті, що роблять так з предметами (кіку ~ чути);
3) ті, що роблять так іншим (кікасуру - оголошувати)',
4) ті, що примушують інших бути такими ^кікоесасуру - примусити
бути чутним)',
5) ті, що самі стають такими ^кікаруру - ставати чутним)\
6) ті, які спонукаються іншими бути такими (кікасаруру ~ бути оголо
шеним).
У сучасній термінології їм відповідають: група 1 - неперехідні, групи
2 і 3 - перехідні дієслова, група 4 - сполучення зі службовими каузатив
ними формантами, група 5 - сполучення зі службовими формантами по
тенційності та неконтрольованої ди, група 6 - сполучення зі службовими
формантами пасиву.
Таке трактування перехідності/неперехідності справило вплив на по
слідовників Харуніва. Сприйнявши концепцію в цілому, вони внесли до
неї низку коректив. Зокрема, Курокава Харумура ( 黒 川 春 村 ；1799-1866)
об’єднав першу та дглту, п’яту та шосту rpynv і отримав чотири ступені
переходу.
Завершальним етапом у розвитку вчення про дієвідмінювання в епоху
Іокуґава можна вважати дослідження Тоджьо Ґімона, відображені у його
працях « Й і р ШШ /Кацуґо Шінан/» {«Навчання дієвідмінювання», 1844 р.),
« 友 鏡 /Томокагамі/» (1823 р.) ， 《和 語 説 略 図 /Вагосецу-но Рякудзу/》
(1833 р .)，《山 ロ 菜 /Ямаґучі-но Шіорі/» (1836 р.). Тоджьо Ґімон обґрунтував
необхідність виділення шести форм дієвідмінювання і дав їм такі назви:
«шьо:дзенґен» або «мідзенґен», «рен ио：
ґен», «сецуданґен», «рентаиген»,
«ідзенґен», «кеґуґен». Запропоновані ним назви стали основою сучасних
найменувань форм дієвідмінювання. Форми відмінювання Тоджьо Ґімон
розташовував у порядку голосних таблиці «Ґоджююн».
У вивченні морфологи японські вчені епохи Токуґава досягли неабияких
успіхів, накопичили значний матеріал, що потребував певної систематизації.
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Можна сказати, що було створене підґрунтя для класифікації частин мови, а
також - для наукової розробки граматичної будови японської мови.
До перших філологів епохи Токуґава, що звернули увагу на проблему
класифікації лексичного складу за частинами мови, належить Фуджітані
Наріакіра, про якого уже згадувалося вище. Результати своїх досліджень
у цій галузі він представив у працях «挿 頭 抄 /Кадзашішьо:/» та «І 却結抄 /
Аюішьо:/». Через півстоліття Судзукі Акіра видає « а і р И Ші т е /Ґенґошішюрон/» {«.Трактат про чотири класи слів», 1824 р.). Після Судзукі Акіра
питання про частини мови досліджує 丁оджьо Ґімон у працях « 活語キ旨南/
Кацуґо Шінан/» (1840 р.) та « 玉 の 緒 繰 分 /Тама-но Окуріваке/》 （ 1841 р.).
Дещо раніше Тогаші Хірокаге ( 富 樫 ノ 厶 1793-1873) написав відому працю
<<gp]の 玉 橋 /Котоба-но Тамахаші/»
сл/в», 1826 р.)， що приніс авторові визнання за проведену ним класифікацію частин мови.
Фуджітані Наріакіра виділяє для японської мови чотири частини мови:
1 ) на («імена»); 2) иосоі (букв.: «вбрання»); 3) кадзаьиі (букв.: «прикраси
для голови»); 4) аюі (букв.: «обмотки для ніг»). Назву «прикраси для голо
ви» отримав той розряд слів, що визначає слова перших двох категорій,
стоячи перед ними у реченні (а при вертикальному письмі - над ними, звер
ху); «обмотки для ніг» - це ті службові слова та морфеми, які оформлюють
слова, слідуючи за ними (у вертикальному письмі - під ними, знизу).
Фуджітані не ставить всі чотири класи слів в один ряд, а поділяє їх на
основні та допоміжні. До основних класів він відносить: на (імена), що слу
гують назвами конкретних або абстрактних предметів (моно), та йосоі, що
виражають поняття ди та стану {кото) як поняття, протилежні предметним.
Клас йосоі - загальним клас. Автор поділяє його на два підкласи: кото та
сама, тобто на слова, що позначають дії (дієслова), та слова, що позначають
стан, образ, вигляд, до яких він відносить прикметники.
Зі сказаного вище можна зробити висновок, що виділення на та иосоі
як головних класів здійснено автором класифікації відповідно до логічно
розчленованих понять про пердмети та їх властивості, що знайшли відо
браження у вченні неоконфуціанської філософи про «незмінну сутність
предметів» та «властивості, притаманні предметам» [13, с.289]. Фуджітані
Наріакіра як представник «національної науки》（
国 学 /кокуґаку/)， уникає
вживання для згаданих понять термінів f本 /тай/ та 用 /йо:/， але суть його
вчення від цього не змінюється.
Інші два класи слів - кадзіьиі та аюі, - що не позначають предметних
понять та явищ, не підпадають під філософський критерій, який застосову
ється автором для виділення основних класів слів, і трактуються як допо
міжні слова, що характеризують лексичні значення слів основних класів та
слугують для вираження відношень між ними. Для виділення допоміжних
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класів автор використовував структурні та синтаксичні особливості будови
японської мови.
Критерієм для виділення класу кадзаші слугувала формальна синтак
сична ознака; ці слова у синтаксичній будові речення передують головним
словам - або безпосередньо примикають до них, або відокремлені проміж
ними словами. Звідси цей клас і отримав назву «прикрас для голови». З
точки зору ж сучасної граматичної класифікації слова, що відносять
ся до кадзаші, є неоднорідними за лексичним змістом та синтаксичною
функцією.
Четвертий клас - аюі («обмотки для ніг») - Фуджітані виділив за озна
кою постпозиційного примикання. До цього класу увійшли здебільшого всі
аглютинуючі формальні показники, які не мають самостійного лексичного
значення, і за допомогою яких здійснюється оформлення слів у завданнях
лексичної та синтаксичної побудови. Оскільки цей клас виявився доволі
різнорідним, автор класифікції поділяє його на п'ять головних груп:
1 ) питальні та окличні частки ка, я та суфікс заборонного способу на\
2) відмінкові форманти, що підкреслюють обмежувальні частки та су
фікси;
3) відмінювані видові та часові дієслівні суфікси та дієслово あ り /арі/
(«бути»), що використовується як допоміжне при відмінюванні прикмет
ників;
4) відмінювані станові суфікси су, ру, рару9 суфікс дієприслівника -те
(серединна форма дієслова)， дієслівна зв’язка «ар/.， дієслова 行く /юку/
«ити »，会 5 /ауハ《
зустрічатися»,や る /яруハくдавати» тощо у їх допоміжному
використанні;
5) незмінювані лексичні суфікси ш , мі, ге, просубстантивне слово моно
та ін.
Класифікаційна термінологія, уведена Фуджітані Наріакіра, не знайшла
послідовників, але класифікація як така справила вплив на роботи цілої
низки дослідників японської мови. Так, зокрема, запропонований вченим
принцип об'єднання дієслів та прикметників в одну спільну групу та виді
лення поспозиціиних службових елементів у самостійний клас продовжує
утримуватися в японській граматичній літературі протягом усього наступ
ного періоду аж до наших днів.
Судзукі Акіра першим з японських філологів узагальнив вчення про
частини мови у японській мові та видав монографію, присвячену цьому пи
танню, під назвою « а рр ШШ ри /Ґенґошішюрон/». Власне кажучи, це була
перша граматика японської мови, написана японцем. Як видно з самої на
зви трактату, Судзукі встановив у японській мові чотири класи с л ів :1 )W>(D
言 葉 /тай-нокотоба/(«слс?似 -сァбс/тшнг/"》) ；2 ) て に お は /теніоха/
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3 ) あ り 方 の 言 葉 /аріката-но котоба/ («слова
4 ) 仕業
/шівадза-но котоба/ («слова-дії»). Два останні класи Судзукі Акіра
об’єднав спільною назвою - 用の в 葉 /йо:-но котоба/.
Класифікація Судзукі Акіра, перш за все, привертає до себе увагу термі
нологією. Терміни « 体 /тай/》та « 用 /йо:Л> запозичені автором із конфуціанської філософи. Під терміном «тай» у конфуціанськш доктрині мається на
увазі незмінна сутністьтіредметів, а під терміном «ио:» - змінні властивості
предметів. Якщо пробувати застосувати ці два поняття до філософи захід
ноєвропейської, то вони будуть, тією чи іншою мірою, відповідати понят
тям «субстанція» та «акциденція».
Класифікації Судзукі Акіра та Фуджітані Наріакіра співпадають лише
відносно першого класу. В інших трьох випадках вони відрізняються. Такі
розбіжності пояснюються тим, що в їх основу покладено дещо різні прин
ципи. Фуджітані побудував свою класифікацію на основі філософсько-ло
гічного критерію та ознаки місцезнаходження; Судзукі ж не обмежився
тільки загальним філософським критерієм, а увів ще додатковий граматичний критерій змінюваності слів. Так，《тай-но котоба» він визначає як «слова, що слугують назвами усього сущого», або, інакше, як «іменні слова»,
за допомогою яких називаються конкретні ( 物 /моно/) та абстрактні ( 事 /
кото/) предмети. Вони характеризуються тим, що є незмінюваними слова
ми. Далі Судзукі вказує, що з генетичної точки зору слова класу №> /тай/
неоднорідні: у цій категорії можна розрізняти основні слова, які є такими
за походженням, та слова, що походять з класу слів 用 /йо:/, тобто дієслів та
прикметників. У зв’язку з цим він намагається побудувати теорію розвитку
частин мови, вказуючи, що у сиву давнину було багато слів категорії ио: і
мало слів категорії тай, але з розвитком мови остання категорія суттєво роз
ширилася за рахунок першої.
Поділ загальної категорії «йо:-но котоба》 на два класи, «аріката-но котоба» та «шівадза-но котоба», Судзукі Акіра мотивує тим, що слова цих
класів є відмінними за характером словозміни. Вчений намагається тут під
вести під лексичну класифікацію граматичну основу і тим самим порушити
засади філософського тлумачення термінів «тай» та «ио:». Характеризуючи
ці класи, Судзукі відзначає особливості, якими вони відрізняються один від
одного. Особливості ці він убачає в семантиці та притаманних їм формах.
Іншими словами, у відповідності до японського складового письма та під
впливом пануючої на той час теорії «"тШШ /Онґісецу/», філолог виділяє
склад як морфологічний елемент зі складу основи і надає йому самостійно
го існування. Підсумовуючи сказане, можна констатувати, що Судзукі Акі
ра встановлює для основних лексичних класів два класифікаційні критерії:
логічну ознаку та морфологічну ознаку змінюваності.
26

Лексико-граматичний фонд мови, що не відповідає філософсько-логіч
ним критеріям, Судзукі об5єднав в один клас під назвою «теніоха». Дослід
ник не вважав теніоха повноцінними словами, а розглядав їх як елементи
мови, позбавлені речового значення та самостійного використання і такі,
що слугують засобом зміни слів і встановлення синтаксичних зв’язків.
Клас теніоха Судзукі піддає внутрішній класифікації за ознакою місцезна
ходження по відношенню до основних трьох класів слів. У такий спосіб він
встановлює п'ять груп:
1 ) слова, що мають самостійну позицію (вигуки та займенники);
2) слова, що мають препозиційну позицію (прислівники та сполучники);
3) слова, що мають проміжну позицію (ад’єктивні та приіменні 中орманти найрізноманітнішого призначення);
4) слова, що мають постпозиційну позицію, здебільшого в кінці речен
ня (питальні, окличні та інші частки);
5) змінювані закінчення прикметників та дієслів.
Звідси можна зробити висновок, що клас теніоха у Судзукі Акіра доволі
широкий за обсягом і неоднорідний за змістом.
Класифікація Судзукі Акіра не отримала широкого визнання, але введе
ні ним безпосередньо до граматики терміни «таи 》та «ио :》міцно закріпилися в ній, хоча й не зовсім у тому трактуванні, що його передбачав Судзукі.
Тоджьо Ґімон займався питанням класифікації частин мови у зв'язку з
розробкою проблеми відмінювання дієслів та прикметників. Він схвально
ставився до класифікаційної системи Судзукі Акіра, але водночас заявляв,
що з деякими положеннями цієї системи він не може погодитися і пропонує
свою схему, за якою клас тайґен поділяється ШШ /ю:кей/ {«матеріальні
слова», іменники з конкретним значенням) та ШШ /мукей/ («нематеріальні
слова», іменники, займенники та незмінні службові форманти з абстрак
тним значенням), а клас йо：ґен - на
В /кейджьо：
ґен/ {«слова вигляду»,
прикметники та суфікси, що змінюються за прикметниковим типом) та 作
用 目 /сайо:ген/ («стшвд dO.», дієслова та дієслівні суфікси). Отже, в основу
такої класифікації був покладений двоступеневий класифікаційний прин
цип. Також можна стверджувати, що Тоджьо Гімон звільнив терміни «таи»
та «йо:» від їх філософсько-логічного змісту і став розглядати їх як суто
морфологічні категорії: «таи» - незмінювані слова, «ио:» - змінювані. По
при те, що класифікація Тоджьо Ґімона в цілому не отримала визнання з
боку японських лінгвістів, ціла низка п положень стала суттєвим надбан
ням японського мовознавства. Введені ним терміни
Ш /тайґен/» та « Д
т /йо：
ґен/» широко використовуються в японській граматиці и сьогодні.
Тоґаші Хірокаґе увійшов до історії японської лінгвістики як автор, з
іменем якого пов’язаний завершальний етап розвитку вчення про частини
27

мови в епоху Токуґава. Своє вчення про частини мови дослідник виклав у
праці « 言司の玉橋/Котоба-но Тамахаші/》 . Запропонована ним класифікація
є певною мірою модифікацією схеми Тоджьо Ґімона. Тоґаші Хірокаґе вста
новив у японській мові три частини мови: кото, котоба й теніоха. Під кото
{«слово») він розуміє іменник, під котоба {«слово», «мовлення») - дієслово
та прикметник. Звідси випливає, що для цього лінгвіста це не просто різні
види слів, а різні явища. Суть же їх полягає в тому, що кото - це те, про що
людина говорить; котоба - це те, що саме вона про це говорить: кото - це те,
що якось існує саме по собі (як предмет чи явище), а котоба існує не саме
по собі, а лише у застосуванні до кото. Ця лінія протиставлення дії та якос
ті, з одного боку, і предметних понять - з нішого, є характерною для всіх
філологів феодального періоду. Однак для попередників Тогаші Хірокаге це
були, все ж таки, різні класи одного и того самого мовного явища. Він же
пішов далі - навіть відмовився вважати їх однорідними явищами. Тоґаші
Хірокаґе за вихідне положення взяв семантичний принцип, на основі яко
го він весь лексичний склад мови поділив на знамені та незнаменні слова.
У результаті такого членування виділився самостійний клас граматичних
формантів, що отримав назву «теніоха».
Таким чином виникла система трьох частин мови. Кожен із класів ав
тор піддав внутрішньому членуванню на окремі підгрупи. Так, клас котоба
поділявся на сецудо:ио:гиі та сецуйо:тайші, куди відповідно відносилися
дієслова та прикметники. У класі теніоха виділяються два розряди: до:джі
(«змінювані слова») та сейджі («незмінювані слова»). До першого розря
ду віднесено змінювані дієслівні форманти, що виражають стан, вид, час
тощо; до другого ~ незмінні форманти, як приіменні, так і придієслівні,
а також вигуки. Характеристику цих розрядів автор зводить до загальних
вказівок на функціональні ознаки.
За такою схемою виявляється, що форманти, які утворюють певну
систему форм дієслова, його граматичні категорії, механічно розосеред
жуються по різних рубриках. Так, наприклад, станові, видові та часові
форманти обснуються в групі до:джі, форманти, що утворюють форми
способу - у сейджі. Такий принцип класифікації активно долучився до
всіх подільших класифікаційних схем і справив суттєвий вплив на побу
дову граматики.
Усі лінгвістичні теорії, що так чи інакше справили вплив на японське
мовознавство прийнято поділяти на три головні течи. Перша течія - це
так звана традиційна граматика ( 伝 統 文 、
法 /денто:бумпо:/)， що розвивалася до кінця XIX ст. Друга течія —це структурна лінгвістика (構造目 і 吾字 /
ко:дзо：
ґенгогаку/), що розвивалася у різних напрямах на теренах Європи та
Америки від Ф. де Соссюра. Третя течія пов’язана з іменем Н. Хомського
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і має назву генеративної (породжуючої) граматики (生成文法 /сейсей
бумпо:/) [504, с.123].
Слід одразу ж зауважити, що на думку японських дослідників, найглиб
шим вплив на сучасну шкільну граматику справила саме перша течія - традиціина граматика. Це підтверджується, зокрема, особливостями наукового
висвітлення частиномовного поділу та специфікою визначення ключових
понять граматики, наприклад, речення - за традиційним уявленням, речен
ням є закінчена думка; речення має підмет та присудок тощо. Відзначається
також, що такі поняття, як «відмінок» ( 格 /каку/), яке € складовою, наприклад, поняття《 відмінкова частка》 ， 《 відмінковий показник» (格助言司/какуджьоші/)， 《 допоміжне дієслово» (助 動 Н /джьодо:ші/) та пасивний стан (受
# /укемі/), що виражається в мові за допомогою службових дієслів, також
є перекладацькими відповідниками для термінів традиційної європейської
граматики.
Однак вважається також, що на сьогоднішній день, зустрічаючись із по
дібними явищами у своїй повсякденній практиці, японські філологи май
же не усвідомлюють того факту, що ці терміни були створені для опису
граматичної будови саме європейських мов і сягають своїм корінням часів
античності. Вірогідно, це пов’язано з діяльністю лінгвістів епохи Меиджі
(1868-1912 рр.).
Перші роботи з граматики японських авторів, що зазнали впливу єв
ропейської науки, з'являються в першій половині XIX ст. Як відомо, від
початку XVII до середини XIX ст. Японія була «закритою країною» («Щ
Ш /сакоку/»),і и зв'язки з іншими державами були мінімальними. Однак у
невеликому обсязі існували торгові та культурні зв^зки з Голандією, вна
слідок чого в Японії утворилася школа так званих
/ранґакушя/, які
вивчали європейську (у той час - здебільшого голандську) культуру. У пер
шій половині XIX ст. в рамках цієї школи завилися й праці з мовознав
ства. Першим ґрунтовним дослідженням такого роду була праця Цуруміне
Шігенобу ( 鶴 峰 戊 申 ；1788-1859) під назвою « 語 学 新 書 /Ґогаку Шіншьо/》
(1833 р.).
Цей твір був першою загальною граматикою японської мови, написа
ною японцем. Японські вчені того часу, незнайомі з європейською наукою,
не прагнули охопити систему мови в цілому. Усі їх праці були присвячені
окремим питанням, хоча в роботах Судзукі, Ґімона та ін. уже спостерігаєть
ся прагнення до більш широкого охоплення матеріалу. Цуруміне ж уперше
сробував описати граматику японської мови в цілому за зразком доступних
йому шкільних граматик голандської мови.
Цуруміне Шіґенобу намагався підвести японську мову під категорії єв
ропейської шкільної граматики, часто без належних підстав. Так, він на
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магався виділити в японській мові дев’ять частин мови. Йому，однак， не
вдалося виявити в японській мові артикль, і замість цього він виділив в
окрему частину мови предикативні прикметники. В якості прийменників
розглядалися імена з просторовим значенням (_Ь /уе/ - зверху, Т /шіта/ знизу, Ф /нака/ - усередині). Разом з дев'ятьма частинами мови Цуруміне
виділяв також дев'ять відмінків: шість для імені, три для дієслова.
Зі сказаного вище видно, що безпосереднє копіювання описів мови, да
лекої від японської за будовою, давало викривлене уявлення про японську
мову. Однак деякі риси опису Цуруміне пізніше були прийняті японською
наукою, наприклад, виділення як частин мови займенників та вигуків.
Граматика Цуруміне Шіґенобу протягом кількох десятиліть була єди
ною в своєму роді, проте після «відкриття Японії» (« И И /кайкоку/») знову
почали з'являтися з 60-х років XIX ст. аналогічні праці (тільки зразком для
них були не голандські, а англійські граматики). Ці роботи виходили пара
лельно з дослідженнями, що виконувалися у традаційному дусі. Синтез цих
двох напрямків відбувся лише наприкінці XIX ст.
Оцукі Фуміхіко ( 大 槻 文 彦 ；1847-1928)， який эаймався створенням но
вітнього японського словника, вважав, що опис слова та його усвідомлення
в системі граматики є нерозривними. У зв'язку з цим він, з метою колегі
ального вивчення концепцій європейського мовознавства, заснував наукове
товариство, засідання якого пройшли 56 разів у період з 1878 по 1882 рік.
Після цього такі провідні японські лінгвісти， як Ямада Йошіо ( 山田孝雄；
1875-1958)， МацушітаДайдзабуро ( 松 下 大 三 郎 ；1878-1935) та інші почали
працювати над створенням теорії японської граматики,іїх діяльність була
нерозривно пов'язана з провідними ідеями європейської лінгвістичної на
уки, при чому це не спонукало випускати з поля зору специфіку оудови
власне японської мови.
Цікаво， що якщо порівнювати дослідження у ключі традиційної граматики на матеріалі японської мови з тими студіями, що проводилися під
впливом ідей структуралізму та породжуючої граматики, а також із сучас
ними дискурсивними дослідженнями, дослідженнями з функціональної
лінгвістики, мовної поведінки тощо, то останні характеризуються доволі
високим ступенем теоретичної розробленості, але не завжди достатньою
мірою враховують особливості саме японської мови. Проте, з іншого боку, з
огляду на те， що представники «національної науки» ( 国 学 者 /кокугакушя/)
почали налагоджувати співпрацю з фахівцями у галузі методики викладан
ня іноземних мов, а також загального мовознавства, поступово набирали
обертів спільні дослідження, що дало підставу сподіватися на зародження
нового етапу у процесі систематизації граматики. У зв^зку з цим доціль
но докладно поговорити про вплив ідей структуралізму, дескриптивізму та
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породжуючої граматики на процес дослідження граматики японської мови.
Склалося так, що лінгвістика стала галуззю науки, в якій структурні
ідеї поширилися найшвидше і зайняли у багатьох країнах пануюче поло
ження. «Курс загальної лінгвістики» Ф. де Соссюра («Cours de linguistique
generale»; 1916 р.) справив відчутний вплив на діяльність багатьох мовоз
навців. Ця праця була видана після смерті автора його учнями на основі
конспектів і перекладена багатьма мовами світу. В Я понії 1928 р. її переклад здійснив відомий лінгвіст Кобаяші Хідео ( ’ Jヽ林英夫；1903-1978). У
японському перекладі праця Ф. де Соссюра отримала назву «一般吕 |昔学
原 論 /Іппан Ґенгогаку Ґенрон/» і була видана спочатку видавництвом «Окашьоін», а пізніше (1940 р.) переклад був удосконалений і надрукований ви
давництвом «Іванамі-шьотен». Для лінгвістів країн Центральноїі Східної
Європи велике значення мали також ідеї польського і російського вченого
1.0. Бодуена де Куртене (1845-1929), якого також іноді відносять до засно
вників структуралізму.
У 1910-1930-х роках утворився ряд наукових ш кіл, які в тій або інш ій
мірі можуть вважатися такими, що розробляли ідеї структурної лінгвістики.
У Швейцари виникла Женевська школа на чолі з колегами Ф. де Соссюра і
видавцями його курсу Ш . Балли (1865-1947) і А Сеше (1870-1946). У Данії
завилася Копенгагенська школа, або глосематика, на чолі з Л. Єльмслевим
(1899-1965). У Чехословаччині до кінця 1920-х років сформувалося Празьке
лінгвістичне коло, що об'єднало чеських учених В. Матезіуса (1882-1945),
Б. Трнку (1895-1984) та інш их, а також емігрантів з Роси - Р. Якобсона,
С. Карцевського (1884-1955), що незабаром переїхав в Женеву, і М. Грубецького (1890-1938), що жив у Відні. У Франції найбільш впливовими
лінгвістами стали Е. Бенвеніст (1902-1976) та А. Мартіне (1908-1999). В
А нглії утворилася Лондонська школа на чолі з Дж. Р. Ферсом (1890-1960). У
цих та деяких інш их європейських країнах працювали також видатні л ін г
вісти, що не створили своїх наукових ш кіл: у Польщі Є. Курилович (18951978)，у Франції 几 Теньєр (1893-1954)，в А н гл ії А. Гардінер (1879-1963).
У Німеччині та Австрії, де дуже впливовими були традиції науки
X IX ст., структуралізм не став пануючим напрямом у лінгвістиці; близьким
до нього у своїй діяльності був виднии лінгвіст і психолог К. Бюлер (18791963).
У С Ш А лінгвістика багато в чому розвивалася поза європейськими ка
нонами, але незалежно від ідей Ф. де Соссюра там склалися школи, іде
ологічно досить близькі до європейського структуралізму. Традиціям цих
ш кіл дав початок антрополог і лінгвіст Ф. Боас (1858-1942), учнями якого
були обидва засновники провідних ш кіл американської лінгвістики 19201950-х років: Л. Блумфілд (1887-1949), засновник школи дескриптивізму,
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і Е. Сепір (1884-1939), засновник школи етнолінгвістики (остання школа
частиною своєї проблематики виходила за рамки структуралізму). Перша із
них була численнішою; до неї входили Б. Блок (1907-1965), 3. Херріс (19091992), Ч. Хоккет (1916-2000) та інш і відомі вчені. У тім , слід мати на увазі,
що ці дві школи американського структуралізму інтенсивно взаємодіяли
м іж собою, а ряд дослідників, наприклад К.Л. Пайка (1912-2000), можна
навіть віднести до обох шкіл.
В СРСР термін «структуралізм» до 1950-х років X X ст. не був прийня
тий, проте ряд учених були близькі за своїми ідеями до Празького лінгвістичного кола. Це, зокрема, М .Ф . Яковлев (1892-1974), Г.О. Винокур (18961947), О.М. Сухотин (1888-1942), П.С. Кузнецов (1899-1968), О.О. Рефор
матський (1900-1978), В.М. Сидоров (1903-1968), частково Р.І. Аванесов
(1902-1982) та О.І. Смирницький (1903-1954). Особливо вагомий внесок
3 € . 及.11〇зробили учні 1.0. Бодуена де К у р т е н е - 几 民 11]^63(1880-1944) 丁
ліванов (1891-1938). Від 1950-х років почалося інтенсивне освоєння ідей
західного структуралізму, важливий внесок в яке зробили С.К. Шаумян
(1916-2007), І.Й. Ревзін (1929-1974), А .А . Залізняк (нар. 1935 р.), 1.0. Мель
чук (нар. 1932 р.) та інш і провідні науковці.
Цікаво, що з усіх азійських країн структуралізм отримав найбільший
розвиток саме в Японії, де представлений, зокрема, поацями Хашімото
Ш ін к іч і (橋本進吉；1882-1945). Однак не можна говорити про те, що він
став там пануючим напрямом, і на це є свої причини.
Взагалі сучасні японські лінгвісти схиляються до думки, що оскільки
головну увагу Хашімото приділяв формальній стороні мови, то його вне
сок у розвиток японського мовознавства полягає саме в цьому, а з іншого
боку - цим він і обмежується [504, с .143]. Дослідник виділяв три ключові
одиниці мови: речення ( 文 /бун/)，фразу ( 文 節 /бунсецу/) та слово ( 語 /го/).
До семантичного визначення цих одиниць, що існувало раніше, Хашімото
додав формальні компоненти. Гак, для речення він визначав три обов’язкові
формальні ознаки:
1) речення є поєднанням звуків;
2) на початку і в кін ц і речення виділяється паузами;
3) кінець речення характеризується відповідною інтонацією.
Членуючи речення, Хашімото Ш ін к іч і виділяє його безпосередні склад
ники, які називає фразами ( 文 節 / бунсецу/)2 і визначає як «найкоротші
одиниці повідомлення, на які можна поділити речення». Фраза має чотири
обов'язкові формальні ознаки:
1 )певні склади розташовані у певному порядку і завжди вимовляються
послідовно;
2 Це по суті те, що Мацушіта Дайдзабуро називав терміном «!?] /ші/».
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2) наголос у кожному складі фрази є чітко визначеним;
3) фразу можна виділити паузами на початку і в кін ці;
4) для початкового та заключного звуків існують обмеження, що відріз
няють їх від інш их звуків.
Фразу, у свою чергу, «можна розчленувати на мовні одиниці, що мають
значення», тобто слова (|р /ґ 〇
/,
/танго/). Але через суто структураліст
ський підхід тут виникла проблема із тим, чи вважати окремими словами
несамостійні слова (独 立 し 得 ぬ 語 /докуріцуш іену го/ = 詞 /ш і/ = _ 立語ノ
дж іріцуго/)，що вживаються разом із самостійними (独立し得へさ g吾/докуріцушіебекі го/ = 辞 /д ж і/ = 付 属 語 /фудзокуго/)，
тобто проблема визначення
слова в японській мові. Було не зовсім зрозуміло, чи потрібно здійснювати
розчленовування на безпосередні складники, зокрема, аж до префіксів та
суфіксів, які дуже важко вважати окремими словами, а також виділяти в
окрему частину мови «допоміжні дієслова» (助 句/джьодо:ші/).
Здебільшого критика граматичного доробку Хашімото Ш ін к іч і зводить
ся до того, що попри здійснений ним ґрунтовний аналіз формальних характеристик речення, фрази та слова, зовсім ігнорується семантичний аспект,
внаслідок чого виникає брак парадигматичного висвітлення, у той час як
синтагматичні відношення виявляються описаними на досить високому рів
ні. Наприклад, для того щоб на формальному рівні зрозуміти, як будується
фраза, семантичним аспектом можна знехтувати, а от щоб проаналізувати,
в яких відношеннях перебувають м іж собою побудовані фрази, або, іншими
словами, складовими якої системи вони є, потрібно обов^зково врахову
вати значення. Отже, за такого підходу, неможливим виявляється наукова
розробка одного з ключових питань лінгвістики - питання про граматичні
категорії мови. Можна сказати навіть більше: через те, що інтерпретація
структури речення (не кажучи вже про його систему) відбувається поза ана
лізом його семантики, існування синтаксису як розділу лінгвістичної науки
також ставиться під сумнів. Пізніш е з’явилося поняття фразової єдності (埋
/ренбунсецу/), що можна певною мірою вважати спробою теоретично
го осмислення ієрархічної структури речення, оскільки Хашімото визначав
фразову єдність як «сукупність двох чи більше фраз, об'єднаних спільним
значенням», проте все зводилося, знову ж таки, до суто формального рівня.
Отже, можна стверджувати, що у граматиці Хашімото Ш ін к іч і відсут
ня системність, притаманна більш раннім граматикам - Ямади Йош іо та
М ацуш іти Дайдзабуро. Сам дослідник наголошував-на тому, що головною
його метою є модернізація та уточнення (наближення до точних наук) л ін г
вістичних методів дослідження.
Вірогідно, саме через таку критику, засновану, насамперед, на спосте
реженнях за особливостями будови японської мови, структуралізм в Японії
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не був свого часу визнаний таким, що задовольнить достатньою мірою по
треби лінгвістів. Проте, спроби продовжити справу Хашімото Ш ін к іч і все
ж таки були. Так, один із його учнів, Хатторі Ш іро ( 服 部 四 郎 ；1908-1995)，
запозичив, дещо модифікував і спробував застосувати до японської мови ме
тоди американського дескриптивізму на підґрунті, підготованому вчителем.
Підсумовуючи та узагальнюючи тему структуралізму в лінгвістиці, за
значимо, що всі структуралісти приймали (іноді з деякими видозмінами)
ряд ідей, проголошених Ф. де Соссюром. Це розмежування мови та мов
лення і зосередження уваги лінгвістики на вивченні саме мови; розуміння
мови як системи знаків, розподіл лінгвістики на синхронічну та діахроніч
ну з наданням пріоритету першій з них (хоча чимало структуралістів за
ймалися й історією мови), прагнення до розгляду системи мови в цілому й
виявлення системних відношень м іж мовними одиницями.
На тлі розмежування синхронії та діахронії, які привели лінгвістів до
вичленення системи мови в дії, чітко постає розмежування м іж мовою та
мовленням, яке займає центральне місце у проблематиці сучасного мовоз
навства. Проблема антиномії «мова-мовлення» продовжує залишатися цен
тральним питанням усієї постсоссюрісвької лінгвістики.
Мова як система засобів вираження і мовлення як реалізація виражен
ня в процесі спілісування складають нерозривну єдність. Відсилаючись на
це твердження, деякі мовознавці вважають проведення розмежування м іж
ними неправомірним. Проте єдність сторін явищ дійсності зовсім не озна
чає їх тотожності.
Ш ироке поняття мови включає щонайменш чотири окремі сторони,
кожна з яких має особливу сферу лінгвістичної проблематики:
1)
фонд наявних, готових формально-смислових одиниць, які слугують
безпосереднім матеріалом для побудови висловлювання, тобто словнико
вий запас;
2) фонд структурних моделей зміни і поєднання слів чи сукупності за
кономірностей зміни і поєднання слів;
3) процес користування мовою - акт говоріння і письма (мова як засіб
спілкування);
4) сукупність готових висловлювань мовою, що розглядається.
Перші дві сторони широкого поняття мови формують вузьке поняття
мови, останні дві сторони формують поняття мовлення.
Відомо, що у постсоссюрівському мовознавстві мали місце спроби
встановити м іж мовою та мовленням проміжну категорію, яка називається
узусом чи нормою. Проте така категорія аж ніяк не скасовувала основної
дихотомії «мова-мовлення». Н ині прийнято протиставляти такі поняття, як
схема і узус, код і повідомлення, система і текст (корпус) тощо.
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Витоки вчення про розмежування мови і мовлення можна знайти в
діалозі Платона «Софіст» (4 ст. до н.е.), де чітко визначені дві фундамен
тальні сфери мови: слово як назва сущого і речення як словесне судження про суще. При цьому речення позначається терміном «мовлення»• 丁аке
ототожнення речення із мовленням проходило через всю древньогрецьку
граматику.
Античне вчення про слова-імена та речення-мовлення було розвинуте
Аристотелем та стоїками, і в подальшому, в александріиських вчених, по
слугувало основою для створення певних обрисів теорії граматики з мор
фологічним і синтаксичним розділами.
В епоху Відродження вичленовується традиційна формула складу мови
як сукупності словника і граматики.
У порівняльно-історичному мовознавстві X IX ст. уже повністю скла
лося розмежування м іж мовою як системою засобів словесного вираження
і мовленням як висловлюванням, яке реалізується в результаті ф ункціону
вання системи,
З іменем Ф. де Соссюра зазвичай пов’язують чітке розмежування мови
і мовлення [339]. У післясоссюрівському мовознавстві А . Гардінер висту
пив у 30-х рр. X X ст. із обґрунтуванням специфічно мовленнєвої природи
речення [421].
У лінгвістичній концепції 0.1. Смирницького було проведено послідов
не розмежування м іж мовою як системою засобів побудови речень і мов
ленням як текстом, який формується готовими реченнями [330; 3 3 1 ].Основа схожої концепції широко представлена і в терміні «код-повідомлення»:
код як множина значимих базових елементів, яка породжує безкінечне число «повідомлень» (текстів, мовленнєвих фраз, композицій, тощо).
Вказане трактування підбиває підсумок розвитку класичного вчення
про співвідношення мови і мовлення, результати якого широко використо
вуються у дослідженнях в галузі граматики будь-якої мови.
Більшості структуралістів був тією чи інш ою мірою властивий підхід
до мови як до явища, що вивчається ззовні, без звернення до психологи
і самоспостереження; розгляд мови поза тим, що говориться і слухається
(винятком можна вважати К. Бюлера, Е. Сепіра, Є.Д. Поліванова, частково
А. Гардінера та Л.В. Щербу). Типовим для структуралістів було прагнення
до точності, суворості і несуперечності опису, що доходило на пізньому
етапі розвитку структуралізму до активної його математизаціїі побудови
формальних моделей [405].
Ц і методологічні установки були надалі успадковані генеративною л ін г
вістикою
т So ^ /сейсей ґенґоґаку/) Н. Хомского, що вийшла на пере
дній план в останній третині X X ст., хоча генеративна теорія завжди більше
35

закликала до розриву з класичним структуралізмом, аніж до спадкоємності
по відношенню до нього.
Основні риси структуралізму були доведені до логічного завершення
двома школами: глосематикою та дескриптивізмом, хоча завершеність і по
слідовність теорії досягалася в них різними шляхами. Обидві школи, кожна
по-своєму, позначили й межі структуралізму -- очищення теорії від непо
слідовності різко обмежувало можливості и застосування.
Глосематика розвивала ідеї Ф. де Соссюра про мову як систему чистих
відношень, для якої чинник часу не має значення. Критикую чи традиційний
гуманітарний підхід до мови, Л. Єльмслев прагнув будувати лінгвістику як
науку, незалежну від інш их наук, окрім математики (при цьому інш і гума
нітарні науки повинні спиратися на дані лінгвістики). Мета лінгвістики, за
Єльмслевим, полягає у побудові «алгебри мови» за зразком числень мате
матичної логіки.
Лінгвістична теорія має бути максимально абстрактною й оцінюватися
лише відповідно до критеріїв внутріш ньої несуперечності, простоти й по
вноти. Л. Єльмслев навіть порівнював побудову теорії з грою. Потім тео
рія повинна застосовуватися до аналізу конкретних текстів, проте сама по
собі побудова теорії та її придатність для тих або інш их цілей не пов'язані
між собою. Зберігаючи визначення мови як системи знаків, глоссематика
розуміла знак нетрадиційним чином: знак не є знаком для чогось, що ле
жить поза ним; він лише зв^язує м іж собою дві сторони: вираження та зміст.
А н і характер вираження (звуковий або якийсь інший), ані характер змісту
(розумовий або якийсь інш ий) не повинні цікавити лінгвістику. Для цієї
науки, як стверджував Л. Єльмслев, значущими є тільки відношення м іж
елементами, а самі елементи (фонеми, слова тощо) - лише точки перетину
цих відношень.
Слід відзначити, що така суворість методу призвела до крайнього збід
нення змісту. Усі спроби описати якусь мову на основі методики глосема
тики не мали успіху, проте деякі з її категорій (наприклад, протиставлення
плану вираження і плану змісту або форми і субстанції в мові) збагатили
понятійний апарат лінгвістичної теорії.
Дескриптивісти, навпаки, йшли не від абстрактних процедур, а від ем
піричного досвіду опису мов, зокрема індіанських. Вони прагнули дослі
джувати свій о б ^ к т за зразком природничих наук, повністю відмовляючись
від використання ін туїц ії та самоспостереження. Це було обумовлено не
лише загальними пізнавальними установками, але й цілком об’ єктивними
причинами, а саме дуже значними, з точки зору тодіш ніх уявлень, відмін
ностями структури цих мов від звичного «середньоєвропейського стандар
ту» (термін Б.Л. Уорфа); такі мови з'являлися перед дослідником як гідні
36

здивування об’єкти, що інтуїтивно не осягаються і, вимагаючи об’ єктивного
вивчення, подібні до тих, з якими мають справу природничі науки.
Інтуїція при їх вивченні часто підказувала невдалі рішення, і тому на
перший план висунулася ідея побудови універсального методу «відкрит
тя граматики»
/бумпо: кайхацу/) мови, що вивчалася, при тому,
що сама ця граматика може бути, як тоді уявлялося, скільки завгодно екзо
тичною. Найбільш послідовно такий підхід сформулювали дескриптивісти
другого покоління, особливо 3. Херріс, який послідовно виходив з позиції
зовнішнього спостерігача за мовою, що не розуміє її сенсу, але що помічає
в ній повторюваність тих або інш их відрізків, а також правила їх сполучу
ваності. Виділити ці відрізки (фонеми, морфеми тощо) і описати безліч від
різків, з якими вони поєднується, і означало описати мову. Спеціальне дослідження мовного значення при такому підході виявлялося непотрібним;
Херріс вважав, що воно дублює опис сполучуваності елементів, але при
цьому не може бути формалізоване.
Відмова від вивчення значення різко відрізняла крайній дескриптивизм
від інш их напрямів структуралізму (з ним не була згодна і частина дескриптивістів, включаючи Л. Блумфілда). Такий підхід доводив до логічного за
вершення прагнення вигнати будь-який суб'єктивізм з лінгвістичного до
слідження, зробити дослідження повторюваним і таким, що перевіряється.
На відміну від глосематиків, дескриптивісти дуже багато зробили для
опису конкретних мов. Проте це досягалося ціною неявної відмови від те
оретичних постулатів. Заборона на використання ін туїц ії дослідника і на
прямий аналіз значення компенсувалася зверненням до носія мови, що ви
вчалася (інформанта), який відповідав на питання лінгвіста, виходячи зі
своєї ін туїц ії і своїх уявлень про значення.
У будь-якому випадку ігнорування семантики збіднювало опис, але в
розробку строгих процедур фонологічного і морфологічного аналізу де
скриптивісти зробили вагомий внесок.
Не таким суворим і послідовним, але реалістичнішим був підхід до
мови Празького лінгвістичного кола и ідейно близьких до нього радянських
лінгвістів. На відміну від дескриптивістів та глоссематиків, вони не від
мовлялися від обліку даних інш их гуманітарних наук (багато хто з них ак
тивно займався також вивченням літератури, фольклору тощо) і не розглядали мову як систему чистих відношень - для них важливими були і власні
характеристики одиниць, зокрема для фонем - їх звукові характеристики.
Ці лінгвісти не вважали непереборною протилежність м іж синхро
нією та діахронією, трактуючи синхронію як певний стан мови, який не
може бути до кінця пояснений без виявлення його зв'язків з попередні
ми і наступними етапами. На відміну від Ф. де Соссюра, що заперечував
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системність діахронічних досліджень, Празьке лінгвістичне коло прагнуло
розповсюдити системне вивчення і на них. Важливим компонентом теорії
було вчення про ф ункцію. Функціональна точка зору розумілася як вивчен
ня системи засобів вираження, що слугує певній меті. Виділялася функція
спілкування, афективна (емоційна), поетична й низка інш их функцій мови.
Зосередження на вивченні мови у сенсі Ф. де Соссюра, абстрагування
від того, що говориться й чується, допомогло структуралістам значно розвинути методи синхронічного аналізу мови, що майже не мінялися упродовж X IX ст. Передусім це стосувалося фонології, що стала значно ч іт к і
шою у порівнянні з традиційною фонетикою, і частково морфології. Деякі
вчені прагнули поєднувати теоретичні положення структуралізму та мето
дику синхронічного аналізу з ширшою постановкою загальнолінгвістичних
проблем.
Так, Е. Сепір детально розглядав проблему взаємовідношення л інгвіс
тики з іншими науками, особливо підкреслюючи її взаємозв^зок з історією
культури. У зв'язку з цим він повернувся до ідей В. фон Гумбольдта про
відмінності у людських картинах світу, обумовлених відмінностями мов.
Для нього була важлива також проблема зв’язку лінгвістики й психології;
зокрема, він розглядав питання про психологічну реальність фонем.
Я к і пражці, він виділяв основні ф ункції мови, висуваючи на перший
план символічну функцію, тобто ф ункцію організації людського досвіду,
пізнання світу за допомогою мови. К. Бюлер і А. Гардінер розглядали мову
у соссюрівському сенсі у зв'язку з предметами, що позначаються, і ситуа
ціями зовнішнього світу, з відправником та одержувачем мовних повідо
млень. Є.Д. Поліванов прагнув виявити внутріш ні і зовніш ні причини мовного розвитку, встановити зв'язок м іж розвитком мови і суспільства.
У постсоссюріанський період найбільший вплив на розвиток л інгвіс
тичних досліджень на теренах Я понії справив американський структура
лізм. Дескриптивна лінгвістика (англ.: descriptive - «описовий») ~ один із
напрямів американського мовознавства, що виник і активно розвивався
у 30-5 0-х рр. X X ст. в загальному руслі структурної лінгвістики (разом із
глосематикои і Празьким лінгвістичним колом). Проте декскриптивна л ін г
вістика має ряд істотних відмінностей від європейських ш кіл структурної
лінгвістики, що відбивають специфічні суспільно-історичні, філософські,
мойні умови розвитку мовознавства у С Ш А : поширення теорій позитивізму,
прагматизму і біхевіоризму (англ.:
- «поведінка»); традиція вивчен
ня мов корінного індіанського населення; актуальність практичних проблем,
пов’язаних з різнорідними групами іммігрантів, що живуть у С Ш А тощо.
Цей напрям склався під безпосереднім впливом ідей Л. Блумфілда, який,
застосувавши до індіанських (америндських) мов чіткі методи порівняльно38

історичного мовознавства, засновані на визнанні регулярності фонетич
них змін і фонетичних відповідностей м іж спорідненими мовами, зрозумів
необхідність створення нових методів аналізу для дослідження цих мов,
більшість яких не мають ані писемності, ані граматик, ані словників.
При польовому дослідженні незнайомих мов, коли значення мовних
форм лінгвістові не відомі, для встановлення і розрізнення одиниць мови
був потрібен формальний критерій - сполучуваність одиниць, їх місце у
мові стосовно інш их одиниць. Такий метод дістав назву дистрибуції (англ.:
distribution - «розподіл»). Методика польових досліджень багато в чому ви
значила для дескриптивної лінгвістики методи лінгвістичних досліджень
взагалі.
Сформулювавши у дусі біхевіористської психології теоретичні засади
синхронного опису мови (мова розуміється як різновид поведінки люди
ни), Блумфілд запропонував дескриптивний метод, що виключає, на його
думку, ненауковий критерій значення мовних форм, у своїй праці «Мова»
{«Language»', 1933 р.). Пояснення мовних явищ через категорії мислення
і психіки людини Блумфілд назвав менталізмом (лат.: mentalis - «розумо
вий») і вважав головною перешкодою для перетворення лінгвістики на точ
ну науку.
1 1 0 трібно
сказати, що дескриптивна лінгвістика не ставила завдання
створення загальної лінгвістичної теорії, яка пояснювала б явища мови у їх
взаємозв^зку. Вона розробляла методи синхронного опису й моделюван
ня мови (хоча важливість історичних досліджень не заперечувалася). Опис
мови розумівся як встановлення мовної системи, що індуктивно виводить
ся з текстів і є сукупністю деяких одиниць та правил їх аранжування (роз
ташування). Детально розроблялися проблеми рівнів дистрибутивного аналізу, рівнів структури мови і відповідних їм основних одиниць ~ фонеми,
морфеми та (іноді) конструкції (чи «пропозиції»). Ставилося й питання про
проміжні рівні, наприклад морфонематичнии і його одиницю морфонему.
Слово як основна одиниця мови, як правило, не виділялося і трактувалося
як особливо тісно спаяний ланцюжок морфем, сполучений у межах пропо
зиції з іншими такими ж ланцюжками. Одиниці, більші, н іж пропозиція,
не розглядалися, оскільки вважалися такими, що не належать до структу
ри мови (виключення - робота 3. Херріса «Аналіз дискурсу» {«Discourse
Analysis», 1952 р.).
Методика аналізу у дескриптивній лінгвістиці характеризується ізомор
фізмом: на фонетичному та морфологічному рівнях, незважаючи на їх якіс
ну відмінність, мають місце одні и ті самі основні етапи та операції: перший етап - розчленовування тексту на мінімальні для цього рівня сегменти
(фони, морфи), встановлення їх дистрибуціїі підведення на цій підставі під
39

певні одиниці структури мови (фонеми, морфеми) в якості їх варіантів (ало
фонів, аломорфів); другий етап - встановлення дистрибуції самих одиниць
структури мови та об'єднання їх у дистрибутивні класи; третій етап - по
будова певної моделі мови на цьому рівні и структури.
Допускалася можливість різних моделей,і були запропоновані критерії
вибору оптимальної - найчастіше це були критерії наиоільшої простоти,
повноти і логічної несуперечності. Опис мови повинен був завершуватися
побудовою загальної моделі структури мови, що відбиває взаємодію різних
її рівнів. Цим, на думку дескриптивістів, вичерпувалися завдання мікролінгвістики, або власне лінгвістики, що становить ядро науки про мову (макролінгвістики). Фонетичні дослідження відносилися до передлінгвістики,
а дослідження значень - до металінгвістики.
У дескриптивній лінгвістиці було створено вчення про різні типи дис
трибуції, що виконують діагностичну ф ункцію при визначенні статусу тих
чи інш их явищ у структурі мови. Було сформульовано загальні принципи
ототожнення варіантів мовних одиниць. Найбільш важливим вважалося
протиставлення контрастивної та неконтрастивної дистрибуції.
Контрастивна дистрибуція (при якій елементи зустрічаються в тотож
них оточеннях і при взаємозаміні виступають розрізнювачами смислу) ха
рактеризує самостійні одиниці структури мови (інваріанти) на будь-якому
рівні. Неконтрастивна дистрибуція (вільне варіювання і додатковий розпо
діл) властива варіантам однієї одиниці. При вільному варіюванні елементи
зустрічаються у тотожних оточеннях, але при взаємозаміні не розрізняють
смислу, оскільки відмінності м іж ними обумовлені індивідуальними або
стилістичними чинниками. При додатковому розподілі елементи не зустрі
чаються в тотожних позиціях, і відмінності м іж ними викликані відмінніс
тю позицій.
Дескриптивісти визнавали теоретичну можливість побудови повного
опису мови виключно на основі даних про дистрибуцію її форм, у зв’язку
з чим дескриптивну лінгвістику часто називають дистрибутивною лінгвіс
тикою. 3. Херріс зробив спробу представити як ф ункцію дистрибуції зна
чення мовних одиниць. Формалізована процедура опису мови, запропонована Херрісом, має узагальнюючий характер і неначе підбиває підсумки
розвитку дескриптивної лінгвістики. Це відображено у працях «Методи у
структурній лінгвістиці» {«Methods in Structural Linguistics», 1951 p.), що
була перевидана 1961 p. під назвою «Структурна лінгвістика» («iSVrwc/wra/

linguistics»).
Щ о стосується граматики, то у дескриптивному клю чі були написані
праці з морфології багатьох мов, головним чином не описаних раніше,
де піднімалася низка проблемних питань (Ю .А . Найда, Дж . X. Грінберг,
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3. Херріс, Ч.Ф. Хоккет, П.Л. Гарвін, Ч.Ф. Веглін та ін.). Синтаксис дескриптивісти розглядали переважно як просте продовження морфологи, ja ана
логією до того, як все у морфемі вважалося таким, що зводиться до її скла
дових фонем, слова й конструкції вважалося можливим описувати через їх
складові морфеми та класи морфем. Структура висловлювання описується
в термінах класів морфем (чи слів), представляється у вигляді лінійної мо
делі - ланцюжки, ядро, ад'ю нкти (супровідники), визнається паралелізм
аналізу будь-яких складних форм - як морфологічних, так і синтаксичних
(Ч. Фріз, 3. Херріс, Ю .А . Найда та ін.). Проте найбільшого поширення у
дескриптивних синтаксичних дослідженнях набув метод аналізу за безпосередніми складниками (直接構成要素分析/чокусецу ко:сеиио:со бунсекі/,
ІС 分 析 /ай-сі бунсекі/; //wweJ/a 化 C o/w /Z/m汾 メ 《д/メsw). Процедура такого
аналізу має кілька етапів. Спочатку визначається, які великі частини без
посередньо складають речення. Потім так само аналізується кожна з виді
лених частин - визначаються їх безпосередні складники, і так триває доти,
поки не досягається рівень слова. Такі спостереження здійснюються над
великою кількістю речень, і в результаті стає зрозумілим, які морфеми або
сполучення морфем у ролі яких складників виступають. Таким чином ви
будовуються структурні моделі речень.

Якщо говорити про переваги методу аналізу за безпосередніми склад
никами, то, як і у випадку з фонемним аналізом, дескриптивісти намагали
ся уникнути покладання на інтуїцію. Проте, можна сказати, що в результаті
цей метод розчарував своєю примітивністю, і попри те, що структураліс
ти розкритикували традиційну граматику за и менталістський та багато в
чому прескриптивний характер, такі вчені, як О. Єсперсен та Дж. О. Карм
активно займалися дослідженням зв'язку структури речення з його значен
ням. А трансформаційний аналіз
/хенкей бунсекі/; transformation
少む） та дискурсивний аналіз (談言舌分析/данва бунсєкі/， у イスコース
/дісуко:су бунсекі/, discourse analysis), запропоновані і. Херрісом у
50-х роках XX ст., були спробою вивести структуралізм з того глухого кута,
в якому він опинився. Н. Хомський, що був студентом 3. Херріса, узяв ці
ідеї на озброєння, але згодом став на шлях, який повністю спростовував
принципи структуралізму.
Дескриптивна лінгвістика з моменту свого виникнення не була однорід
ною течією. Послідовним антиментализмом і прагненням до дедалі більшої
формалізації характеризується група учнів і послідовників Л. Блумфілда у
Єльському університеті (штат Коннектікут), так звана «Єльська школа»
(Б. Блок, Дж. Л. ґреиджер, 3. Херріс, Ч. Хоккет та ін.). Навпаки, так звана
«Анн-арборська школа» (М ічиганський університет) відрізняється шир
шою проблематикою, досліджує значення, зв'язки мови з культурою і со41

ціальним оточенням, змикаючись таким чином з етнолінгвістикою (Ч. Фріз,
К.Л. Пайк, Ю.А. Найда та ін.).
Спрощене розуміння мови, обмеженість проблематики, абсолютизація
дистрибутивного аспекту мови призвели вже на кінець 50-х - початок 60-х
років X X ст. до кризи дескриптивізму, до різкої критики «лінгвістики без
сенсу» і механістичного дистрибуціоналізму, до появи теорій, які широко
звертаються до семантики, і у розробці яких взяли участь чимало колишніх
десжриптивістів，
一транс 中ормаційнаіпороджуючаграматика(変形生成文法
/хенкей сейсей бумпо:/; transformational generative grammar), теорія компо
нентного аналізу
/сейбун бунсекі/; componential analysis), різні
теорії синтаксичної семантики.
Прикладом же класичної структурної лінгвістики 40-х - 50-х років мож
на справедливо вважати дослідження японської мови, проведені Бернардом
Блоком (1907-1965), видатним лінгвістом та викладачем, лідером Науко
вого лінгвістичного товариства, головним редактором наукового журналу
«Language», однією з центральних фігур золотого віку американського
структуралізму.
Б. Блок почав досліджувати японську мову у відповідь на заклик уряду
Сполучених Штатів організувати вивчення та викладання японської мови
у зв^зку з початком 1941 р війни на Тихому океані. Згодом він став керів
ником програми викладання японської мови в Єльському університеті, під
готував таких знаменитих вчених та викладачів, як С. Мартін та Е.Х. Джордан, і справив неабиякий вплив на дослідження та викладання японської
мови у післявоєнний період.
Дослідження Б. Блока в галузі японської мови зіОрано у чотиритомну
працю «Дослідження з розмовної японської мови» {«Studies in Colloquial
Japanese»] 1946-1950 pp.), яка 1969 p. була оформлена P.A. Міллером в одну
книгу під назвою «Бернард Блок про японську мову» {«Bernard Bloch on
廳の>)， що була перекладена японською Хаяші ііиічі(林栄一監訳 II フ
ロック日本語論考』 /Бурокку ніхонґо ронко:/).
Звісно ж, дослідження розпочинається особливостями фонетичної
будови японської мови, але у книзі - це останній розділ. Хотілося б зо
середити головну увагу на описі граматичних явищ японської мови, здій
сненому Блоком. Цей опис логічно було б шукати у другому розділі під
назвою «Синтаксис»
^ ^ /шінтакусу/), але словозмінна парадиг
ма японських змінюваних частин мови ( Д Й /йо：
ґен/) не укладалася у по
няття синтаксису і знаходиться у першому розділі- «Дієвідмінювання»
/кацуйо:/), а внутрішні проблеми змінюваних слів, іншими слова
ми - морфемний аналіз, подається у третьому розділі- «Система походження змінюваних слів》（
活 用 語 の 旅 生 形 式 /кацуйо:г〇-но хасей кейшікі/).
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Тому, щоб схрактеризувати граматичний опис японської мови, поданий в
межах цієї праці, необхідно орієнтуватися, насамперед, на другий розділ,
не випускаючи однак з поля зору також перший і третій.
Як уже говорилося, аналіз речення за принципами структурної (де
скриптивної) лінгвістики починався з поділу його на безпосередні складові
з наступним членуванням цих складових аж до рівня слова. Отже, перед
Б. Блоком (як і перед японським структуралістом Хашімото Шінкічі) одним
із першочергових стояло завдання визначення поняття слова в японській
мові. Після цього потрібно було дати характеристику складових речення
(сполучень слів) на різних рівнях і визначити, до яких категорій їх слід відне
сти. Вчений намагався дати визначення поняттю «слово» якомога об'єктивніше
з урахуванням надбань тогочасної американської лінгвістичної науки, таких як
аналіз фонетичних особливостей та дистрибуція компонентів.
Процедура виглядала таким чином. Спочатку мовленнєвий потік члену
ють паузами на такі сегменти, які не звучали б неприродно3 (це, однак, не
означає, що висловлювання слід завжди членувати саме так). Ці сегменти
Блок називав «паузними групами》 , які переважно співпадають з поняттям
фрази ( 文 節 /бунсецу/) у граматичній концепції Хашімото Шінкічі. У подальшому аналізі «паузних груп» у них виділялися частини， які не зустрічаються у вигляді інших «паузних груп». Вони отримали назву «мінімальних
паузних груп» і саме їх, як варіант, пропонувалося вважати словами, додав
ши до описаного принципу ще принцип визначення за наголосом.
Отже, виходило, що речення складається з однієї чи двох і більше фраз
(節 /сецу/; с/ш/從 ). Серед фраз пропонувалося розрізняти заклю чнЦш い 切
り 節 /іікірісецу/) та незаключні
吕 V、
切 り 節 /хшюрісецу/). Якщо речен
ня складається лише з однієї фрази ，та фраза є заключною. На те ，що фраза
є заключною, вказує заключна і 目 い 切 り /іікірі/; 力 如 /) форма її присудка.
Перед заключною фразою може стояти кілька незаключних. Наприклад,
р е ч е н н я お金があつたら、旅 行 し ま す /Окане-ґа аттара ， рьоко:шімас/
(«Якгг/о б少
г/югш’，
складається з двох фраз: «оканеґа аттара》 та «рьоко:шімас》 . Перша з цих фраз незаключна， а друга - за
ключна. Ці дві фрази є безпосередніми складниками (ІС) цього речення.
Якщо речення не містить жодної незаключної фрази, то воно має один без
посередній складник - заключну фразу.
Ядром фрази є присудок ( 述 睹 /джюцуго/). Якщо він стоїть у заключній
формі, то має назву «заключний присудок» ( 言 い 切 り 述 /іікірі джюцуго/)， якщо ж ні —《 незаключний присудок» (夢肖吕 V、切 り 述 語 /хшкірі джюцуґо/). У наведеному прикладі речення «аттара» - незаключний присудок,
Мається на увазі смислова й інтонаційна

цілісність.
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а «рьоко:шімас» - заключний. Зазначалося, що речення може складатися
лише з одного присудка, а може й містити означальну частину, так зване
«означення фрази», ад'ю нкт
/сецуш ю:ш ьокуґ 〇ку/). Якщ о фра
зу складає тільки присудок, то ця фраза має один безпосередній складник,
якщо ж є означення - два. Означення також розкладається на безпосередні
складники, і кількість останніх дорівнює кількості слів, з яких складається
означальна частина. _

Оскільки присудок є ядром речення, то всі речення розподілялися на
три групи за типом присудка: дієслівні ( 動言司表現/до:ші хьо:ген/)，приКМЄТНИКОВІ ( 形 容 詞 表 現 / КЄЙЙО:ШІ ХЬО:Ген/) та 3В’Я3КОВІ ( 繫 詞 表 現 /кейші
хьоіген/)4.
Ці три різновиди речень за типом присудка, а також тип речення за кри
терієм заключності базуються на словозмінній парадигмі змінюваних час
тин мови.
За семантикою та ф ункцію Б. Блок розподіляє змінні частини змінюва
них частин мови на десять категорій (Т а б л .1).

Таблиця 1
Словозмінні категорії в японській мові за Б. Блоком5

Indicative
(直説/чокусецу/)
Дійсні форми

Non-past

Presumptive

Non-past

Past

(推量/суирьо:/)
Форми припущення

Past

(非過去/хікако/)
неминулі
(過去 /како/)
минулі
(非過去/хікако/)
неминулі
(過去 /како/)
минулі

(1)

(2)
(3)
(4)

Imperative

(命令/мейрей/)

⑶

Наказові форми
Hypothetical
(命令/мейрей/)
Умовні форми

Provisional
Conditional

(与件/йокен/)
гіпотетичні
(条件 /джьожен/)
кондиційні

(6)
(7)

4 繫詞 /кейші/,連 辞 /ренджі/ або コ ピ ュ ラ /копюра/ (copula) - дієслова-зв’язки，наприклад, — /*1 /да/,
/дес/,
/деару/, що разом з напівпредикативним при
кметником та іменником утворюють складений ад'єктивний та складений іменний присудок
відповідно.
s Тут і Табл. 2: переклад японською мовою Хаяші Ейічі, українською - наш - авт.
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Закінчення т абл.1
Alternative

(選 択 /сентаку/)
альтернативні

(8)

Gerund

(動 名 詞 /до:мейші/)
герундш ні

(9)

Infinitive

(不 定 形 /футейкей/)
неозначені

(Ю)

Participial
(分 詞 /бунші/)
Дієприслівникові форми

Усі десять категорій має лише дієслово. Наказової форми не має при
кметник; наказової та інф інітивної форм не мають дієслова-зв'язки. Запе
речну форму дієслова Блок розглядає як «заперечний прикметник»
形谷 g卩
j /хітей кеиио:ш і/) і подальшу класиф ікцію проводить, відповідно,
за прикметниковим принципом. Дієслова, залежно від закінчення коре
ня, розподіляються на 《дієслова приголосного» ( 子音動言司/ ш іін до:ш і/:
как-у, йомгу) та дієслова голосного
/боін до:ш і/: табору, міア) • Виділяється також кілька неправильних дієслів (不規貝lj 動 gロ
] / фукісоку до:ш і/). Цю класифікацію Б. Блока зазвичай представляють у вигляді
таблиці (Табл. 2).
Перші п ’ять категорій - це заключні форми (吕 い 切 り 形 / іікірікей/). Я к
уже говорилося, фрази із присудком у заключній формі є заключними фра
зами, які можуть самі по собі бути реченнями.

Таблиця 2
Форми словозміни в японській мові за Б. Блоком
動 詞 /до: ші/ (дієслова)

語幹/
ґокан/
(корінь)

繫萏司/кейші/ (дісслова-зв’ язки)

子 音 /шіін/
(приголо
сний)

母 音 /боін/
(голосний)

形容詞/
кеййо:ші/
(прикметники)

как-

табе-

саму-

(простий
стиль)

丁 寧 体 /тейнейтай/ (ввічливонеитральний
стиль)
дес-

1

2

3

4

5

6

(1)

-у

-ру

-й

-да, -на, -но

-у

(2)

-та / -да

-та

-катта

-та

-та

-йо:

-каро:/
(-у/ру май)

-0：

-йо:

(3)

-0 ：

(4)

-таро: /
-даро:

-таро:

-каттаро:

-таро:

-таро:

(5)

-е

•ро

-

-

一
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Закінчення табл. 2
1

2

3

4

5

6
一

(6)

•еба

-реба

-кереба

-нара /
-нараба

(7)

-тар а /
-дара

-тара

-каттара

-тара

-тара

(8)

-т а р і/ -дарі

-тарі

-каттарі

-тарі

-тарі

-де

-те

-

-

'

(9)

-те / -де

-те

-куте / -кутте

(1〇)

-і

-0

-ку / -дзу /
-удзу

Неабияке значення для розвитку японської лінгвістичної науки стано
вить і класифікація Б. Блоком означень фрази (ад'юнктів)
/
сецушью:шьокугоку/)， які вважається її факультативним складником (彳士思
的構 成 要 素/нін’ітекі коусеиио:со/). Серед означальних частин виділяються актанти (関係’ロ
J /канкейку/;だ/がww )，сірконстанти (畐ijsロ
]ノ
ロ
J /фукушіку/)
та «чужа мова» (弓I 用 句 /інйо:ку/). Актант складається з ядра (関係基 /канкеикі/) та часток， що до нього приєднуються (関係助gロ
j /канкей джьоші/).
Ядром актанта, зазвичай, виступає іменник, хоча можуть бути и інші варі
анти ^вказівник, прислівник тощо;. До часток актанта у сучасній японській
граматиці належать відмінкові частки
/какуджьоші/), але Блок від
носив сюди ж модальні, заключні, допоміжні та інші частки.
Узагалі， слід сказати， що Б. Блок керувався одним з головних принципів
структуралізму (дескриптивізму), за яким кожну мову слід сприймати як
оригінальне явище, утримуючись від розгляду її особливостей крізь призму
інших мов. Отже, вчений виходив з того, що обов^зковим компонентом фра
зової структури (пропозиції) в японській мові є присудок, а всі інші компо
ненти (тематичний та рематичнии підмети, прямий та непрямий додатки)факультативні. Якщо зіставити це бачення із японськими лінгвістичними
концепціями від епохи Меиджі, то особливо у шкільній граматиці, домінує
думка про те, що гловними компонентами речення, його ядром, є підмет
та присудок, а до факультативних компонентів беззаперечно відноситься
хіба що те， що відповідає сірконстатнтам (畐ij言司句/фукушіку/). Такий стан
є результатом безпосереднього копіювання опису граматичної будови єв
ропейських мов. У цьому розумінні дослідження Б. Блока займають осо
бливе положення у процесі наукового осмислення та розробки граматики
японської мови. Звісно ж, як і Ьудь-яка інша теорія, лінгвістична концепція
Блока щодо японської граматики не може претендувати на абсолютну до
сконалість - із критикою на неї неодноразово виступали мовознавці як в
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Японії, так і за її межами. Однак, не слід забувати, що вченому довело
ся працювати в умовах майже цілковитої відсутності наукових джерел для
опрацювання, а якщо говорити про мовний матеріал, то він здобував його
у процесі спілкуванні з кількома інформантами (носіями японської мови).
У період м іж двома світовими війнами і в післявоєнні роки структур
ні методи панували в лінгвістиці багатьох країн. Критика структуралізму
йшла переважно з боку вчених, що зберігали вірність принципам науки про
мову X IX ст. і предусім - принципу обов’ язковості історичного підходу
до мови. Іноді вірно вказуючи на схематизацію і спрощення мовних явищ,
вони не могли оцінити того нового, що вніс структуралізм у вивчення мови.
Продуктивнішою була критика структуралізму з боку послідовників
традиції, започаткованої В. фон Гумбольдтом, - школи неогумбольдтианців
у Німеччині та В.М . Волошинова (1895-1936) і М .М . Бахтіна (1895-1975) в
СРСР. Останні у спільній праці, виданій 1929 р., критикували Ф. де Соссюра та його послідовників за уявний об’ єктивізм, неурахування соціального
змісту мовних висловлювань і діалогічного характеру мови.
З серйозною критикою структуралістського підходу до мови з позицій
зовнішнього спостерігача, без урахування позиції мовця виступив провід
ний японський лінгвіст Токіеда М отокі
1900-1967); під впливом
його ідей японська наука про мову після війни від вивчення мовної структу
ри перейшла до вивчення «мовного існування»
/ґенго сейкацу/),
функціонування мови у мовному колективі.
Проте найбільший громадський резонанс мали спрямовані проти дескриптивізму роботи Н. Хомського, починаючи з «Синтаксичних струк
тур». Н. Хомськии знову поставив у центр уваги лінгвістики проблему
мови і мислення，розглядаючи цю науку як «особливу гіл ку психологи пізнання», висуваючи завдання моделювання діяльності носія мови [386; 387].
У 1960-ті роки в С Ш А період панування дескриптивізму змінився періодом
панування хомськіанства; аналогічний процес незабаром спостерігався і в
ряді інш их країн, хоча, наприклад, у Ф ранції та Роси структурні досліджен
ня мови поширені и нині. Коротко схарактеризуємо лінгвістичні концепції,
запропоновані Н. Хомським, та спробуємо визначити їх вплив на розвиток
мовознавства другої половини X X ст. в Японії.
Американський структуралізм (дескриптивізм), що був панівною течі
єю на всій території С Ш А протягом 40-50-х років X X ст. істотно похитнувся з дебютом у лінгвістиці Ноама Хомського (ノ / ム •ナ ヨ ム ス キ ー
/Ноаму Чомусукі:/; Noam Chomsky). Нові підходи, викладені ним у пра
ці «Синтаксичні структури» {Syntactic Structures, 19э/ р.; існує переклад
японською мовою під н а з в о ю 『文法の構造』 /бумпо:-но ко:дзо:/) ，спочат
ку не знайшли широкої підтримки з огляду на особливості структури та
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термінології, а також на істотні розбіжності з концепціями, викладени
ми у тогочасних лінгвістичних працях. Однак уже скоро у Н. Хомського
з'явилося чимало прибічників, починаючи з Моріса Халле, здебільшого
серед науковців Гарвардського університету та Массачусетського техно
логічного інституту (М ІТ ), а найбільш визначною подією, що змусила
мовознавців усього світу визнати початок нової ери у л ін гвісти ц і, стала
наукова дискусія м іж Н. Хомським і його однодумцями та апологетами
дескриптивної л ін гв істи ки на Д ев'ятом у всесвітньому л інгвістичном у
сум позіум і в Бостоні 1962 р. М ожна стверджувати, що відтоді головні
тенденції у мовознавстві не лише Сполучених Ш татів, а й усього світу
якісно змінилися.
Не можна заперечувати той факт, що витоки концепції Н. Хомсько
го можна знайти у тому самому дескриптивізмі, тим більше, що одним з
учителів Хомського був відомий дескриптивіст 3. Херріс, але поява нової
лінгвістичної парадигми - генеративізму ( 4 ：
ДІс т рр ^ /сейсей ґен ґоґаку/)завдячує більше критиці американського структуралізму, який на той час
зосереджувався виключно на поведінковому аспекті функціонування мови,
ігноруючи реальне мислення та психічну діяльність мовців і не дотримую
чись принципу цілісності мовних о б ^ктів .
Якщ о замислитися над специфікою будови японської мови як продукту
світосприйняття японців або засобу вербального вираження міжособистісних взаємин японського суспільства (граматичні категорії директиву та
ввічливості тощо), одразу стає зрозумілим, чому ідеї структурної лінгвіс
тики не могли далі достатньо аргументовано слугувати для інтерпретації
та наукової розробки мовних явищ, а генеративізм, що, запозичивши лише
деякі структуралістські ідеї и методи формалізації мови, мав на меті пош ук
універсального ментального підґрунтя правил побудови граматично пра
вильних речень, був сприйнятий широком колом японських лінгвістів.
Генеративна лінгвістика - напрям синтаксичних досліджень мовлення,
який розробляє універсальні принципи й параметри природних мов, моде
лі глибинних синтаксичних структур, правила їхньої трансформації у по
верхневі, обмеження цих правил у різних мовах й обґрунтовує концепцію
вродженої мовної здатності з належними внутріш німи закономірностями
[317, с.76].
Певну проблему в українській японістиці становить переклад україн
ською мовою японського терміну
/сейсей бумпо:/». Річ у тім, що
« 生 成 /сейсей/》може означати як «породження》，
так і «продукування». Поняття породження мовлення {speech generation), чи продукування мовлення
(speechproduction) означає в лінгвістиці складний інтенційно, інтерактивно
й ситуаційно зумовлений психічний процес формування висловлювання на
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підставі мовної здатності людини, її мовної, комунікативної й культурної
компетенції. Ця проблема є предметом дослідженя у психолінгвістиці й
визначається загальними засадами течії або школи. Термін «породження»
застосовується у генеративізмі, а термін «продукування» - у концепціях ра
дянських психологів Л.С. Виготського та С.Л. Рубінштейна.
Породження вважається процесом штучним, який існує у теоретичних
побудовах мовознавців, а продукування мовлення є природною та прихо
ваною мовно-мисленнєвою діяльністю. Розробка проблеми породження
мовлення в американській психолінгвістиці має дескриптивістську та генеративістську орієнтації. Необіхевіористська течія дескриптивізму в аме
риканській психолінгвістиці розглядала породження мовлення як послідов
ний механізм отримання реакцій на стимули фонів і морфів «зліва направо» на підставі ін туїц ії без залучення семантичних компонентів (Ч. Осгуд,
Б. Скіннер та ін.).
Н. Хомському належить альтернативна дескриптивістській концепція
породження мовлення. Модель породження мовлення Н. Хомського, підтри
мана відомим американським психологом Дж. А. Міллером (нар. 1920 р.),
ґрунтується на розмежуванні мовної компетенції та її реалізації, на поло
женнях когнітивізму й модуляризму, адже її загальною метафорою є уподі
бнення переробки природної мови комп'ютерній переробці з урахуванням
наявності в мовленнєвому механізмі людини ряду незалежних й автоном
но та паралельно працюючих систем обробки інформації - модулів. Кож 
ний модуль як когнітивна система має специфічну, притаманну лише йому
структуру, що не може бути пояснена на основі структурних особливостей
інш их модулів [317, с.475-476].
Отже, оскільки найбільший вплив на розвиток мовознавства на теренах
Я понії справила саме нова лінгвістична парадигма, запропонована Н. Хомським, то і термін
/сейсей бумпо:/» слід перекладати україн
ською мовою, як «породжуюча граматика» (а не «продукуюча») або «гене
ративна граматика».
Термін «генеративна граматика» уперше з'явився у роботах Дж. Сьорля на початку 70-х років X X ст., а теоретичні засади цього напряму були
сформульовані у згаданій вище праці Н. Хомського «Синтаксичні структу
ри» і його рецензії на книгу Б. Скіннера «Мовленнєва поведінка» (1959 р).
Підґрунтям концепції Н. Хомського були насамперед картезіанство, тобто
раціоналістські та редукціоністські погляди Р. Декарта та його послідовни
ків; теорія Пор-Рояля, а також наукові розробки трансформаційної грамати
ки вже неодноразово згадуваного ними 3. Херріса, ідея «похідної форми» і
«глибинних форм» американського дескриптивіста Ч. Хоккета та психоло
гічн і теорії Дж . А. Міллера.
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Найбільш значущими моментами генеративної граматики Н. Хомського
вважаються:
1)
приорітет гіпотетико-дедуктивного підходу до мови на противагу ем
піричному, індуктивному;
2) розгляд мови як ментального феномена;
3) концепція нативізму6 як вродженої бази мовних знань;
4) посилена увага до універсальних структур синтаксису, їхн іх транс
формацій та обмежень на них з огляду на грамтичну правильність;
5) принципова розбіжність мовної компетенції ( コ ン ヒ ア ン ス /компітенсу/; cowpe だwcめ і мовної активності ( ノ、ノオーマンス /пафо:мансу/;
performance), які належать ідеальному носієві мови;
6) подолання атомізму, властивого концепції дескриптивістів;
7) можливість застосування розробок генеративної граматики у машин
ному перекладі и автоматичній оорооці мови тощо.
Генеративна теорія Н. Хомського пройшла чотири етапи:
1 ) автономного синтаксису;
2) стандартної синтаксичної теорії;
3) розширеної стандартної теорії;
4) переглянутої розширеної стандартної теорії.
Трансформація
/хенкей/; transformation) у понятті Хомського бере
початок від ідей 3. Херріса того періоду, коли останній намагався вивести
із глухого кута дослідження в галузі синтаксису. Херріс свого часу звер
нув увагу на те, що, наприклад, речення активної та пасивної будови або
ж стверджувальне та заперечне речення перебувають м іж собою у певних
трансформаційних відношеннях; існують певні трансформаційні правила,
певний механізм перетворення однієї синтаксичної структури на інш у; у
мові можна виділити кілька базових, «ядерних» структур, а всі ш ш і синтаксичні побудови є похідними від них.
Н. Хомський у Пенсільванському університеті, де почалися його л інг
вістичні студи, сприйнявши цю трансформаційну ідею 3. Херріса, взяв
участь у проекті, який на ній ґрунтувався, почав активно застосовувавти
трансформаційний принцип до наукового опису синтаксичних структур і
незабаром розпочав свій власний шлях науковця у Гарвардському універ
ситеті та Массачусетському технологічному інституті. В ін всебічно нама
гався висвітлити будову мови, маючи за стрижень синтаксис, а фонетика та
6 Нативізм (від англ, native - природний, природжений) - принцип генеративної гра
матики, концепція вродженості певної мовної бази, мовної здатності, що дає змогу дітям
оволодіти мовою до 4-х років, засвоївши величезний масив знань про мовні механізми,
норми й правила їх нього застосування, зважаючи на те, що ніхто не коригує правильності
ловлення дитини [317.С.407].
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семантика знаходилися неначе на периферії и долучалися до синтаксису по
м ірі необхідності. Таким чином, дослідження Н. Хомського стали розвива
тися у напрямі, який відкидав численні принципи структурної лінгвістики,
починаючи з фонематики.
1965 р. побачила світ праця, що містила погляди, які до того часу були
притаманні лише Хомському, а також різноманітні точки зору, що стали
предметом бурхливих дискусій, під назвою «Аспекти теорії синтаксису»
( 『文 法 理 論 の 諸 相 』 /бумпо:рірон-но шьосо:/; А р е с び о /
ぴ о/
Syntax). Тут проводиться огляд головних лінгвістичних концепцій у діа
хронічному клю чі, визначаються завдання лінгвістичних досліджень, го
вориться про сутність пояснювальної сили лінгвістичних теорій, окреслюються проолеми систематизації.
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ФОНЕТИКА

Загальні зауваги

Фонетика ( 音 声 '手 /онсейґаку/) - це，з одного боку, звукова будова мови ，
а з іншого - розділ мовознавства, який вивчає звукову будову мови з огляду
на акустичну й артикуляційну природу одиниць мовленнєвого потоку (зву
ків, складів, фонетичних слів, синтагм, фраз), а також інтонаційних засобів
їхнього функціонування [317, с.635].
Якщо говорити про методологічні проблеми навчання фонетики на те
ренах Я понії, то, як зазначають фахівці у цій галузі Аманума Ясуші, Оцубо
Кадзуо, М ідзутані Осаму та інш і, на сьогоднішній день у початковій, се
редній та старшій школах не розглядаються питання фонетики як галузі
лінгвістичної науки, і тільки у вищих навчальних закладах молодь вперше
зустрічається з нею як із спеціалізованою нормативною дисципліною, не
маючи ані базових знань, ані достатнього досвіду у цій галузі. Такий підхід
не може вважатися ефективним, оскільки у процесі практичного засвоєння
фонетичних знань студенти стикаються з проблемами теоретичного осмис
лення відповідних явищ, а це подекуди призводить до втрати мотивації и
інтересу до навчання [4 5 1 ,с.З].
Подібну ситуацію можна, на нашу думку, спостерігати сьогодні й в
Україні: студенти першого курсу університету не мають достатньої підго
товки для отримання систематичних і фундаментальних знань із фонетики,
а якщо говорити про фонетику іноземної мови, то тут проблем виникає іще
більше. Японська ж мова, у свою чергу, спричиняє додаткові ускладнення
через специфічність для носіїв слов’ янських мов її фонетичної будови. Щ оправда, інколи (не завжди з авторитетних джерел) лунає думка про те, що
фонетика японської мови є доволі простою для українців: мовляв, достат
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ньо лише вимовляти відповідні японські звуки за правилами української
(або російської) вимови, і японці вас зрозуміють.
Іншими словами, на увазі мається не що інше, як здійснення японської
вимови за транскрипцією, яка у випадку України може бути однією з трьох:
кирилична українська, кирилична російська та латинська (остання - у щонайменш двох варіантах). А проблема транскрипції та транслітерації япон
ських лексичних одиниць, як справедливо зазначають М.О. Івахненко та
А.В. Ш пігунов, стоїть в українській японістиці досить гостро і викликає
серед вітчизняних дослідників досить поляризовану полеміку. Безперечно,
окрім наукової актуальності, це питання має і велике практичне значення,
адже саме система практичної транскрипції визначатиме, в якому вигляді
реалії, власні назви японської мови, передані українською графікою, до
сягнуть реципієнта [140, с.12]. Отже, це питання завжди потребувало і по
требує ретельного опрацювання, і уже одне це свідчить про те, що навряд
чи можна вважати транскрипційний підхід до засвоєння правил японської
вимови ефективним.
Але, щоб не відхилятися від теми, ми не будемо заглиблюватися у про
блеми транскрипції та транслітерації як таких7, оскільки вони стосуються
насамперед сприйняття звукової форми японських лексичних одиниць в
українському тексті реципієнтом, що не володіє японською мовою. Дидак
тичний же момент, пов^заний із транскрипцією та транслітерацією, поля
гає у використанні транскрипції на початковому етапі вивчення японської
мови, доки студенти не засвоять достатньою мірою знаків японських си
лабічних абеток хіратана та катакана. І тут, як показує досвід, доцільно
використовувати саме латинську транскрипцію японської мови. На це існу
ють дві причини: по-перше, латинська транскрипція є на сьогоднішній день
більш усталеною н іж українська; по-друге，у такий спосіб можна уникнути
серйозної проблеми, про яку ми почали говорити вище - ні в якому разі не
слід вважати фонетичний склад японської мови повністю ідентичним укра
їнському. Наприклад, почувши «Ватакусі-ва хакусей дес», носії японської
мови може й зрозуміють, що малося на увазі «Я студент», проте тут має
місце ціла низка порушень артикуляційних правил японської мови, що ви
кликає дискомфорт у носіїв цієї мови під час слухання, а у випадку більш
складної синтаксичної побудови може призвести до часткового або навіть
повного нерозуміння повідомлення реципієнтом, не кажучи вже про таку
додаткову проблему, як розвинена омонімія в японській мові, особливо се
ред лексики китайського походження. Латинська графіка не є рідною для
українських студентів, а отже не сприяє виникненню думки про ідентич
Докладніше про них - у розділі «门исьмо. Графіка. Орфографія».
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ність вимови переважної кількості японських звуків українській, звісно ж,
це іще не означає, що не потрібно робити жодних пояснень щодо вимови
при написанні на дошці транскрипцією японських слів та речень, а також
декілька разів проговорювати написане і переконуватися, що студенти пра
вильно (максимально точно) відтворюють звучання.
І насамкінець хотілося б зазначити, що жодна транскрипція (навіть із
додатковими позначками) не забезпечить засвоєння студентами японського
наголосу та інтонації - необхідно після коротких пояснень приділити до
статньо часу фонетичним вправам. Таким чином, твердження про «простот у 》японської 中онетичної системи, завдяки якій «японці вас зрозуміють»
без жодних ускладнень, виявляється безпідставним. Тут можна і бажано
провести деякі зіставлення. Так, провідний російський японіст І.В. Голо
вній пише, що фонетична будова японської мови помітно відрізняється від
фонетичної будови російської, і головні відмінності м іж ними можна сфор
мулювати таким ч и н о м :1 ) будова складу в японській мові простіша, н іж
у російській: переважна більшість складів відкриті, складаються з одного
приголосного і голосного, що слідує за ним; 2) роль силового наголосу, при
таманного російській мові, в японській виконує система тонізації (підви
щення чи пониження тону, яким вимовляється склад або декілька складів
у слові) [371, с.8]. Ц і твердження будуть справедливими і для порівняння
японської мови з українською.
Слухання та говоріння розвиваються у ж итті людини раніше, н іж читан
ня та письмо, а отже фонетика як галузь лінгвістичної науки може справед
ливо вважатися найближчою для студента, що вирішив опанувати мову (у
тому числі и іноземну) як систему і розвинути відповідні комунікативні на
вички. Студент повинен не лише розуміти а и відчувати, як саме фонетичні
засоби мови слугують для передачі думки. Для того, щоб людина, яка впер
ше стикається з фонетикою як наукою, могла сформувати цілісне, системне
уявлення про фонетичну будову тієї чи інш ої мови, підручники й посібни
ки не повинні подавати навчальний матеріал занадто абстрактно, щоб не
створити відчутного розриву м іж теоретичним осмисленням та актуальним
використанням мовних засобів, а з інш ого боку - навчальний матеріал не
повинен бути безсистемною компіляцією окремих фактів.
Намагаючись максимально урахувати всі ці моменти, ми здійснили
розвідку у галузі фонетики сучасної японської мови, де, торкаючись лише
побіжно деяких загальнотеоретичних питань, детально розглядаємо звуки
та склади, наголос та інтонацію японської мови, а також зв'язок японської
фонетики із графікою.
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Звуки та фонеми японської мови

Відомо, що звук (
/ онсей/) - це найменший елемент звукового мов
лення, що вимовляється за одну артикуляцію й належить до сегментних
засобів членування мовленнєвого потоку. У сучасному мовознавстві звук
прийнято досліджувати у трьох аспектах: артикуляційному, акустичному та
перцептивному [317, с .162].
Про це необхідно повсякчас пам^тати у процесі викладання або ви
вчення іноземної мови, оскільки в артикуляційному аспекті звук можна
уявити як скоординований рух органів мовного апарату, і хоч він і склада
ється з трьох фаз (екскурсії, або підготовки; витримки, або стану цільової
артикуляції; рекурсії, або переходу до стану спокою чи реалізації екскурсії
наступного звука), у звуковому потоці не відбувається послідовної зміни
артикуляційних жестів, що забезпечує плавність і безперервність вимови.
На початковому рівні вивчення японської мови відсутність плавності є роз
повсюдженою помилкою студентів (часто через надмірне зосередження на
правильності вимови кожного окремого звука), і якщо вчасно не звернути
на це уваги, то у майбутньому людина може спостерігати ускладнення ін 
терпретації власного мовленнєвого потоку співрозмовниками, оскільки в
такому разі адекватне засвоєння особливостей японського наголосу та ін 
тонації стає майже неможливим, особливо якщо врахувати той факт, що
плавність, мелодійність звучання вважається однією з найголовніших ознак
японської мови.
Не зайвим буде й усвідомлення акустичного аспекту, в якому звук ви
вчається як коливання, що йдуть від джерела звуку, і тут можна отримати
додаткову інформацію щодо взаємодії фонем у мовленнєвому потоці. На
початковому етапі вивчення мови, за наявності часу, корисно звертати осо
бливу увагу на таку взаємодію на прикладі лексики, що вивчається згідно з
планом занять. Окрім аудіоматеріалу до основного підручника з японської
мови, можна час від часу залучати й спеціалізований матеріал з фонетики
[483, 5 3 8 ,5 3 9 ,5 4 0 ,5 4 1].
Перцептивний аспект дослідження звуків визначає сприйняття їх носі
ями мови на підставі перцептивних корелятів диференційних ознак фонем,
що зумовлює їхню фонемну ідентифікацію. Не слід забувати, що звук не
має семантики, хоча в концепціях звукосимволізму встановлення мотива
ційного зв'язку м іж звуком і значенням слів уважається можливим і має
психічне підґрунтя. Цей момент не можна залишити поза увагою, якщо
йдеться про вивчення японської мови, яка вирізняється великим маси
вом ономатопоетичної лексики, а якщо говорити про початковий етап, то
57

викладачі (особливо на теренах Я понії) широко практикують викор и стан ь
скоромовок, що містять ономатопоетоми, в якості фонетичних вправ для
студентів: 鶴 の 頭 が ツ ル ツ ル 、鶴 の 子 の 頭 も ツ ル ツ ル 。 / 丁8111*11-11031〇
111&ga tsurutsuru, tsuru-no ko-no atama-шо tsurutsuru/ (Голова журавля гола, й

голова журавляти гола).
Фонема ( 音 素 /онсо/) - це гранична найменша одиниця системи мови,
що не має значення, служить складником морфем із метою їхнього упізнан
ня й розрізнення, а в мовленні як інваріант реалізується у звуках. Фонема
репрезентує певну кількість акустично й фізіологічно близьких м іж собою
звуків мовлення.
Для кращого розуміння фонетичної будови сучасної японської мови по
трібно знати різницю м іж фонемами та звуками. Звуки - фізичне явище
(коливання повітря), а фонеми - ідеальне (еталони, з якими зіставляються
почуті звуки мови). Окрім того, звуки є індивідуальним явищем (варіюють
ся залежно від мовця), а фонеми ~ соціальним (сприймаються однаково всі
ма членами соціуму). Фонем існує обмежена кількість, а звуків - безліч.
Звук - величина залежна (звучить по-різному залежно від оточення, позиції
в слові), фонема - величина стала, що сприймається незалежно від оточення і навіть звучання: у формах «nihonkoky 》（日本国 一держ а 似
та
«kokusai» ( S l ^ - міжнародний) однаково виділяється фонема «и», хоч у
другому випадку цього звука не чути. Звук може не вимовлятися, випасти,
але фонема домислюється. І нарешті, один звук може передавати дві фо
неми. У цьому можна переконатися, розглянувши довгі звуки в японській
- сту
мові. Наприклад, довгі звуки «se:» та «shu:» у словах «gakusei»
дент) та «senshuu»
-минулий тиждень) передають відповідно по дві
фонеми: se+e та shu+u. В японській мові є довгі звуки, але довгих фонем
немає.
Звуки мови прийнято розподіляти, насамперед, на голосні та приголо
сні, що мають артикуляційну, акустичну і функціональну специфіку. Коли
ми вимовляємо звук, струмінь повітря проходить крізь голосові зв'язки, і
якщо вони напружені, то під дією струменю повітря починають вібрувати,
від чого виникає музичним тон, або голос. Якщо струмінь повітря при цьо
му не зустрічає істотної перешкоди з боку органів мовлення, то утворюєть
ся голосний звук. Якщо ж органи мовлення змикаються повністю або утворюють щілину, виникає своєрідний шум, що є ознакою приголосного звуку.
Фонетичний склад японської мови найкраще представляти у вигляді та
блиці 3 l+ е1 /ґодж ю ю н/ (букв.: 50 звуків) (див. розділ «Письмо. Графіка.
Орфографія», Табл. 9 на с .114-116).
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Голосні звуки

Голосні звуки ( ® в1 /боін/) класифікуються за такими головними озна
ками: 1 ) за положенням язика у горизонтальній та вертикальній площині;
2) за роботою губ; 3) за положенням м ^ ко го піднебіння. Залежно від по
ложення язика у горизонтальній площині розрізняють голосні переднього,
заднього та середнього рядів. За положенням язика у вертикальній площині
виділяють голосні високого підйому (закриті або вузькі), низького підйому
(відкриті або ш ирокі) та середнього підйому. Положення губ визначає різ
ницю м іж лабіалізованими та нелабіалізованими голосними. Перші вимов
ляються при округлених і витягнутих уперед губах, а в артикуляції других
губи активної участі не беруть.
У японській мові існує п ^ т ь голосних звуків: а, і, и, е, о, які записуються абеткою лфагшш あ，い，う，え，お відповідно (Табл. 3). Дифтонги
в японській мові відсутні. Наявна категорія короткості/довгості голосних.

Таблиця З
Хірагана М Ф А 8
ぁ
い

う
え
お

Рекомендації щодо

вим ови

середнього ряду, приблизно відповідає
українському «а».
Верхній голосний переднього ряду, приблизно відповідає
Ш
українському «і».
[ш] або [й] Дещо централізований закритий задній голосний, що ви
мовляється стиснутими, але не округленими губами.
Голосний середнього підйому переднього ряду. Вимовля
Іеі
ється майже як український «е».
Голосний середнього підйому заднього ряду. Вимовляється
І〇1
майже як український «о», але губи округлені менше.
Н

и ж н ім

голосний

У наведеній таблиці містяться практичні рекомендації щодо вимови
японських голосних звуків носіями української мови [643]. Японські ж фа
хівці, у свою чергу, пропонують звернути увагу на те, наскільки широко
слід відкривати рот при вимові відповідних голосних. Гак, звук «а» вимов
ляється з максимальним відкриттям, звуки «е» та «о» з середнім, а «і» та
«и» - з мінімальним. Такий розподіл є надзвичайно корисним з практичної
точки зору, проте варто також звернути увагу на положення язика, «а», «і»
та «и» є вершинними звуками у цьому розумінні, оскільки при їх вимові
8 Міжнародний фонетичний алфавіт - система знаків для запису транскрипції - фоне
тичного відображення особливостей творення звуків з усіх мов світу.
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чітко відчувається різниця у положенні язика. Якщ о говорити про «е», то
язик перебуває у серединній позиції відносно його положень для «і» та «а»,
а вимова « 〇》займає серединну позицію м іж «а» та «и». Таким чином, за
позицією язика при вимові голосні звуки японської мови логічно було б
розташувати так: і, е, а, о, и. Окрім того, голосні звуки мають ще й ознаку
яскравості: японські голосні можна розставити у порядку и, о, а, е, і від
найбільш затемненого,до найяскравішого. Вимовляючи звуки у такій по
слідовності перед дзеркалом можна простежити, як форма рота змінюється
від максимально видовженої вертикально до максимально видовженої го
ризонтально [483, с.48].
Щ о стосується категорії довгості/короткості голосних у японській мові,
то це питання може бути предметом багатьох досліджень, але на початко
вому етапі вивчення мови, на нашу думку, достатньо кількох практичних
коментарів. В японській мові на письмі довгота голосних позначається
складами « あ/а/» ，《レ
ヽ
/і/ 》，《う/иЛ>, « え/е/» ，《お / 〇
/》，що слідують безпосередньо за ними. Довгий голосний звук має назву 長 音 /чо:он/. За допомогою
« fe /а/» подовжуються склади, що закінчуються на «а», і на початковому
етапі це можна побачити на прикладі двох слів: okaasan ( f c S $ А/ -мат и)
та obaasan ( お 祖 母 さ ん 一 アся)• « い/ 1/» слугує для подовження ，
по-перше ，
складів, що закінчуються на «і»: oniisan
^ /v - старший брат); подруге, складів у словах китайського походження, що закінчуються на «е»:
tokei (0#р+ - годинник), gakusei
- студент). У другому випадку необ
хідно бути уважними: вимовляти слід саме довгий звук «е», а не комбінацію голосних «еі». У слові oneesan (お女
市さん 一
cec/wpめ довгота
звуку «е» передається складом «х./е/». Склад « 0 /и/» використовується для
передачі подовження голосного «и»: fiitsuu (^аШ - зазвичай), kuuki
повітря), guuzen
- випадково)', а також у переважній більшості ви
падків подовження голосного «о»: hikouki
- літак), reizouko (?л
/ЩЖ - холодильник), bunpou СХ'Ш - граматика). Проте, існують і винятки ，коли «о» подовжується складом « お/〇/»: о о к ії( 大 き い 一 ^ /ш/cww)，toori
(通り 一eメ/ш і /я )，tooi ( 逐レ、一
koori (水 一л/め，tooka (十日一
число) тощо.
Важливим моментом у процесі опанування японської фонетики є и про
тилежне, у певному розумінні, до подовження явище редукції голосних (Ш
音の無尸彳匕/0 0 ін-но мусеика/). Залежно від приголосного звуку, що стоїть
перед або після голосного, трапляється так, що голосний звук у середині
складу не вимовляється. Корисно запам?ятати декілька фонетичних пра
вил: 1 ) редукція голосних «і» та «и» відбувається, якщо вони знаходять
ся м іж глухими приголосними «к», «s», «sh», «t», «ts», «ch», «f» та «р»:
kysa (Ж - трава), kiku (Ш - хризантема)', 2) іноді голосні «і» та «и» піс60

ля глухих приголосних у кін ц і слова зазнають редукції, якщо відповідний
склад ненаголошений: arimasy (あります 一
/ш явніш ，зналюдмтмся)，
gozaimasy (ございます 一бァww /шявнгш,
/офіційно-ввічливий
варіант/), motsu ( ^ 〇 - мати при собі, володіти), hashi (Ш - палички для
3) окрім уже згаданих голосних «і» та «и», які часто зазнають редукції, інш і голосні («а» ，《е»，《〇» )，як виняток, також можуть бути редуковані: k^kashi ( 案 山 子 - о«アдало)，t^koroten ( 心 太 - : wce/7e з
ア) ，k^kato
(Ш - n 'ятка).
Слід також пам’ятати, що деякі слова не підпорядковуються наведеним
вище правилам. Окрім того, існують територіальні та індивідуальні осо
бливості вимови, які позначаються й на редукції голосних звуків. Тому у
процесі вивчення фонетики рекомендується користуватися фонетичними
словниками [436, 502, 556] і перевіряти правильність вимови кожної лек
сичної одиниці, що вивчається, особливо на початковому етапі.

Приголосні звуки
Приголосні звуки ( 子 音 /ш іін /) класифікуються за такими головними
о зн а ка м и :1 ) характер перешкоди, що и створюють органи мовлення для
струменю повітря; 2) участь активних та пасивних органів мовлення або
місце утворення; 3) участь резонаторів; 4) участь голосових зв ^зо к; 5) до
даткова середньоязикова артикуляція. Характер перешкоди обумовлює різ
ницю м іж вибуховими та фрикативними звуками, а окрім цих двох головних типів приголосних виділяються ще африкати, при вимові яких повна
перешкода, утворена органами мовлення, розмикається у вузьку щілину.
Деякі вибухові звуки утворюються періодичним змиканням та розмикан
ням органів мовлення і називаються вібрантами. Участь активних та па
сивних органів мовлення (місце утворення звука) дає змогу розподілити
приголосні, з одного боку, на губні, передньо-, середньо- та задньоязикові,
фарингальні та гортанні; а з іншого боку - на зубні, альвеолярні, передньо-,
середньо- та задньопіднебінні. Оскільки в утворенні перешкоди при вимові
приголосного звука беруть участь два органи мовлення - активний та па
сивний, приголосні отримують двоїсту характеристику. Так, звуки можуть
характеризуватися як губно-губні, губно-зубні, передньоязикові, зубні, пе
редньоязикові альвеолярні тощо. Залежно від участі резонаторів приголосні
поділяються на назалізовані (носові) та неназалізовані (ротові). За аспектом
участі голосових зв’язок приголосні звуки поділяються на дзвінкі (голо
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сові зв’язки напружені) та глухі (голос не бере участі). Приголосні，що не
можуть вимовлятися без голосу, називають сонорними (голос має перевагу
над шумом). Додатковий до основної артикуляції підйом середньої частини
язика або його відсутність визначають розподіл приголосних відповідно на
м ^ к і (палателізовані) та тверді.
Систему приголосних звуків японської мови можна представити у ви
гляді таблиці (Табл. 4}.

Таблиця 4
губногубні
вибухові

альвео
лярні

Р，ь

Ф

носові

m

одноударні
апроксиманти

пала
тальн і

t,d

ts, dz

африкати
ф рикативні

альвсо-палатальні

s

⑵

ве
лярні

ГЛОТтальні

різні

К9
tc, dz
с (г)

h

(9)

n

(D)
г

N

〜1
j

w

Наведемо деякі фонетичні рекомендації для українців, що вивчають
японську мову.
Глухі вибухові /р, t, к/ ВИМОВЛЯЮТЬСЯ ЯК відповідні звуки «п», «т», «к» з
невеликим придиханням (меншим, н іж в англійській мові, але більшим, н іж
в українській). Д звін кі /Ь ，д/，схожі на українські «6» ，《г» (« ґ» )，не завжди
досягають повного змикання, нагадуючи фрикативні або апроксиманти. /д/
в середині слова вимовляється як [ц] у багатьох діалектах, переважно на
сході Японії.
Звуки /t, d, п/ - альвеолярні (кін ч и к язика торкається задньої поверхні
верхніх зубів і передньої частини альвеолярного гребню).
Фрикативні [z, z] є варіантами вимови [dz, d^]. [(d)z, (d)^] частіше по
значаються як «z» в системі латинської транскрипції ромаджі, однак зазви
чай вимовляються як африкати.
/s ，
z/ - альвеолярні, схожі на українські «〇>, «з», перед /і/ перетворюються на відповідні постальвеолярні звуки.
/г/ - апікальний постальвеолярний удар, що нагадує одноударний укра
їнський «р». Існує тенденція до латералізації звука, і тоді він набуває деякої
схожості на «л».
Округлений велярний /w / - це фактично нескладовий варіант голосного
/и/. Його не можна вважати повністю еквівалентним типовому в М Ф А [w ],
оскільки вимовляється він більше з компресією губ, а не з їх округленням.
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[ n ] - так званий варіабельний приголосний, що приймає положення
язика наступного змичного приголосного, але перед фрикативними при
голосними і між голосними не досягає повного змикання, що робить його
схожим на носовий голосний.
: - це обструкція або подовження приголосного: /р :/，
/t :/，
/s : / тощо
[643].
Вище ми описали, як виглядає система голосних та приголосних звуків
у сучасній японській мові. Проте, у викладацькій практиці існує й прості
ший, більш прикладний підхід, за якого всі звуки японської мови (як голосні， так і приголосні) поділяються на дзвінкі (笮 尸 音 /ю хей’он/) та глухі
(無 声 音 /мусей’он/). Оскільки при вимові голосних звуків голосові зв’язки
вібрують (це буде цікаво перевірити під час заняття), усі вони належать до
дзвінких. Серед приголосних звуків є як дзвінки, так і глухі, і, задля прак
тичної зручності, тут виділяють глухі ('/# 0 і /сей^н/), «озвончені» ('Ж Р1 /
дакуон/) та «оглушені»9
р1 /хандакуон/) звуки. Нижче подано табли
цю, яка показує систему таких звуків (Табл. 5).

Гаолиця
Глухі приголосні (і胄音/сей’ он/)
か （
k a )き （
ki) く （
k u )け （
к е )こ （
ко)
さ （
sa )し （
s h i) す （
su )せ （
se )そ （
so)
た （
ta )ち （
c h i) つ （
ts u )て （
te )と （
to)

d

«Озвончені» (掏 音 /дакуон/)
та «оглушені»(半 濁 音 /хандакуон/)
приголосш
が （
g a )ぎ （
g i) ぐ （
g u )げ （
ge)
ご （
go)
ざ （
za )じ （
ji) ず （
zu )ぜ （
ze) ぞ
(zo)
だ （
d a )ぢ （
ji) づ （
zu )で （
de)
l: (do)

な （
п а )に （
п і) ぬ （
n u )ね （
n e )の （
no)

は （
h a )ひ （
h i) ふ （
fu )へ （
h e )ほ （
ho)

ば （
b a )び （
Ы )ぶ （
b u )ベ （
be)
ぼ （
bo)
ぱ （
p a )ぴ （
p丨
）ぷ （
p u )ぺ （
ре)
ぽ （
ро)

ま （
та )み （
m i) む （
m u )め （
m e )も （
mo)
や （
ya)

ゆ （
yu)

よ （
yo)

ら （
га )り （
r i) る （
ru )れ （
re )ろ （
го)
わ （
wa)

/を （
wo) /

Особливу увагу слід звернути на те, що дзвінкі відповідники (на письмі
позначаються двома рисочками ніторі) мають лише ряди приголосних «к»,
Це рооочі терміни.
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«s», «t» та «h», при чому останній має ще й так звані «оглушені» відпо
відники (позначаються кружечком бобікі). Інших дзвінких та глухих при
голосних у класичній японській фонетиці не існує, а отже не може бути
варіантів «озвончения» та «оглушення», записаних абеткою хірагана, окрім
наведених у таблиці. Що ж до інноваційних процесів у фонетичній систе
мі сучасної японської мови, то вони відбуваються. Це надзвичайно цікаві
явища як з теоретичної, так і з. практичної точки зору. Про них починають
згадувати здебільшого у другій половині початкового етапу вивчення япон
ської мови, але коли студенти вперше дізнаються про особливості запису
звуків японської мови абеткою катакана, не зайвим буде побіжно проде
монструвати ці явища на лексиці, що вивчається або вже вивчена, наприк л ад :ヴアイ才リン/waiorin/
Окремим розділом прийнято розглядати так зван і《специфічні» звуки
(特殊音/токушюон/)， до яких відносяться складотворний носовий звук (撥
音 /хацуон/)， асимільовані подвійні приголосні (促 音 /сокуон/) та комбінації
палателізованих приголосних з голосними «а», «и» чи «о»
/йо:он/).
Асимільовані подвійні приголосні (促 音 /сокуон/) позначаються на
письмі за допомогою маленького знака « о /tsu/» абеток хірагана та катакана, який ставиться перед складом, що починається на приголосний звук.
Однак, у класичній японській фонетиці це можливо лише для рядів «к»,
«s» та «t»: тікка (二日 一wpewe чг/с/ш)，кеккои (結 構 -加 cTwawHbo, добре)，
massugu ( 次 っ す ぐ 一 zashshi ( 雑 詰 一 :vcアрно/z)，mattaku (全く 一дбсолютно), totte
о 4 і ~ ручка дверей).
С т о с о в н о ряду «Ь» можна сказати, що асимільовані подвійні приголосні
тут використовуються, але здебільшого у сфері фамільярного розмовного
мовлення і досить обмежено: wahhahha (わつ f孓 つ（
孓 ！- ха-ха-ха! /звуконаслідування/). Проте, якщо склади з «h》 є «оглушеними», то подвоєння
приголосного —явище дуже поширене: гарра (酬ロ八一/«/?アоа /музичнии інструмент/), прра (ЗЇЙгс - розкішний), кірри
- квиток), roppon
шість /про кількість циліндричних предметів/).
Подвоєння приголосного «г» у сучасному японському мовленні існує,
але є підозра, що це, все ж таки, певне порушення фонетичних правил (як і
у випадку з «Ь» без «оглушення»), а отже це не стільки фонетичним, скільки
графостилістичний засіб (має значення здебільшого на письмі). Щоправ
да, такі явища можна також віднести до інноваційних процесів у фонетиці
японської мови. У будь-якому разі, щоб уникнути ускладнень у засвоєнні
японської фонетики як системи, не варто загострювати на цьому увагу тоді,
коли вивчення мови тільки починається.
Подвоєння звуку «у» (рядок «уа», «уи», «уо») не відбувається. Це так
званий напівголосний звук (半 母 音 /хамооїн/)， що виявляє у цьому випадку
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властивість, притаманну голосним, а взагалі розглядається як приголосний
для зручності у методичному розумінні.
Подвоєння приголосного «п» відбувається за допомогою додавання перед ним складотворного носового звуку «N »， який у японській лінгвістиці отримав назву 撥音/hatsuon/: oNna (女 -:?/сш/са)， kiNniku (筋 肉 - ; и ’язм)，
seNnuki
- ключ для пляшок), teNnou
- імператор). Проте, це
не єдина його функція - приєднуючись до будь-якого складу (окрім показника знахідного відмінку を/wo/), цей звук закриває його, і утворюється неначе закритим склад (звідси назва «складотворний»)10: hoN
- книжка),
oNgaku (音 楽 aNnai (案 内 - / нфорл/аі/ія)， koueN (公 園 - / 7а/ж).
Слів, які починалися б зі складотворного носового «N», в японській мові
практично не існує. Винятки становлять запозичення: Nguensan
さん一/іан //ひ從 /розповсюджене в’єтнамське прізвище/).
Тепер поговоримо про комоінацн палателізованих приголосних з голо
сними «а», «и» чи «о» (Й в 1 /йо:он/). У графічному плані - це поєднання
складів, утворених приголосними «к», «s», «t», «п», «Ь», «ш », «г», а також
їх «озвонченими» та «оглушеними》відповідниками， та голосним «і», з маленькими знаками складів, утворених напівголосним «у» та голосними «а»,
«и» і «о». Система цих звуків представлена у Таблиці 6 .
Таблиця 6
уа

きゃ（
kya)

k

yu

yo

きゅ（
kyu)

きょ（
kyo)

S

しゃ（
sha)

しゅ（
shu)

しょ（
sho)

t

ちや（
cha)

ちゅ（
chu)

ちよ（
cho)

п

にゃ（
пуа)

にゆ（
nyu)

によ（
nyo)

h

ひゃ（
hya)

ひゆ（
hyu)

ひょ（
hyo)

ш

み ゃ （
mya)

み ゆ （
myuノ

み ょ （
myo)

г

りゃ（
rya)

りゅ（
ryu)

りょ（
ryo)

g

ぎゃ（
gya)

ぎゅ（
gyu)

j
b

じゃ（
ja)

じゅ（
ju)

びゃ（
hya)

びゅ（
hyu)

ぎょ（
gy〇)
じょ（
jo)
びょ（
hyo)

Р

ぴゃ（
pya)

ぴゆ（
pyu)

ぴ よ （
pyo)

Одним з важливих моментів тут є своєчасне навчання розрізнення при
вимові комбінації палателізованих приголосних з голосними «а», «и» чи
«о» - з одного боку, та простої комбінації складів «кі», «shi», «Ьі» та інших
зі складами «уа》，《
уш> та «уо» - з іншого. Іншими словами, йдеться про те,
щоб не плутати «великі や，ゆ，よ》 з «маленькими や，ゆ，よ》 11• Для вправ
10 门роблема полягає в тому, що вважати складом в японській мові.
11 Герміни - робочі.
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використовується відповідні мінімальні пари (ミニマノレ• ペ ア /мінімару
пеа/), наприклад: biyouin (
салон краси) Ф byouin (Ш Ш -лікарня).
Отже, як можна було уже неодноразово переконатися, особливості ви
мови приголосних звуків у японській мові найкраще усвідомлюються у
сполученні з голосними. Таким чином, ми поступово перейшли до поняття
складу в японській мові.

Поняття складу в японській мові
Склад (音 節 /онсецу/) - це одиниця членування мовленнєвого потоку，
що є результатом поділу фонетичного слова. Склад може збігатися із звуком
та фонетичним словом. Складотворними елементами є голосні звуки, рід
ше - сонорні приголосні. На відміну від морфеми, склад не має значення,
а є одиницею членування мовлення. У фонетиці існують різні тлумачення
складу залежно від аспекту його розгляду: артикуляційного (послідовність
мовленнєвих рухів, оо7єднаних одним поштовхом повітря), акустичного
(хвиля підвищення и послаблення звучності) [Зі /, c.5d3J. Перед початком
фонетичних вправ на заняттях з японської мови корисно повідомити сту
дентам цю інформацію для кращого усвідомлення ними поняття складу.
Також потрібно пам’ятати, що у структурі складу виділяється ініціаль
(початковий приголосний або група приголосних), вершина, якою вважа
ється голосний або складовий приголосний, та фіналь ^кінцевий приголо
сний). Склад може бути відкритим (закінчується на голосний), закритим
(закінчується на приголосний), прикритим (із приголосним на початку)
і неприкритим (із голосним на початку) [317, с.553]. Що ж до японської
мови, то в ній більшість складів не починаються з групи приголосних (окрім
складів з подвоєним приголосним і, як уже зазначалося, незначної кількос
ті запозичених слів, що починаються зі складотворного «N»). Переважна
кількість складів - відкриті і, при цьому, прикриті (мають структуру «при
голосний + голосний») Єдиним засобом закриття складу в японській мові
є складотворний носовий приголосний «N». Про особливості його викорис
тання говорилося у попередньому розділі. Закритим може бути як прикритий
(починається на приголосний: «кап», «ten, «man»), так і неприкритий (по
чинається на голосний: «ап», «оп», «іп») склад. Відкритими і, при цьому, не
прикритими є лише п5ять складів: «а», «і», «и», «е» та «о». Вони складаються
лише з голосних звуків і розташовані на початку таблиці тоджюон.
Тепер варто розглянути саме поняття складу в японській мові. Таблиця
годж/осш реалізується у варіантах двох абеток:
та fca/wafcflHor. Вони
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є силабічними, тобто складовими. І тут одразу виникає питання про ста
тус носового приголосного «N». Це явно не склад, а лише складотворний
елемент. На цій підставі він «випадає» з таблиці, через що його нерідко
називають позатабличним елементом. Найзручнішим же підходом, на нашу
думку, є представлення знаків таблиці тоджюон не як складів, а як мор.
Лінгвістичний термін «мора» (モ ー ラ /мо:ра/,拍 /хаку/) застосовується до
одиниці, меншої ніж склад. Поширена, зокрема, точка зору, згідно якої в
японській мові мінімальна важлива одиниця, що відчувається психологічно
і фонологічно, це не звук і не склад, а саме мора [643].
Для японської мови, мора - це склад з коротким голосним або один ко
роткий голосний. Склад з довгим голосним, а також склад, закритим носовим складотворним «N »， уявляються як поєднання двох мор.

Просодичні засоби японської мови

Якщо говорити про інтонацію у загальнолінгвістичному розумінні, то
це сукупність супрасегментних показників мовленнєвого потоку: наголосу
(фразового та словесного), мелодики й тону, ритму, інтенсивності, темпу,
тембру вимови, паузації, - що перебуває в нерозривній єдності зі звуковим
рівнем усного мовлення, служить засобом прискорення інформаційного об
міну, носієм впливовості та стратегічності комунікації [Зі /, с.193].
Що ж до фонетичної системи японської мови, то тут слід мати на увазі,
що поняття словесного і фразового наголосу, мелодики та тону можна вважати такими， що сполучаються в одному понятті - « アク セ ン ト /акусенто/» (також називається « 語 調 /гочо:/» або, щоб було більш зрозуміло, - 《
目葉の調子/котоба-но чо:ші/»). Перекладати це поняття ми пропонуємо як
«наголос», але з обов^зковим усвідомленням відмінності цього явища, зо
крема, від наголосу в українській чи англійській мові, оскільки японський
наголос визначається висотою звуку, а не його силою.
丁емп， тембр і паузація можуть вважатися складовими поняття «プロ ミ
ネンス /пуроміненсу/»
Окрім того, паузи ( ポ ー ズ /по:дзу/)
розглядаються японськими лінгвістами як окремий компонент інтонації.
Існують деякі проблеми дидактичного характеру щодо виділення поняття « イントネーション/інтоне:шьонЛ>. Найточніший український відповідник， що може бути підібраний для перекладу, це «інтонація》 ， але інтонація у загальноприйнятому трактуванні - це, як уже зазначалося, сукупність
супрасегментних показників мовленнєвого потоку, одним з яких є наголос.
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Попри це у навчальній літературі, розробленій на теренах Японії, можна
часто зустріти словосполучення «日本語のアクセントとイントネーシヨ
ン /ніхонґо-но акусенто-то інтоне:шьонЛ> («наголос
штонш/ія в
ській мові») [477, 478, 515]. Очевидно, японські фахівці вкладають дещо
інший смисл у поняття інтонації, і, вірогідно, на увазі мається фразовий
наголос. Однак, хоча певною мірою і втрачається теоретична коректність,
для зручності у навчальному процесі викладачі все ж таки користуються
терміном «інтонація».
Ритм та артикуляція також мають важливе значення у процесі ви
вчення фонетичної системи японської мови, але практика показує, що
немає нагальної потреби окремо зупинятися на цих моментах - вони
достатньо гармонійно засвоюються за умови використання при навчанні
великої кількості аудіоматеріалу. На найголовніших же аспектах варто
зосередити увагу.

Наголос
Наголос ( ノクセン卜/акусенто/) в японській мові є тоновим (музичним,
плаваючим) і представлений опозицією високих та низьких звуків у слові.
Наголос, одиницею якого є мора, вказує на високу або низьку тональність
тієї чи іншої мори. Оскільки японська мова має багато омонімів, тоновий
наголос є одним із засобів їх розрізнення. Його записують за допомогою
формул комбінування слів «високим (В) / низьким (Н)» наголос, а також
стрілочок, які вказують на висоту наголосу.
Наприклад, у токійському діалекті слова «дощ» (Ш) і «льодяник» (Ір)
звучать однаково - « а т е », і саме наголос дозволяє відрізнити їх:
/ате/ —> 「
ア\ メ° J
( 雨，《дом/») — наголос має формулу «В — Н».
Стрілка、 показує зниження висоти звуку після першої мори.
/ашё/ —► 「
アZメ° 」
«льодяник») — наголос має формулу «Н —
В». Стрілка / показує зростання висоти звуку після першої мори.
Службові відмінкові частки «ga» (が)，《пі» ( に)，《wo» ( を） та інші не
мають власного наголосу, однак вони приймають його від слова, що пере
дує ним. Наприклад, за відсутності часток наступні омоніми «hashi» мають
такий наголос:
/hashi/ —► 「
ハ/ シ」 （
端，《/фдй》 ） 《 Н — В»;
/hash丨
/ — 「
ノヽァシ\」 （
橋，《
Af/c/w»)«H — В»;
/hashi/ —► 「
ハ、シ」 （
箸，
Эля Ь/а’》 ） 《 В — Н».
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Однак при додаванні до них частки називного рематичного відмінку
«ga», вони отримують такий наголос:
/hashiga/— 「
ノヽシカ。」 （
端が） 《 Н — В — В»;
/hashiga/ ^
「
ノ、 シ カ 。 」 （橋 が ） 《 Н — В — Н»;
/hashiga/—> 「
ノ、 シカ。」 （
箸が） 《 В — Н — Н».
У літературній японській мові наголос розрізняється тим, що
обов'язково змінюється з високого на низький після певної мори. Мора,
після якої понижується наголос, називається «ядром наголосу» (7 クセン
トの核/акусенто-но каку/), а місце， де цей наголос понижається，називається «зниженням» (下 か り 目 /сагаріме/) або «спадом наголосу» (，クセ
ントの滝/акусенто-но такі/). Наприклад, в омонімах «hashi》 ядро наголосу
припадає на наступні мори:
/hashi/ —► 「
ノヽシ」 (端 , 《край») 一 ядро наголосу відсутнє;
/h a s tii/—> і ノヽン」 ( 橋 ，
<o^c/m>) — ядро наголосу припадає на 2 мору;

/hashi/ — 「
ノ、 ン」 （
箸，
Зля Ь/п>り一 ядро наголосу припадає
на 1 мору.
Залежно від наявності ядра наголосу, наголос поділяється на дві групи
або системи (5^ /шікі/), серед яких, у свою чергу, виділяються типи, відпо
відно до положення ядра
/ката/).
1. Монотонний наголос
/хейбаншікі/; ядро наголосу відсутнє):
монотонний тип (平 板 型 /хейбанґата/);
2. Хвилеподібний наголос
/кіджьо:шікі/; ядро наголосу наявне):
2 . 1. передній високий тип (§貝尚型/атамадакагата/) —ядро наголосу при
падає на першу мору;

2 .2 . середній високий тип (中尚型/накадакагата/) - ядро наголосу при
падає на мори між першою і останньою;
2.3. задній високий тип (尾 闻 型 /одакагата/) - ядро наголосу припадає
на останню мору.

Зазвичай, у словах ядро наголосу відсутнє або знаходиться лише в одно
му місці. Якщо високим наголос понижається один раз, він не може стати
високим вдруге. Відповідно, високим наголос може припадати на одну або
більше суміжних мор, але не може існувати в двох або більше місцях од
ного і того ж слова. Тому в японській мові відсутні слова, форма наголосу
яких записується як «високим - низький - високий» або «низький - висо
кий - низький - високий - високий». Крім цього, в літературній японській
мові існує правило, за яким висота наголосу першої і другої мори слова
обов'язково різна, тому слів, що мають формулу наголосу «низький - низь
кий» або «високий ~ високим - низький», не існує. Відповідно, коли у сло
ві відоме місце спаду наголосу, його висота визначається автоматично для
кожної мори, а також часток, що слідують за іменниками [643].
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Інтонація

Під інтонацією (イン卜ネーシヨン /інтоне:шьон/) у методиці викладання японської мови мається на увазі зміна висоти звуку у фразі, реченні, і це
відрізняє поняття інтонації від наголосу - залежно від емоційного стану
та мети свого повідомлення, мовець вимовляє речення або його частину з
високою чи низькою інтонацією. Наголошуючи на важливості урахування
цього поняття у процесі вивчення мови, слід сказати, що у випадку, коли
в мовленнєвому потоці фонеми просто поєднуються між собою, реципі
єнт інформації може не зрозуміти змісту та мети повідомлення, і тільки
тоді, коли мовлення характеризується зміною тембру, довготи звуків, ритму
тощо, можна досягти адекватного вираження думки з передачею індивіду
альних особливостей мовця.
При вимові слів висота звуку не може залишатися незмінною. Як гово
рилося у попередньому підрозділі, наголос в окремих словах може відріз
нятися залежно від регіонального діалекту. Через це, за певного контексту,
може статися так, що реципієнт зрозуміє зміст повідомлення зовсім не так,
як того хотів мовець. Тому необхідно ставитися до наголосу свідомо. Те
саме стосується и інтонації.
Залежно від того, яка - висхідна чи низхідна - інтонація вживається у
кінці речення, можуть виражатися різні почуття, емоції та волевиявлення
мовця. З навчальною метою інтонаційні типи можуть маркуватися стрілоч
ками, форми яких визначає і демонструє студентам викладач, паралельно
промовляючи речення або частину речення, що є ілюстративним матері
алом. Студентам корисно мати уявлення про стверджувальний (Й*леШ /
дантейгата/)， питальнии (疑尸ロ1型 /гімонгата/)， окличний (告 知 型 /кокучігата/)， тривалий (続き型/цудзукігата/) типи інтонації,а також інтонацію уточнення (念押し型/нен’ошіґата/) [483]. На початковому етапі вивчення мови
слід приділити особливу увагу, насамперед, різниці між стверджувальною
та питальною інтонацією і провести v достатньому оосязі тренування саме
цих двох типів， а потім уже поступово залучати и інші типи, 060 в’язково
ілюструючи їх прикладами відповідних комунікативних ситуацій.
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Виділення

Виділенням ( プ ロ ミネンス /пуроміненсу/，弓蛍調/кьо:чо:/) як фонетичним засобом послуговуються тоді, коли мовець бажає особливо наголосити
на якомусь слові у реченні або ж на частині речення. Одним із компонентів
виділення є сила вимови, але цю силу слід відрізняти від силового наголо
су в слові, що існує в цілому ряді мов, а в японській відсутній. Виділення
в японській мові реалізується не лише за допомогою сили вимови, а й за
допомогою інших складових, як от висота та довгота звуку, паузи перед
словом і після нього.
Виділення є важливим засобом у фонетичній системі японської мови.
Наприклад, залежно від того, яке слово виділити， речення « 私 f i 明日一人
でf亍く 0 /Ваташі-ва асу хіторіде іку/» («Я
odww 办 》）[483] може
мати різні відтінки значення та мети повідомлення ^мовець хоче підкресли
ти, що піде саме він, аоо ж - саме завтра, а не в інший день і т.ін.). Часто
трапляється так, що деякі значення, які в українській мові передаються від
повідним порядком слів у реченні, в японській, де порядок слів відносно
сталий, можуть передаватися саме за допомогою виділення.
У процесі опанування фонетичних особливостей японської мови необ
хідно звернути увагу на те, що виділення не повинне суттєво змінювати
наголос та довготу звуків у словах - навпаки, якщо виділене слово не буде
вимовлено достатньо чітко, то виділення як таке втрачає сенс.

Пауза

Пауза (/К— Х /по:дзу/,
/ма/) є перервою у мовленнєвому потоці, до
датковим засобом акцентуації уваги реципієнта. Якщо не робити пауз там,
де вони необхідні, інтерпретувати зміст повідомлення буде важко. У мовленнєвш культури японців існує навіть таке поняття， як « 相 づち /айдзучі/» —
планомірне переривання мовлення для контролю за сприйняттям змісту по
відомлення слухачем. Той, хто говорить, свідомо робить паузи, а той, хто
слухає， реагує за допомогою спеціальних мовних засобів (てつです /со:
дес. ка/ —
воно я/с/;なるほど/наруходо/ —
え え /е:/ - 7Ьтс-/уш/с).
З іншого боку, ускладнювати інтерпретацію можуть і самі паузи, якщо вони
затягуються або вживаються там, де це не є логічно виправданим.
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письмо
ГРА Ф ІКА
О Р Ф О ГР А Ф ІЯ

Графіка, графема. Види письма

Графіка - це сукупність усіх засобів певної писемності, що включає гра
феми, розділові знаки, знаки наголосу тощо; система позначень на письмі
відповідності між графемами, з одного боку, і фонемами, сполученнями
фонем, складами, морфемами, словами, синтагмами, реченнями тощо, з іншого [317, с . 105; 349, с. 3 1 ;413, с . 118]. Графіка ( І 記 法 /хьожіхо:/) - це
також розділ мовознавства, який досліджує сукупність усіх засобів певної
писемності, їхню відповідність фонемам, сполученню фонем, складам,
морфемам, словам, синтагмам, реченням тощо [317, с . 105].
Мінімальною одиницею графіки, яка має певний лінгвістичний зміст, є
графема. Мовним відповідником графеми може бути:
- фонема —у фонографічному (абетковому) типі письма;
- склад або група фонем - у складовому (силабічному) письмі;
- слово —в логографічному (ієрогліфічному) письмі тощо [317, с . 105;
413, с . 117].
До графем належать також розділові знаки і знаки наголосу, пробіли
тощо [317, с . 105]. Термін «графема» часто вживають на позначення літери,
ієрогліфа чи його частини [413, с . 117].
Письмо ( й 〇
сі /хьо:кі/) - це система графічних елементів, що слугує для
фіксації та передавання мовлення у часіі просторі; це знакова система фік
сації мовлення [Зі /, с. 462; 413, с. 375]. Система письма характеризується
постійним складом знаків, при цьому кожен знак передає або ціле слово,
або послідовність звуків, або окремі звуки мовлення [413, с. 375].
Зародившись іще у стародавні часи, письмо пройшло довгий час роз
витку. Первинним письмом стало піктографічне, яке не було орієнтованим
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на конкретну мову, а відображало повідомлення за допомогою малюнків і
зображень, не закріплювало за знаками (піктограмами) певні мовні одини
ці; піктограми могли відповідати слову, словосполученню, реченню [317,
с. 462]. Звичайно, піктографічне письмо було примітивним і не могло за
довольнити потреби мовних спільнот, які розвивалися. Тому природно,
що надалі системи письма ускладнювалися, змінювалися засади побудови
письма. Так сформувалося кілька типів письма, які більшою або меншою
мірою існують і дотепер.
Науковці розрізняють такі типи письма: піктографічне, ідеографічне,
складове, словесно-складове, літерно-звукове. При цьому основними типа
ми є ідеографічний, словесно-складовий, силабічний (складовий) та літер
но-звуковий (алфавітний) [413, с. 375].
Загальні характеристики піктографічного письма, яке виникло першим,
ми вже навели вище. Наразі вкажемо особливості інших типів письма, які
на сьогодні є поширенішими за піктографічне. Ідеографічне письмо пере
дає за допомогою умовних знаків слово у будь-якій граматичній формі, не
відтворюючи його звукового складу [317, с. 462]; можливість передавання
інформації лише за допомогою ідеографії обмежена [413, с. 375]. В суто
ідеографічному знакові слово, позначене ним, не має жодного звукового
зв’язку зі словами， що позначені його частинами， інакше кажучи, читання
знаку загалом не залежить від читання його елементів, наприклад, ієрогліф
^позначає слово /хаяші/л/с, а елемент повторений у ньому двічі, позна
чає слово /кі/ дерево [378, с . 12].
Складове (силабічне) письмо формується зі знаків, які відповідають
складам природної мови або сукупності звуків у їхніх сполученнях [317,
с. 462].
Словесно-складове письмо ґрунтується на ідеографічних знаках, закрі
плених за словом, проте до них додаються й окремі знаки, що скеровують
або вимову, або граматичні ознаки позначуваних понять, або знаки класу
[317, с. 462-463]. В такому письмі ідеографічний знак, прикріплений до
певного слова, називається логограмою [413, с. 375].
Літерно-звукове письмо пристосувало кожну літеру до певної фонеми
або звуку; його поділяють на консонантно-звукове і локалізовано-звукове
[316, с. 463]. Нижче зосередимо свою увагу на особливостях письма у япон
ській мові.
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Японське письмо
Японське письмо - це мішане ідеографічно-силабічне письмо, у якому
поєднуються ієрогліфи і складові знаки [413, с. 626]. Японська писемність
виникла на основі китайської близько 1300 років тому [219, с. 7].
На сьогодні японська система письма є однією з найскладніших у світі:
її складність полягає у кількості відповідностей між усними й письмови
ми одиницями, які необхідно запам'ятати, щоби бути грамотною людиною
[219, с. 7, с. 62]. У сучасній японській системі письма вживають переважно
символи двох видів: словесні (морфемні) знаки —ієрогліфи (漢 字 /канджі/)
та складові знаки (仮 名 /кана/); окрім цього до цієї системи входять також
фонемні знаки-латинський алфавіт ( ローマ字/ро:маджі/) [219, с. 8 ]. Отже,
японська писемність є мішаною: в ній поєднуються китайські ієрогліфи, які
позначають ті чи інші поняття， і дві абетки —хірагана (平仮名） и катакана
( ) і Ш^ } ) 9які передають звучання незалежно від змісту. Наявність не одно
го, а двох алфавітів є рідкісною особливістю японської мови [ 11].
Письмо з використанням ієрогліфів, абеток хірагана и катакана в одному тексті називається漢子仮名交じり文/канджі-кана-маджірі-бун/л^мгане
письмо, яке складається з ієрогліфів та алфавіту; вибір способу запису в
японській мові обумовлений властивостями частин слова і членів речен
ня, а також роллю службових слів [345, с. 66 ]. Ієрогліфи відрізняються від
кани тим， що передають насамперед зміст， тому їх ще називають 表意文
予 /хьо:і-моджі/. Знаки кани передають звук, тому мають назву 表 音 文 子 /
хьо:он-моджі/ [345, с. 76]. Кана розбиває мову на звуки і так передає форму
мови; ієрогліфи ж відображають цілісність слова, і в цьому їхня головна
відмінність [345, с. 77].
Н.І. Фельдман виділяє у си стем і搜 字 仮 名 交 じ り 文 /канджі-кана-маджірібун/ чотири типи письма:
1 ) суто фонетичне письмо, засобами якого є кана і зрідка деякі ієроглі
фи. Написання каною є єдиним способом запису деяких питомо японських
слів (напр.，もつと /мотто/
а також усіх сучасних запозичень із єв
ропейських мов (напр .，カ ー ド / ка:до/;0 7 モアノレ/модеру/ліс^е/гь);

2 ) суто ідеографічне письмо, яким записують більшість питомо япон
ських іменників і займенників, а також деякі прислівники (напр., Ж /мідзу/
вода, РР /шіруші/ знак, Щіж /ямамічі/ гірська дорога)]
3) комбіноване ієрогліфічно-фонетичне письмо у вигляді сполучення
ієрогліфа， використаного ідеографічно, зі знаками кани (напр•，好 む /коно鶴
му/любг/ww，良 く /йоку/ добре,投 げ る /нагеру/ і 投 ず る /тодауру/ /ш加 ww);
таке комбіноване позначення слова за допомогою ідеографічно використа
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ного ієрогліфа та літер традиційно використовують для написання япон
ських і мішаних дієслів та прикметників, а також для японських числівни
ків і деяких прислівників;
4)
фоноідеографічне письмо, в якому ієрогліф використовується одно
часно і за своїм звучанням, і за значенням (напр., [ІіЩ /санчьо:/ гірська
вершина^ РР /ін/ відтиск, печать)\ це традиційний спосіб запису слів типу
канґо (докладніше про класи слів канґо, ваго, ґайрайго у японській мові
див. розділ «Лексикологія») [378, с. 23].
Проблеми японського письма, графіки й орфографії описано у працях
багатьох лінгвістів. Так, особливості японської писемності висвітлено у
працях Ясумото Бітен; ґрунтовним є дослідження А.М. Соколова, присвя
чене історії японської писемності. Історію японського письма висвітлено
також у працях Сато Яеко, К. Сілі, Судо Кадзуакі. Орфографію японської
мови досліджено у працях Канда Хідео, Номура Масаакі, А.Ю. Данилова
й М.О. Сиром'ятникова. Цілісне дослідження стилістичного аспекту япон
ського письма здійснив Є.В. Маєвський. Особливості ієрогліфів у японській
мові описала Н.І. Фельдман-Конрад; загальну ж характеристику японській
писемності подав у своїй праці В.М. Алпатов. На деякі дослідження цих
науковців ми надалі і спиратимемося.

Орфографія та графіка японської мови

Як випливає з визначення графіки, поданому на початку цього розді
лу, вона визначає можливості письма у відтворенні тих чи інших звуків чи
звукосполучень. Однак важливо не лише вміти відтворити певні звуки на
письмі, а і зробити це правильно, з дотриманням норм правопису. Отже,
графіка мови нерозривно пов'язана з орфографією - сукупністю загально
прийнятих норм, які визначають способи передачі мови у писемній формі
[349, с. 36].
Традиційні дослідження з японської мови виділяють орфографію (ІЕ
/сейшьохо:/) у самостійний розділ, розуміючи під нею систему пра
вил написання слів у рамках сучасної японської системи письма
名 交 じ り 文 /канджі-кана-маджірібун/ (мішаного фонетико-ідеографічного
письма). При цьому особливістю японської орфографії є те, що її ядром
японські лінгвісти традиційно вважали
/сейджіхо:/ - систему пра
вил використання ієрогліфів у словах [103, с. 9].
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Особливі риси має і японська пзафіка як розділ мовознавства. Японська
мовна графіка виходить із такого постулату: оскільки мова є втіленням мов
леннєвої діяльності СШШШШ /ґенґо-кацудо:/), яка є наданням процесові
мислення (思、
想 活 動 /шіко:-кацудо:/) словесної (усної та письмової) форми，
так само і письмове мовлення як окремий випадок мови слід розглядати як
вияв і результат особливого виду мовленнєвої діяльності —письма (表言己
ЇТ®) /хьо:кі-ко:до:/), el результаті якого думки людини набувають графіч
ної форми (форми письмового тексту). При цьому засобом надання думкам
графічної форми є притаманна кожній мові особлива система графічних
знаків (й!йІВ-§* /хьо:кі-кіґо:/), вивчення законів функціонування якої скла
дає науковий предмет, а формулювання та систематизація правил застосу
вання яких (Й'рСЙ /хьо:кіхо:/) - специфічне практичне завдання графіки як
розділу мовознавства [103, с . 14-15].
Як зазначає А.Ю. Данилов, специфіка японської мови дозволяє вклю
чити до сфери проблематики японської графіки цілу низку питань. Нижче
подаємо їхній перелік.
1) графічне відображення тексту загалом:
- вибір системи письма (мішане письмо 漢午仮 名交じり文/канджі-кана-маджірібун/, письмо хіраганою, письмо катаканою, письмо латиницею);
- обмеження сфери застосування ієрогліфів (урядовий мінімум 常用漢
子 /джьо:ио:-канджі/， шкільний ієрогліфічний мінімум із 996 знаків 教育用
漢キ /кьо:ікуйо:-канджі/ тощо);
- розташування тексту (звертань у листах, адрес на конвертах, підпису в
кінці листа, заголовку книги тощо);
- вибір розміру шрифту (при написанні основноїі допоміжної частин
тексту);
- вибір напряму письма (вертикальне і горизонтальне письмо, рідше —
правосторонніи чи лівосторонній напрям рядків);
- відображення абзаців тексту на письмі (зміна рядків, відступ, пропу
щений рядок тощо);
2 ) графічне відображення окремих речень:
- використання основних розділових знаків;
- суцільне чи дискретне письмо;
• використання знаків додаткової експреси (表 意 符 号 /хьо:і-фуго/)，
тобто допоміжних знаків;
3) графічне відображення окремих слів, тобто правильне вживання знаків:
- правильне вживання ієрогліфів;
- розрізнення в уживанні ієрогліфів і кани;
- розрізнення в уживанні кани и латиниці;
- правильне вживання хірагани й катакани (仮 名 遣 い /канадзукай/);
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- написання каною змінних закінч 癸
нь слів (送 り 仮 名 /окуріґана/);
- позначки вимови (振 り 仮 名 /фурігана/);
- правопис запозичених слів ґайрайґо;
- правильне написання власних імен і географічних назв;
- правопис числівників;
4) графічне відображення окремих ієрогліфів, фактично - каліграфія
(書 道 /шьодо:/):
- вибір гарнітури шрифту (字 体 /джітай/);
- вибір індивідуалізованого стилю письма(書 体 /шьотай/) —тут виділяють друковані літери (活 字 体 /кацуджітай/); ієрогліфічний статут, близький
до друкованих літер (指 書 体 /кайшьотай/); напівскоропис (ィ丁書/гьо:шьо/);
скоропис (草 書 /со:шьо/) тощо;
- порядок рисок (筆 順 /хіцуджюн/);
5 ) особливості графічного відображення спеціальних фонем:
- довгі голосні звуки (長 音 /чьо:он/);
- подвоєні приголосні звуки (促 音 /сокуон/)[103, с . 15-17].
Отже, як бачимо, перелік питань, що входять до сфери графічних та
орфографічних досліджень японської мови, доволі значний. Це спричинено
складністю японської системи письма та змін, яких вона зазнала у XX ст.
(про реформи японської писемності див. наступний підрозділ). Задля впо
рядкування й унормування писемної мови в Японії було видано цілу низку
документів - указів, приписів, рекомендацій, що спираються на розробки
вчених-мовознавців.
Найважливішими документами у сфері графіки та орфографії, зокрема, є:
- «Правопис запозичених географічних назв та власних імен. Проект》 .
Видання Наукової лабораторії з проблем рідної мови Міністерства просвіти， березень 1946 р . 「
外来語地名• 人名の書き方 （
案）」 1946年 （
昭和
21年）3月。文部省国語調査室編；
- «Норми правопису для видань Міністерства просвіти». Видання Відді
лу рідної мови Міністерства просвіти від 20 вересня 1950 р. 「
文部售干1J n*
物表記の基準」 1950年 （
昭和25年）9月2 0 日。 文部省国語課編；
- «Правила дискретного письма латиницею». Доповідь підкомісії Кон
сультативного комітету з проблем японської мови Міністерства просвіти
в і д 10 березня 1952 р• 「ローマ字文の分ち書きのしかた」 1952年 （
昭和
27年）3月 10日。 国語審議会部会報告；
- «Правила орфографії при письмі латиницею». Постанова Кабінету мі
ністрів від 9 грудня 1954 р . 「ロ一-е 字のつづり方」 1954年 （
昭和29年）
12月9 日。 内閣告示；
- «Правопис окуріґани». Постанова Кабінету міністрів від 18 липня
1973 р . 「
送り仮名の付け方」 1973年 （
昭和48年）6 月18日。 内閣告示；
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- «Правопис географічних назв. Довідник». Видання Науково-дослідно
го центру з розробки підручників від ЗО листопада 1978 р. 「
地名表言己の手
引」 1978年 （
昭和53年） 11月3 0 日。教科書研究センター編；
- «Перелік ієрогліфів， рекомендованих до щоденного використання».
Постанова Кабінету міністрів від 1 жовтня 1981 р . 「
常用漢字表」 1981年
(昭和56年） 10月 1 日。 内閣告示；
- «Сучасні правила використання абетки кана». Постанова Кабінету
міністрів в і д 1 липня 1986 р. 「
現代仮名遣い」 1986年 （
昭和61年）7月 1
日。 内閣告示；
- «Правопис запозичених слів гаираиго». Постанова Кабінету міністрів
від 28 червня 1991р• 「
外来語の表記」 1991年 （
平成3年）6月2 8 日。 内閣
告 示 [103,с. 1(М З;219，с . 103].
Як оачимо, питання, що стосуються японського письма, унормовано
доволі детально. Одначе ці нормативи не закріплюють жорстких правил і
є доооовільними орієнтирами [219, с . 103J, тож на практиці цих рекомен
дацій дотримуються далеко не завжди: нерідко можна зустріти вживання
ієрогліфів, які не ввійшли до рекомендованого мінімуму, чи доволі віль
ний правопис окурігани тощо (детальніше такі випадки розглянемо нижче).
Однак, не зважаючи на таку несуворість правил правопису, орфографічна
норма у сучасній японській мові є у тому сенсі, що з-поміж кількох мож
ливих різнописань якесь одне є, як правило, більш звичним і поширеним,
а тому стилістично нейтральним, решту ж уживають рідше [219, с . 105].
Про всі ці випадки йтиметься далі докладніше, одначе спершу вважаємо
за необхідне стисло розглянути історію розвитку складної системи письма
японської мови.

З історії японського письма

Складна система японського письма сформувалася історично. Японці не
мали власної писемності до запозичення китайських ієрогліфів, які почали
використовувати ще у VI ст., одначе повністю засвоїли близько VIII ст., коли
з'явився історико-міфологічний літопис «Коджікі», а також поетична анто
логія «Манйошю» [ її ; /19, с. 8 ; з45, с . 13-14]. Оскільки китайські ієрогліфи
були створені, щоби відображати особливості китайської мови, японцям від
початку було важко їх засвоювати. Одначе це було неоохідно, оскільки у ті
часи Китаи являв собою передову цивілізацію [345, с. 6 ]. Китайське суто
ієрогліфічне письмо було незручним для японської мови, яка, на відміну
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від китайської, мала розвинену систему граматичних показників. Тому по
ступово японці почали використовувати китайські ієрогліфи для того, щоби
записувати рідну мову, а читати китайські тексти стали на японську манеру
[345, с . 15]. Японці, запозичивши систему писемності у китайців, спершу
послуговувалися на письмі поряд із китайською писемністю також і китай
ською мовою, однак невдовзі виникла необхідність відображати на письмі
суто японську лексику і граматику [345, с. 35]. Тож уже з VIII ст. виникають
системи фонетичного письма. Попервах для цієї мети використовували дея
кі ієрогліфи; і способом використання китайської грамоти, який вперше до
зволив японцям писати тексти рідною мовою, стала манйогана - китайські
ієрогліфи, вжиті не для передавання якогось змісту, а як фонетичні знаки
[11;345, с. 3 5 ].万 葉仮名/манйо:гана/- це вид писемності, використаний у
поетичній антології VIII ст. «Манйошю», звідки і походить його назва; ки
тайські ієрогліфи, вжиті без урахування їхнього значення як фонетичні зна
ки для запису японських слів [530], наприклад:
/уцукуші/ краса;
波 流 /хару/從〇似；八 間 跡 /Ямато/ガ旅而о ; 夏 樫 /нацукаші/н<9с/г7〇/7ьгш/шй.
У період Хеиан (794-1185 рр.) читання книг та ієрогліфічне письмо, яке
мало назву 真 名 /мана/ справжня грам ота (або ж 本字/хонджі/
знаки) було виключним правом чоловіків [219, с . 117; 345, с. 42]. Однак
посилювалися і позиції фонетичного письма на основі маниоґани: воно
цілком відділилося б і д ієроглі中ів і перетворилося на складову абетку, яка
дістала назву{й^і/кана/ тимчасові знаки і стала популярною серед жінок
[345, с. 43]. Хірагана и катакана з'явилися майже одночасно у IX ст. [11].
Хіраґана виникла із форм скоропису манйогани [345, с. 43]. Знаки катакани
ж попервах були не буквами, а допоміжними елементами: це були мітки,
створені на основі частин ієрогліфів, які ставили поруч із текстом китай
ською мовою для полегшення читання, а пізніше почали використовувати
як самостійні елементи [345, с. 50].
Отже, японці пристосували китайські ієрогліфи як фонетичні знаки:
іноді для передавання змісту, іноді для передавання звуку, і ці функції пе
репліталися. У Середньовіччі використовували різні системи письма - від
суто ієрогліфіки до лише кани [11; 345]. З часом японці почали впорядко
вувати своє фонетичне письмо; службові знаки перетворилися на складову
абетку [345, с. 56].
Поступово склався розподіл функцій між ієрогліфами, хіраґаною та катаканою, який остаточно усталився у кінці XIX ст.; так сформувалося мі
шане письмо [11; 345]. Відповідно до нього корені питомо японської та
запозиченої китайської лексики записують ієрогліфами, а закінчення слів
та службові слова - хіраґаною; нові ж запозичення (здебільшого з європей
ських мов) - катаканою [ 11].
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На зламі XVIII та XIX століть відомі науковці Ямаґата Банто, Шіба Кокан， Хонда Тошіакі - представники «голландської школи» (蘭学/рангаку/)висловлювалися за скасування ієрогліфів, уважаючи, що їх може замінити
кана чи латиниця. Після реставрації Мейджі (1868 р.) в Японії неоднора
зово лунали заклики до реформи системи письма, при цьому пропонували
або обмежити кількість ієрогліфів активного вжитку, або ж цілком перейти
на кану чи латиницю [220, с . 195]. Подіоні заклики лунали й у XX столітті.
Значних змін японське письмо зазнало після Другої світової війни. Тоді
після поразки Японії та введення американської окупаційної влади було
проведено цілу низку радикальних реформ у багатьох сферах суспільного
життя. Не стала винятком і система письма. На післявоєнні роки припала
нова хвиля руху за спрощення письма (як складової частини руху модер
нізацію мови), радикальні представники якого закликали цілком відмови
тися від ієрогліфів на користь кани або ж латиниці. Одначе таким проектам
не судилося стати реальністю [219, с . 14]. Втім, доволі значні зміни у систе
мі письма японської мови все ж відбулися.
Систему правопису японської мови було значно спрощено і змінено ре
формами 1946-1948 років, об^ктами яких стали як ієрогліфи, так і кана
[220, с . 195]. У 1946 році було введено ієрогліфічний ліміт 当用漢字表
/То:йо:-канджі-хьо:/ («Перелік ієрогліфів сучасного вжитку»), який значно
обмежив вибір ієрогліфічних знаків для друкованих видань,і(загато склад
них ієрогліфів було замінено на спрощені [219; j 78], наприклад, ієрогліф IS
/тай/
було замінено на спрощений 体；ієрогліф 國 /коку/ /фдшд - на国；
聲 /сей/ голос - на 声；醫 /і/
- на 医；佛 /фуцу/ 办 д加 - на 仏；廣
/ко:/ широкий ~ на >£; Щ /ку/ мчати - на Штощо. Загалом, указує В.М. Ал
патов, реформа у спрощенні написань ієрогліфів пройшла успішно: давні
варіанти ієрогліфів уже забуто,іїх можна зустріти в обмежених випадках
[11]. Випадки використання застарілих форм ієрогліфів ми опишемо дещо
нижче.
Окрім спрощення написання деяких складних ієрогліфів було здійсне
но також спробу обмежити кількість ієрогліфів активного вжитку. Згаданий
уже вище ієрогліфічний ліміт 当 用 漢 字 /То:йо:-канджі/ обмежував кількість ієрогліфів до 1850 (не враховуючи додаткових знаків для написання
власних імен), проте був обов'язковим лише для навчальної літератури [ 11;
220, с . 195]. Слова ж, для запису яких використовували ієрогліфи поза мі
німумом, слід було записувати каною чи схожими ієрогліфами мінімуму,
якщо такі можна підібрати. При цьому загальною нормою виступала хірагана (напр., запис слова え ん 罪 /ендзай/
обвш/アваченяя замість повністю ієрогліфічного запису
однак для окремих випадків рекомен
дованою була якраз катакана, а саме, для написання назв тварин і рослин
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(напр .，トウモ ロ コ シ /то:морокоші/ зам ість 玉蜀黍 /〇^タ/?ァ如а ，ヒ ヨウ/хьо:/
замість 豹 лаждрс))，ономатопоетизмів (напр •，イ ラ イ ラ /іра-іра/ замість
^^драт уват ися) тощо. Отже, як указує В.М. Алпатов, у результаті ре
форми порушувався звичний розподіл функцій м іж ієрогліфами і двома
видами кани. Щ е більше він порушувався через те, що з мінімуму оуло ви
ключено не лише багато ієрогліфів, а й низка читань ієрогліфів, які ввійшли
до мінімуму. В ідеалі було поставлено завдання залишити тільки по одному
кунному й онному читанню для кожного ієрогліфа, одначе досягти цього не
вдалося; якщо ж кілька ієрогліфів уживалося для запису одного і того само
го кореня, було запропоновано писати цей корінь лише одним способом, у
результаті чого низка ієрогліфів мінімуму зберегла тільки онні читання [11].
На практиці, одначе, норми ієрогліфічного мінімуму не були цілковито пе
рейняті. Кількість активно вживаних ієрогліфів завжди була дещо оільшою
за ієрогліфічний мінімум. Звичка послуговуватися ієрогліфами, що не ввій
шли до мінімуму, особливо очевидна при записі власних імен. Наприклад,
із назв 47 префектур Я п о н ії 14 ієрогліфів не увійшло до мінімуму, що аж
ніяк не вплинуло на їх уживання у цих назвах [11].

Мінімум 当 用 漢 字 /То:йо:-канджі/ не відповідав реальному вживанню
ієрогліфів і був укладений за незрозумілими критеріями (приміром, ієро
гліф І^собака до нього потрапив, а ієрогліф Шкіт - ні) [ 11] . Гож недосконалість 当 用 庚 字 /То:йо:-канджі/ стала причиною його неодноразового
перегляду. Так, зміни відбулися у 50-х роках, а у 1981 році мінімум 当用
漢 字 /То:йо:-канджі/ було офіційно зшінено на новий мінімум 常用漢字
/Джьо:йо:-канджі/, до якого ввійшло 1945 ієрогліфів (що на 95 більше) і ще
додатково 166 ієрогліфів для запису власних імен [11]. Окрім цього було
вказано, що ієрогліфічний мінімум не має сили для спеціальних текстів (на
укових, технічних тощ о)і для перевидань давньої літератури [ 11] . У лис
топаді 2010 р. було офіційно затверджено розширеним ієрогліфічний мінімум， який дістав назву 新常用漢字表/Шінджьо:йо:-канджі-хьо:/. До нього
ввійшли 2130 ієрогліфів (додано 196 ієрогліфів, вилучено 5) [648]. Цілком
вірогідно, що і цей список надалі зазнаватиме змін. Отже, введення ієроглі
фічного мінімуму сприяло спрощенню японської писемності, одначе не на
стільки, як це припускали при його введенні; післявоєнні реформи писемності виявилися ефективними лише частково [ 11] . І на сьогодні японська
орфографія доволі ліберальна: вона цілком допускає вживання рідкісних
ієрогліфів і старих написань, яких одразу після реформи всіляко намагали
ся уникати [219, с . 14].
Окрім уведення ієрогліфічного мінімуму у післявоєнній Японії було
також здійснено реформу орфографії кани. Тут зміни загалом полягали
в тому, що традиційно-етимологічний принцип правопису (І 日仮名遣レヽ
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/кюжанадзукай/) було замінено на фонологічний (新 仮名遣い /шінканадзукай/), а окуріґану було кодифіковано [220, с . 196]. Ця реформа, за свідчен
нями В.М. Алпатова, пройшла найпростіше з усіх реформ, які стосувалися
писемності: нині старі, історичні написання кани можна зустріти лише у
традиційних текстах на кшталт віршів або ж як індивідуальні відхилення
від норми, а також у перевиданнях давніх книг [ 11] (деякі приклади ви
користання давньої орфографії кани ми подамо нижче). Окрім цього з
060 х алфавітів кани —хірагани й катакани - було вилучено літери ゐ （
キ） и
系 (エ)， оскільки їхня сучасна вимова збігається з вимовою літері/ ヽ(イ) /і/ й
え(エ) /е/. Нова орфографія кани з ’явилася у 1946 році за назвою現代仮名
づかい/гендаи-канадзукай/， а сучасна система правопису кани існує з 1986
року і має загалом таку саму назву —現代仮名遣い/ґендаи-канадзукай/, за
винятком ієрогліфічного написання останнього слова [345, с. 61].
Загалом після Другої світової війни почався процес не лише рефор
мування, а й унормування системи письма японської мови: було ухвалено
цілу низку правил та рекомендацій стосовно правопису запозичених слів,
граматично змінних частин слів, інших аспектів орфографії (перелік осно
вних документів у цій царині ми вже подавали вище, велика їх кількість
була ухвалена саме у перші десятиліття після війни). Однак, не зважаючи
на, здавалось би, значні зміни, започатковані реформами, основні принци
пи системи письма японської мови лишилися незмінними, і система
仮 名 交 じ り 文 /канджі-кана-маджірібун/ продовжує існувати. Кодифікація
правил правопису також не внесла жорстких правил, які би зобов’язували
суворо дотримуватися певних орфографічних норм і забороняли від цих
норм відходити, оскільки документам у сфері правопису було надано ста
тус рекомендаційних, а не загальнообов^зкових. Отже, орфографія япон
ської мови доволі ліОеральна і цілком допускає відхилення від норм. Однак
загалом, підкреслює В.М. Алпатов, за всієї несуворості японських писем
них норм коливання останніх відбуваються лише в обмежених рамках, і
приблизно з 50-х рр. XX ст. між основними системами письма встановила
ся певна рівновага [ 11].
Нижче розглянемо детальніше кожен елемент мішаної системи письма
/吳 十仮名交じり文/канджі-кана-маджірібун/ —ієрогліфіку, силабічне пись
мо кана, латиницю в японській мові.
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Ієрогліфи

Ієрогліф - це графема, яку вживають у системах словесно-складового
письма і яка має вигляд зображення певного об’єкту [413, с . 171];ієрогліфи
відрізняються від фонетичних письмових знаків тим, що відтворюють на
письмі не звуки (фонеми) і не склади, а слова (або морфеми), тобто зна
ченнєві одиниці мови [219, с. 8 ]. Китайський ієрогліф
/канджі/) ~ це
письмовий знак, якому притаманні: а) своя гра中ічна форма; б) певне звучання, яке присвоюють йому у тій писемності, де ієрогліфи вживаються, і
яке є носієм значення; в) значення, яке через це звучання переходить на сам
знак [378, с . 10]. В японській мові ієрогліфи використовують для написання
коренів питомих японських слів, а також китаїзмів (канґо).
Китайські ієрогліфи, запозичені японською мовою, можна поділити
на три ти п и :1 ) піктограми; 2) ідеограми; 3) фоноідеограми. Розглянемо
кожен тип.
Піктограми - це найдавніші знаки китайської писемності, які походять
безпосередньо від малюнків-зображень тих чи інших предметів. Отже, вка
зує Н.І. Фельдман-Конрад, піктографічний знак спочатку був примітивним
малюнком. Наприклад, рот зображували півколом випуклістю вниз з по
перечною лінією зверху; так виник відповідний ієрогліф Р . Аналогічно ви
никли й інші найпростіші ієрогліфи. Так, зображення сонця мало вигляд
овалу з крапкою по центру; пізніше цей схематичним рисунок набув вигляду 日• Зображення ока з зіницею посередині з часом було розвернуто верти
кально, звідки і сучасний вигляд ієрогліфа на позначення ока: 目. Подібним
чином до зображення вуха можна звести форму ієрогліфа Жвухо. Дуга з
випуклістю догори і крапки під нею були зображенням неба і крапель; така
первісна форма ієрогліфа Ш дощ. До піктограм належать і найпростіші вка
зівні знаки, наприклад, _Ь і f , де їхнє значення верх і низ умовно позначено
вертикаллю над і під горизонтальною лінією, яка ніби імітує відповідний
вказівний жест. За таким самим принципом створено и ієрогліфи iheucmyn
і Wenaduna, у формі яких дійсно відтворено зображення виступу та впади
ни на горизонті. З плином часу малюнки ставали дедалі більше схематич
ними і зрештою набули сучасного вигляду, де від первісного зображення не
залишилось і сліду. Жоден ієрогліф не зберігся у тій формі, в якій він мав
зрозумілий безпосередньо піктографічний вигляд. Значення всіх рисунко
вих знаків, а отже і всіх найпростіших лексично значущих елементів ієро
гліфіки зараз уже є суто умовним [378, с . 11].
Вище ми вже вказували, що піктографічні знаки є наипримітивнішими
письмовими знаками, тож вони не в змозі задовольняти письмо розвинених
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мов. Тому природно, що в китайській писемності рисункові знаки, пікто
грами, складають мізерну частку. Набагато більша кількість ідеограм. Іде
ограма - це рисунок, який має умовний зміст. Наприклад, ієрогліф уі с п о чатку мав вигляд малюнка людини, яка стояла, розставивши ноги, і до цього
зображення було додано горизонтальну риску внизу; а весь малюнок був
зображенням не людини як такої, а її пози, й означав стояти [378, с . 11].У
складній ідеограмі умовний зміст виходить зі зв?язків значень частин. На
приклад, ієрогліф ^небезпечний складається з елементу Гкруча, зверху та
знизу якого - два зображення людини, що схилилася; тобто цей знак зобра
жує людину, яка небезпечно схилилася над урвищем, звідки і його значення
[625]. Ієрогліф ^ попервах зображував будівлю - святилище чи житло пра
вителя, перед нею людину на колінах і зліва від неї рот (в теперішній формі
частини Р і ロ）
；все це символізувало шанобливе вислуховування веління,
звідки і нинішнє значення ієрогліфа наказ [378, с . 11].Ієрогліф Щкраса було
утворено шляхом складання ієрогліфів ^ в ів ц я та ^великий, оскільки вівця
була важливою свійською твариною у Давньому К итаї,і гарних великих
овець високо цінували [625]. Ієрогліф т сліпий також має прозору структуру: до його складу входять знаки 目 сжо і 亡
[220, с . 190].
Ідеограми продовжували складати і з готових графічних елементів, що
вже втратили зображувальний характер та набули суто умовних значень.
Таким є походження більшості ієрогліфів, зміст яких у їхньому теперіш
ньому вигляді пов'язаний зі значенням елементів, що входять до нього.
Такий, наприклад, ієрогліф W до складу якого входять елементи Алюдина
і
зброя. Нині він має значення рубати, а раніше - бити списом (воро
га). Так само були складені деякі японські ієрогліфи кокуджі, наприклад,
畴 гな?cbfcwzi «印евая，який складається з елементів 山
і розташованих
біля нього елементів _h верх і f низ [378, с . 11-12]. У таких знаків яскраво
вираженою є аналітичність, мотивованість складного ієрогліфічного знаку
через прості [220, с. 207].
Проте чи не найбільша кількість ієрогліфів не є ані простими зображу
вальними знаками, ані ідеограмами, а належать до мішаного типу - фоноідеограм. У фоноідеографічному знакові слово, яке він позначає, фонетич
но тотожне до слова, яке позначає частина такого знаку. Інакше кажучи,
читання ієрогліфа загалом збігається з читанням однієї його частини.
У складеному фоноідеографічному знакові одна його частина, подібно
до букви, слугує позначенням звуку, а тому і має назву «фонетичним показ
ник» або ж «фонетик», інша ж має ідеографічне значення, а саме, визначає
сферу понять, якої стосується конкретне значення цього ієрогліфа; ця час
тина має назву «детермінатив» [378, с . 12; 413, с. 376]. Наприклад, ієрогліф
日青ce/wwww з детермінативом 日
має читання /сей/， яке збігається з чи
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танням його фонетика W; ієрогліф Шібільше з детермінативомЛ меч має
читання /джьо:/， аналогічне до читання фонетика 乗； за цим самим принципом побудованой читання ієрогліфів促 /соку/с/гшлі少
лю似ww(детермінатив
人， фонетик 足)，悲 /хі/«ечояь (детермінатив心, фонетик 非)，意 /шюн/дタ
/7/шй(детермінатив 心，
фонетик春)，星 /сей/зな?似 （детермінатив 日， фонетик
生）тощо. Такий принцип нерідко дозволяє передбачити читання ієрогліфів,
наприклад, знаки 洞，銅，月同，桐матимуть читання /до:/， аналогічне до ієрогліфа 同；裡，理та 娌 - /рі/， яке має фонетик 里；玲，怜，呤 і 玲 - /рей/，відпо
відне до читання ієрогліфа 令，який тут виступає у ролі фонетика.
Знаки, створені за цим принципом, є і серед японських ієрогліфів кокуджі. Наприклад, в ієрогліфові JU /юкі/ довжина рукавів наявність його
правої частини 行 спричинена тим, що нею записують омонімічне слово
/юкі/лгодаг, а датермінатив одяг пояснює, що цим ієрогліфом написано слово
/юкі/, значення якого пов’язане з поняттям одягу [378, с . 12].
Попервах детермінатив відігравав роль ідеографічного означальника,
одначе пізніше набув нової функції - визначати місце ієрогліфа у словни
ку. Ця функція зрештою і стала головною, а детермінатив перетворився на
ключ. Кількість таких ключів варіювалася, втім із XVII ст. сташлізувалася
на позначці 214 [378, с . 13]. Ключі певним чином зберігають ідеографіч
не значення, притаманне колишньому детермінативу. Так, серед ієрогліфів,
що мають ключі^дерево, велика кількість найменувань видів дерев (напри
клад, Ш /енокі/ залізне дерево китайське, № /каба/ Ьереза, /мацу/ сосна);
серед знаків із ключем 神wpae。一назви рослин (наприклад，茜 /акане/ лшрена пурпурова,革 /аті/ тростина,竿 /імо/ т аро,菊 /кіку/ хризантема、
，
серед знаків із ключшШриба - назви риб (наприклад,
/намадзу/ сом, I I
/унаґі/ вугор, ЙІ /кой/ короп) [378, с . 14].
Японська назва ключа - рР'і* /бушю/. ьільшість ключів мають в ієроглі
фах певне розташування. Ключі можуть розташовуватися:
- зліва (таких більшість), вони мають назву 偏 /хен/ (наприклад, ключ 人
в ієроглі中і 他; ключ 木в ієрогліфі 村)；
- згори - 冠 /каммурі/ (рідше - 頭 /кашіра/，наприклад, ключ み в ієрогліфі 宇; ключ Wb ієрогліфі 花)；
- справа - 旁 /цукурі/ (таких дуже мало, наприклад, ключ Р в ієрогліфі
部； ключ 彡в ієрогліфі形）
；
- з усіх боків —構 又 /камае/ (наприклад, ключ 門в ієрогліфі 間；ключ ロ
в ієрогліфі 囲)；
- звішуючись зверху наліво —垂 れ /таре/ (наприклад, ключ 广в ієрогліфі
府 ; ключ 厂в ієрогліфі 原; ключ 广в ієрогліфі 癖)；
- обводячи знак зліва і знизу - Щ /ньо:/ (наприклад, ключ і_в ієрогліфі
道； ключ і_ в ієрогліфі 廷)；
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- знизу - 脚 /аші/， або 靴 /куцу/ (наприклад， ключ 心в ієрогліфі 感 ； ключ
ハ
、、в ієрогліфі 点; ключ 皿в ієрогліфі 盗）[378, с . 14; 530; 615].
Деякі ключі можуть розташовуватися у знакові по-різному, наприклад,
ключ /^дерево може набувати розташування знизу
/джьо:/ стаття)^
зліва (枚 /май/
зверху (杏 /андзу/
тощо; ключ 日
зверху ( # /шьо:/ здійматися), зліва (ВД /мей/ світло), знизу ( р /муне/
зл^с/w); ключ 力
[—
， справа (助 /джьо/
зліва (カロ/ка/ доддвдти), знизу {Щ /до/ докладати зусиль). При цьому низка ключів залежно
від їхнього розташування в ієрогліфі змінює свою форму, наприклад, ключ
Клюдина має різну форму в позиції зверху
/кон/ нинішній) та зліва
/дай/ епоха); ключ ^во го н ь записують по-різному в позиції зліва (Й*
/то:/ світло) та знизу (SS /му/ не); ключ ^ р у к а також змінює свій вигляд у
позиції зліва (Ш /аку/ стискати) і знизу
/шьо:/ приймати); аналогічно
і ключ ^ с е р ц е набуває різного написання у позиції знизу ( S /он/ благо) і
зліва (tW /джьо:/ емоція).
Запозичення ієрогліфів мало значний вплив на японську мову, оскільки
разом з ними японці засвоювали китайські слова і кореневі морфеми, які ці
знаки позначали, пристосовуючи їхнє звучання до норм вимови японської
мови [378, с . 10]. Одначе при цьому японська мова не обійшлася лише за
позиченими китайськими ієрогліфами, і було створено також японські ієро
гліфи кокуджі (про них детальніше йтиметься нижче). Ієрогліфіка у Японії
пройшла довгий шлях розвитку, зазнавала змін і спрощень, намагань об
межити кількість знаків для активного вжитку. Реформи ієрогліфіки в Япо
нії та Китаї проходили по-різному, тож на сьогодні велика кількість ієрогліфів, раніше спільних для обох мов, мають різне написання.
Точно встановити обсяг ієрогліфічного фонду в японській мові неможливо, оскільки він відкритий [219, с . 11]. Список ієрогліфів 新常用漢字表
/Шінджьо:йо:-канджі-хьо:/ («Новий перелік ієрогліфів повсякденного використання»), який уважають неоохідним ієрогліфічним мінімумом, міс
тить 2136 знаків; чиннии нині технічний стандарт ієрогліфів для введення
у комп’ютер налічує 6355 знаків; ієрогліфічний словник «Дайджітен» (大辞
典)， який включає у тому числі и рідкісні ієрогліфи, налічує близько 16 000
знаків [219, с . 11].
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Онне та кунне читання
Складність японської системи письма полягає не лише у наявності іє
рогліфічного фонду і двох абеток, а ще й тому, що кожен ієрогліф має при
наймні два читання (на відміну від, наприклад, китайської мови). Читання
ієрогліфів (тобто звукові одиниці, які відповідають цим ієрогліфам) поділяють на два види: он, онне читання (音 /он /,音 読 み /онйомі/，音 読 /ондоку/)
та кун， кунне читання (訓 /кун/，訓 読 み /кунйомі/,訓 読 /кундоку/). При за
позиченні ієрогліфів ними почали писати корені питомих японських слів;
ці корені - кунні читання. Окрім цього разом із ієрогліфами запозичували
і їхні китайські читання, змінені фонетично відповідно до японської ви
мови; так з5явилися онні читання, що стали вагомим джерелом поповнення
японської лексики [11]. Термін е1 /он/ (букв, звучання) позначає слово або
морфему, що разом із ієрогліфом приишли до японської мови з китайської.
Термін IJI| /кун/ (букв, тлумачення) - це суто японське слово, як правило,
синонімічне до 音 /он/， яке пояснює зміст останнього; попервах куни були
тлумаченнями незрозумілих китайських знаків [219, с . 12; 220, с . 187].
Отже, читання он - це прийнята китайська вимова ієрогліфа; читання
кун - японський переклад змісту ієрогліфа [345, с. 81]. Японісти серед кунних читань виділяють кілька видів:
1)
国訓 /коккун/ —слово у японській мові ніяк не пов’язане зі змістом
знаку ієрогліфа; тобто використовують лише фігуру знаку. Наприклад, іє
рогліф
за власного значення приношення у японській мові має читання
/томо/ супроводження', ієрогліф t i , який у Китаї має значення загородити,
підробити, дика груша, в Японії позначає слово /морі/ храмовый гай. Інак
ше кажучи, BIIJII /коккун/ - це значення, присвоєне ієрогліфу в Японії;
2) ЙВЧ /ґікун/- слово у японській мові є перекладом китайського фра
зеологічного звороту або словосполучення. Наприклад, слово ШЙЯ лавина
складається з ієрогліфів Щсніг і Зруйнуват и, але читається японською як
єдиний нечленований комплекс - /надаре/; аналогічну ситуацію спостерігаємо й у сл ові五月雨んамідаре/
dow/. В такому разі кун приписано не одному ієрогліфу, а послідовності з двох чи трьох знаків, яку
розглядають як єдине ціле;
3) ІЕ®І| /сейкун/ - слово у японській мові відповідає значенню китай
ського ієрогліфа, напр.,
камінь, за кунним читанням /іші/ [219, с . 13; 345,
с. 82-83; 378, с.21].
Як кунних, так і онних читань в ієрогліфа буває кілька, оскільки його
могли використовувати для написання синонімічних або ж суміжних за зна
ченням коренів [11; 219; 220; 378], наприклад:
/маджіеру/зм/шу89

вати, обмінюватися
/кавасу/ обмінюватися (онні читання /ко:/,
/кьо:/); 幸 せ /шіавасе/
- 幸 い /сайвай/ 叫ас/швг/й (онні читання /ко:/,
/гьо:/);弓
蛍
レ
ヽ/цуйой/ о/льнг/й —3蛍V、
る /шііру/
(онні читання
/кьо:/, /ґ〇:/). Рідше зустрічаються ієрогліфи з кількістю онних чи кунних
читань, яка перевищує два:
-5 /ікіру/ жити
/уму/ народжуваww —生 /нама/ ce/:vcww —生える/хаеру//юс/ww—生 る /нару/ Здва/тш «/zodw
(онні читання /сей/, /шьо:/);行 く /іку/ й/ww—t l つ/оконау/
(онні
читання /ко:/, /гьо:/, /ан/); _Ь/5^ -5 /агару/ підвищуватися - _Ь -5 /нобору/
йматися _h /камі/ вг/?л* - J t /уе/ «а, wad (онні читання /джьо:/, /шьо:/);
Й/Ш /татенукі/ поздовжні и поперечні нитки у тканині - ШШ /татейоко/
поздовжні й поперечні л і т і - ШШ /ікісацу/ обставини (онне читання ШШ
/кейі/ процес, хід).
-

-

-

Можливим є і зворотне явище, коли один і той самий корінь записують
кількомаспособами [11]:良 V、/йой/ — 好 Vヽ/йой/ —# レヽ/йой/ズ〇•/?〇敗мй;描く
/каку/ - ® < /каку/
И
歯む/каму/ —卩交む/каму/ л:タea/ww,
при цьому різні написання можуть із часом закріплюватися за різними зна
ченнями багатозначних слів [11]:ІЯ6 /тору/ брати - Щ Ъ /тору/ловити /тору/ красти.
Причина наявності в ієрогліфів кількох онних читань криється вже не
в особливостях називання синонімічних слів (як у разі з множинними кунними читаннями), а в історичних змінах та різниці діалектів у китайській
мові, з якоїі було запозичено онні читання, а також у хвилях запозичень ки
тайських ієрогліфів Японією [345, с. 84]. Деякі китайські слова чи морфеми
японська мова запозичувала кілька разів - у різний час і з різних діалектів
китайської мови [219, с . 13]. Так, вимова ієрогліфів першої хвилі запозичен
ня ( ^ ：
е 1/ґоон/) відрізняється від вимови ієрогліфів другої хвилі запозичення (漢 音 /кан’он/)，наприклад:大 /дай/ (吳 音 /гоон/) _ /тай/ (漢 音 /кан’он/);
地 /дж і/(吳 音 /гоон/)- /ч і/(漢 音 /кан’он /);分 /бун/(吳 音 /гоон/)- /фун/(?無
音 /кан’он/);美 /м і/(吳 音 /ґоон/)- /бі/(漢 音 /кан’он/);無 /м у/(吳 音 /гоон/)/бу/ (漢 音 /кан’о н /);男 /нан/ (呉 音 /гоон/) - /дан/ ( _ 音 /кан’о н / );日 /нічі/
(呉 音 /ґоон/) - /джіцу/ (漢 音 /кан’о н /);人 /нін/ (吳 音 /ґоон/) - /джін/ (漢音
/кан’он/);正 /ш ьо:/(吳 音 /гоон/)- /сей/(漢 音 /кан’он/) [344, с. 85-88]. Окрім
вимови першої (吳 音 /гоон/) і другої хвилі запозичення (漢 音 /кан’он/) існує
також вимова 唐 音 /то:он/， одначе кількість слів， які вимовляють за нею,
мала (близько 100) [345, с. 89].
Як ми вже вказували вище, кунні читання присвоєно японським словам.
Тож у словах, корінь яких записано ієрогліфом, а службову частину - хіраґаною, ієрогліфам зазвичай відповідає кунне читання; такі слова є серед
різних частин мови: Ш
/шіташімі/ близькість;
/отодзуреру/ відe/da/ww; #1/ ヽ/вакай/лィ
a/70dww.
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Окремому слову може відповідати й один он. Так, Н.І. Фельдман-Конрад указує， що певна невелика кількість 音 /он/ увійшла в японську мову
як окремі слова. Деякі з них існують у японській мові у вигляді іменників
(напр.,
/е/ картина, РР /ін/ печать), інші набули японських суфіксів і по
повнили склад дієслів, прикметників, прислівників (напр.,
Ъ /о:дзуру/
відповідати,
/рокуна/ належ ний,大 し て /таишіте/ се/шозно) [378,
с. 25]. Одначе більшість 音 /он/ існує в японській мові як повнозначні або
афіксальні морфеми, що утворюють слова у комбінації з принаймні однією
повнозначною чи афіксальною морфемою зазвичай теж китайського походження [378, с. 2 5 ]:安 全 /андзен/ б故 連 携 /ренкей/
消費者
/шьогхішя/ споживач тощо.

Кокуджі

Термін
/кокуджі/ позначає кілька понять:1 ) графеми, які офіцій
но використовують у національному письмі тієї чи іншої країні;z) письмо
каною (на противагу до ієрогліфічного); 3) знаки, створені в Японії за зраз
ком китайських ієрогліфів [530]. Отже, за третім значенням цього терміна,
国 字 /кокуджі/ (рідше - 和 字 /ваджі/，倭 字 /ваджі/) - це ієрогліфи， вигадані
японцями.
Вперше такі знаки почали з^влятися ще в епоху Нара. Найхарактерніші
кокуджі пов5язані з назвами риб, що пояснюється особливостями геогра
фічного розташування Японії [345, с. 79]. Серед кокуджі немало ідеограм,
у яких змістовні знаки поєднано у новин ієрогліф: Ш /іваші/ івасі (ідеогра
ма утворена поєднанням ієрогліфів Й /сакана/ риба і і? /джяку/ слабкий,
оскільки коли івасі виловлюють, вона одразу ж помирає); Ш/тара/ минтай
(утворена з ієрогліфів й /сакана/ риба іШ /юкі/ сніг, оскільки минтаи має
біле м'ясо); Ш /шячі/ косатка (поєднання ієрогліфів Й /сакана/ риба і й
/тора/ /гшгр, оскільки косатка агресивна) [345, с . フ9-80]. За способом ідеограми створені також японські ієрогліфи!^ /шіцуке/ вихованість', i t /цуджі/
перехрестя, ffl /нагі/ штиль [345, с. 80]. Наведемо ще кілька прикладів кокуджі:俣 /мата//?а?га7>ш:ення;
/кому/
捧 る /шюору/
витискати; ^ /моку/ тесля\
/то：
ґе/ гірський перевал; "£) V4 /нюи/ запаху
% /момме/ міра ваги, 3,75 г\ Ш /шяку/ роздратування', Ш /одоші/ шнур (у
військових обладунках).
Деякі кокуджі створені для позначення японських реалій, які за допомо
гою китайських ієрогліфів передати було неможливо (як, приміром, указані
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вище кокуджі на позначення видів риб), однак є і кокуджі, які співіснують
із відповідними канджі, наприклад: Ш /курума/ віз (китайський відповідник
車 /курума/);搾 る /шібору/ewwwc/cflf/ww (пор. китайський ієрогліф 絞 る /шібору/ стискати)\ Ш /auuapd молодець (з відповідником
/аппаре/); в
таких парах, одначе, більш уживаними зазвичай є не японські, а китайські
ієрогліфи.
Зрідка трапляється співіснування двох кокуджі на позначення одного
поняття, наприклад: Ш /сорі/ /сорі/ санчата; Ш /хатаке/ - ^ /хатаке/
поле.
Більшість кокуджі мають лише кунне читання, однак зустрічаються і
знаки, що мають також онне читання, наприклад: Ш < /хатараку/ працюва
ти (онне читання /до:/).
Кількість кокуджі незначна (їх існує близько ста); ці знаки були створені
з графічних елементів китайського походження і за китайськими структур
ними моделями. В системі японської писемності кокуджі не відіграють осо
бливої ролі [219, с. 8; 378, с . 10].

Застарілі та нестандартні форми ієрогліфів

Безперечно, велика кількість ієрогліфічних знаків ускладнює систему
письма і процес опанування письмового мовлення, що і призвело до прове
дення низки реформ і введення ієрогліфічних стандартів, про які вже йшло
ся вище. Згадали ми і про спрощення складних ієрогліфів, яке відбулося у
рамках цих реформ. Є.В. Маєвськии вказує, що зазвичай таке спрощення
полягало у тому, що на заміну класичній формі ієрогліфа вводили як стан
дартну його менш складну форму, яку вже і так застосовували у нефор
мальних ситуаціях [219, с . 133]. Це, однак, не означає, що застарілі, повні
форми ієрогліфів цілком виишли з ужитку і в сучасному японському письмі
не вживаються. Класичні, застарілі форми ієрогліфів на сьогодні зустріча
ємо у написах урочистого характеру, малотиражних творах книжкового й
каліграфічного мистецтва тощо. У деяких сферах, як, приміром, боротьба
сумо, продовжують послуговуватися рідкісними, архаїчними ієрогліфами,
що створює відповідний середньовічний антураж [11].
Багато шкіл та університетів на своїх емблемах використовують тра
диційне написання ієрогліфа 学 /ґаку/，яке має такий вигляд: 學 • Журнал
/Бунгей-шюнджю:/, заснований у першій третині XX ст., збері
гає у своїй назві класичне написання ієрогліфам /ґей/ як Ш- Масова газета
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назві також використовує застарілі форми ієрогліфів 経 済 /кейдзай/:經濟.
Класичні написання на тлі стандартних спрощених форм тих самих ієро
гліфів поввзують з уявленнями про традиційність, консервативність тощо
[219, с . 133].
Класичні форми написання ієрогліфів нерідко зустрічаємо в іменах та
прізвищах [11; 219, с . 134]. Є.В. Маєвський наводить приклад прізвища
Хара, яке зазвичай записують ієрогліфом 原； одначе одна з родин із таким
прізвищем традиційно записує його без крапки звєоху, хоча такого ієроглі
фа немає у стандартному комп5ютерному ієрогліфічному наборі [219, с.
135-136]. Як ще один приклад сходознавець наводить ім?я Хіроші, для за
пису якого зазвичай уживають ієрогліф Ж, одначе один із його носіїв додає
до вказаного ієрогліфа крапку у правому нижньому куті [219, с . 136]. Отже,
використання архаїчних або нестандартних ієрогліфів цілком припустиме і
навіть доречне у деяких сферах, що зайвий раз свідчить про ліберальність
сучасної японської системи письма.

Кана

/кана/ (від
/каріна/ тимчасові знаки) - це силабічне письмо,
створене у Японії на основі ієрогліфів; зазвичай під терміном «кана» розуміють лише абетки хірагана (平仮名） й катакана (片仮名） ， однак можливим
є і широке розуміння цього терміна, що включає у себе інші знаки силаоїчного письма (変体 仮 名/хентайґана/)， а також ієрогліфи у фонетичній функції (万 葉仮名/манйо:гана/) [625].
Основними варіантами кани є хірагана и катакана, які відрізняються
способом спрощення: катакана утворилася з невеликих фрагментів тих чи
інших ієрогліфів у статутному написанні, а хірагана - з ієрогліфів у скоро
писному написанні, яке вже саме собою є простішим за статутне [219, с. 9;
625]. Хоча хірагана й катакана є різновидами однієїі тієї самої складової
абетки, велика кількість їхніх знаків, маючи ідентичне звукове значення,
походять від різних ієрогліфів і зовсім не схожі один на одного [219, с. 9].
Кана формувалася поступово, але напевне існує принаймні з X ст. [219, с. 9].
До 1946 року кана мала традиційний ( 旧仮名遣い/кюжанадзукай/)， або
ж історичний правопис (歴史的仮名遣V、/рекішітекі-канадзукай/)， який
відображав вимову практично тисячолітньої давності. При цьому слова
вимовляли за сучасними правилами, одначе записували так, як ці слова
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вимовляли ще в епоху Хейан [345, с. 57-58]. Наприклад, сучасному пра
вопису дієслівних форм відповідає такий традиційний: Y丁つ /оконау/ ィ了ふ/оконау/
与えられ О /атаерареру/ - 与へ ら れ る /атаерареру/
伴 わ な い /томованай/ - 伴 は な い /томованай/ we
сл/办
用 い る /мочііру/ —用 ひ る /мочііру/ eiweaww;持 っ て /мотте/ —
持 つ て /мотте/ wee少仙；あ っ て /атте/ - あ っ て /атте/ бアфдш;や っ て い た /
яттеіта/- や っ て ゐ た /яттеіта//?обг^;失 わ せ る /ушінавасеру/ - 失はせる
/ушінавасеру/ «шбдвляшм;歌 わ れ て い る /утаваретеіру/ - 歌 は れ て ゐ る /
утаваретеїру/
異 ^ : つ，
こ/котонатта/ —異なつ 7こ/котонатта/ ezV)міннии. Давній правопис мають іінші частини мови, наприклад, ^ X V /
кьо:/ - け ふ /кьо:/
い ど /ідо/ —ゐ ど /ідо/ л77шші/я;力、
い /кай/ —
か ひ /кай/л/ァмшг;とお /то:/- とを /то:/десять;おおきい /о:кій/-おほきい
/о:кій/ветїшшй;ず い ぶ ん /дэуйбун/- ずゐぶ ん /дэуйбун/"ія т м ; てちよう /
течь。:/一てちやつ/течь。:/如
ちよう /чьо:/—てふ /чьо:/л^/??е/ш穴тощо.
Скасування цього правопису і заміна його на новий, який відображає фонетику сучасної японської мови (新 仮 名 遣 い /шінканадзукай/，現代かなづい
/гендаи-канадзукаи/), оуло одним із найважливіших компонентів згаданої
вже вище мовної реформи 1948-1949 років [219, с . 115].
На сьогодні 旧仮名遣しヽ /кюжанадзукай/ зберігають при передрукові
оудь-яких текстів давньою мовою або ж довоєнних текстів сучасною мо
вою [219, с . 115], наприклад:
けふといふ日にはずゐぶん變なことがあった。 朝、起きたのはかな
り遲かったが、マヴラが長靴の磨いたのを持って來た時、いま何時だと
訊いた。すると、 もうとっくに十時を打ちましたとの答へに、おれは大
急ぎで身じまひをした。/Кьо: то ю: хі-ні ва дзуйбун хен-на кото ґа атта.
Аса, окіта-но ва канарі осокатта га, мавура-ґа нагакуцу-но міґаита-но-о
мотте кіта токі,іма нанджі да то кіита. Суру то, мо:тоцуку-ні джю:джі-о
учімашіта то-но котае-ні, оре ва о:ісогіде міджімаи-о шіта./ Сьогоднішньо
го дня сталася дивна пригода. Я встав зранку доволі пізно, і коли Мавра
принесла мені начищені чоботи, я запитав, котра година. Почувши, що
вже давно по десятій, я поквапився хутчіше вдягнутися. (《 Записки божєвільного» М.В. Гоголя у перекладі Хірай Хаджі, 1937 рік).
Окрім цього, давню орфографію застосовують і при створенні нових
текстів традиційних форм, наприклад, для написання хайку і танка [219, с.
115]. Традиційну орфографію зустрічаємо у законах, що ухвалені до рефор
ми правопису, однак чинні і нині:
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要と
し、内閣が、そ の 責 任 を 負 ふ /Тенно:-но кокуджі-ні кан-суру субете-но
ко:і-ні ва, наикаку-но джьоген то шьо:нін-о хіцуйо:-ші, наикаку-ґа, соно
секінін-о оу/ Дії Імператора, що стосуються державних справ, мають
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бути рекомендовані і схвалені Кабінетом. Кабінет несе відповідальність
за них (Конституція Японії);
天皇は、 この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関
1
目
ё を 有 し な い /Тенно: ва, коно кемпо:-но садамеру кокуджі-ні кан
суру ко:і номі-о оконай, кокусей-ні кан-суру кенно:-о }〇 > ш тт! Імператор

виконує дії, що стосуються державних справ, затверджених у Консти
туції, і немає повноважень у державши владі (Конституція Японії) [560].
Хіраґана й катакана мають по 46 основних знаків (знаки, що розта
шовуються у таблиці на другій та четвертій позиціях стовпчику Ъ Ыъ!,
з реформою 1946 року вилучені з абетки, оскільки їхнє сучасне читання
збігається з читанням знаків тих самих рядків у стовпчику /а/, проте на
практиці вони зрідка зустрічаються й нині) [11; 219]. Хіраґана й катакана
відрізняються написанням, лише деякі знаки є схожими. Стандартний по
рядок розташування знаків у кані являє собою таблицю, в якій в одному
вертикальному стовпчику розташовуються знаки для складів з одним і тим
самим приголосним (стовпчики називаються за першим складом), а в одно
му горизонтальному рядку - знаки для складів з одним і тим самим голосним. Ця таблиця має назву 五 十 音 /ґ〇
джю:он/ 50
ノ[11;219,
с. 11-12]. Окрім цього, кана включає ще й похідні знаки для позначення з
дзвінкими і м’якими приголосними, а також незвичних для японської мови
поєднань приголосного і голосного звуків, які зустрічаються в іншомовних
запозиченнях [219, с . 12]. Дві маленькі риски у правому куті деяких складів для позначення дзвінкості - це знак 濁 点 /дакутен/ (або ж 濁り/ніґорі/)
[345, с . 124]. Існує також особливий знак довготи голосного (довга риска).
З урахуванням усіх цих доповнень і хіраґана, й катакана налічують понад
80 знаків кожна [219, с . 12]. Таблицю
/ґоджюгон/ з додатковими зна
ками хіраґани й катакани див. у підрозділі «Транскрипція і транслітерація
японських слів засобами латинського та українського алфавітів».
Найчастіше знак кани відповідає відкритому складу з коротким голо
сним. Кана орієнтована на фонетичні особливості японської мови, які іс
нували у ній ще до появи масових запозичень з англійської, і саме тому
адекватно записати запозичені слова нею складно [11]. Розглянемо кожен
вид кани детальніше.
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Хіраґана

Хірагана (平仮名）一це вид кани, силабічне письмо, утворене шляхом
спрощення скорописного варіанту ієрогліфів [625].
Хіраґана почала розвиватися з початку епохи Хейан, а сам термін «хіра
ґана» з'явився у XVI ст. зі значенням «звична кана» (на противагу катакані). Попервах хіраґаною писали жінки, тож ця абетка називалася також ІС
牛 /оннаде/ и 女 文 字 /оннамоджі/， тобто «жіноче письмо». На кінець доби
Хейан (794-1185 рр.) хіраґана налічувала близько 300 знаків, тож кілька
століть тривало п впорядкування, і зрештою на початок періоду Меиджі
(1868-1912 рр.) кількість знаків скоротили до 100. Ще пізніше, у 1900 році,
кількість знаків хіраґани було обмежено 48, решта ж знаків стали позначати
терміном
/хентайґана/ (видозмінене письмо) [625]. У сучасному ж
письмі, як ми вже зазначали, здебільшого вживають лише 46 знаків хіраґани.
Отже, хіраґана походить від спрощених, скорописних форм ієрогліфів.
К. Судо наводить таблицю ієрогліфічних знаків, з яких було утворено знаки
хіраґани [345, с. 55] (зліва розташовано знак хіраґани, справа від нього ~
відповідний ієрогліф):

Таблиця 7
Знаки хіраґани та ієрогліфи, від яких вони походять
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
ん

安
加
左
太
奈
波
末
也

い
ぎ
し
ち
に ひ
み

以
幾
之
知
仁
比
美

良
和

«9
ゐ

利
為

0
<
す
つ
ぬ
ふ
む
ゆ

宇
久
寸
川
奴
不
武
由

え
け
せ
て
ね
へ

る

留

れ

め

衣
計
世
天
禰
部
女

お
こ •
そ
と
の
ほ
も
上

於
己
曽
止
乃
保
毛
与

禮
恵

ろ
を

呂
遠

无

Звісно ж, оскільки хіраґана має понад тисячолітню історію, велика кіль
кість и сучасних знаків уже мало нагадують ієрогліфи, з яких їх було утво
рено (погляньмо, приміром, на пари tbi І І , *?： й
t o a Ш9
Ц ), однак
в окремих випадках принцип спрощення, якого зазнав ієрогліфічний знак,
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і досі є доволі прозорим (напр•，えй 衣，けі 計，たй 太，やта 也тощо). Оче
видним є й фонетичний принцип, за яким підбирали ієрогліфи，що зазнали
спрощення (напр.，かі 加， який має он /ка/，ふй 不 /фу/，りта 利 /рі/，わй 和
/ва/ тощо).
Вище ми вже писали, що у процесі розвитку японської мови и писем
ності обсяг застосування хіраґани змінювався: нею могли цілком запису
вати тексти, а могли й не використовувати взагалі, надаючи перевагу ієрогліфічному запису. Однак у процесі історичних змін японського письма за
хіраґаною закріпилася функція запису граматичних показників, службових
слів тощо, тобто хіраґана почала відігравати роль окуріґани. Окуріґана
(досл.
达り f反名) 一це кана, яку дописують після
ієрогліфа для позначення змінної частини слова і супутніх службових слів
[219, с . 13]. Окуріґана уточнює, яке саме слово (якщо ієрогліф позначає два
чи більше слів) і яку форму слова вжито цього разу [378, с. 23].
Використання окуріґани при ієрогліфові може бути різноманітним. Коли
окуріґаною пишуть лише закінчення слова, таке слово зазвичай в осно
вному своєму значенні відповідає первинному значенню ієрогліфа, напр.,
大きい/ожіи/ ве/ш/о/й у цьому сенсі відповідає знаку大і є його кунним читанням у традиційному розумінні цього слова. Проте окуріґаною можна за
писувати і словотвірний суфікс і навіть компонент складного слова. У цьо
му разі значення слова часто відходить від значення самого ієрогліфа, на大ざつ}ま
° /о:дзагша/ (збмя/с, г/?少бо,大そ
приклад:大 し て /тайшіте/
tltz /дайсорета/ нахабний [378, с. 24-25]. Тому очевидно, що самими лише
ієрогліфами, без окуріґани, записати всі японські слова неможливо [378,
с. 25], отже, окуріґана відіграє доволі важливу роль.
Сучасний японський орфографічний норматив окурігани 送り仮名の付
け 方 /окуріґана-но цукеката/ існує з 1973 року，однак， як і більшість до
кументів у сфері правопису, не закріплює жорстких правил, лишаючись
рекомендаційним, через що, за спостереженнями Є.В. Маєвського, цілком
припустимими є різні варіанти дописування окуріґани. Наприклад, слово
/тачіі-фурумай/р>сш й :ж政:ww， пишуть я к 立居振舞，立ち居邊舞，立ち居振
舞い，立ち居俄る舞い[219, с . 104]， тобто цілком прийнятним є як цілкови
те уникання вживання окуріґани，
так і максимально щедре її використання.
Аналогічно слово /хітотдяі/ люди можна записати як із використанням оку
ріґани (А /с Ъ), так і без неї ( А ^ ) , так само і подібне за стоуктурою слово
/томодачі/ 如ve - 汉 逵або ж 友 ，
こり.
Окрім звичної ролі окуріґани хірагану також застосовують замість рід
кісних і складних ієрогліфів [11]. Таке вживання хірагани стало актуальним
після введення ієрогліфічного мінімуму, що, як ми вже зазначали, рекомен
дував писати хіраґаною частини слів, для написання яких використовували
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ієрогліфи, що до мінімуму не потрапили. Так, наприклад, виникло написання слова / і к і г а й / я к 生き; ^ レヽ（ на противагу до 生き甲斐
або ж 生甲斐)；/о:ка-суру/ "aca/zotb/cyea/wwcb - як お う 歌 す る （
пор.驅歌す
る）тощо.
Написання хіраґаною нині вже практично витіснило ієрогліфічне написання багатьох слів, наприклад:ぜ V、
たく /дзеитаку/розлам/ замість 餐沢；
た く さ ん /такусан/ふггшгю замість 沢山；い わ ゆ る /іваюру/
звшшй
замість 所謂；ちょっと/чьотто/ /ирбш/ замість —寸тощо.
Окрім цього хірагана слугує для запису слів з узагальненою семантикою
(напр., дієслів з широким значенням) тощо [11];завдяки запису хіраґаною
на письмі здійснюють розмежування між омонімічними повнозначними і
службовими словами, напр.， службове слово ところ/токоро/1 повнозначне
所 /токоро/л/гсг/е; службове слово もの/моно/ й повнозначне 物 /моно//?/ч;
службове く7こ己る/кудасару/ й повнозначне 下 さ る /кудасару/ ддва/ww;
СЛужбОВе み る /МІру/ И ПОВНОЗНаЧНе 見 る /М І р у / т о щ о .

Катакана
Катакана (片仮名， від 片 /ката/
неповноцінний
/кана/
тимчасова назва) - це вид кани, силаоїчне письмо, знаки якого утворені
від частин ієрогліфів, що вживалися для фонетичного запису (万葉仮名
/манйо:ґана/); це письмо, яке застосовують здебільшого для запису євро
пейських запозичень (^^Іи/ґайрайґо/), звуконаслідувальних
/ґісейго/)тазвукозображувальних (擬 態 語 /гітайго/) слів [625]. Більшість знаків катакани утворені від частин ієроглі中ів (напр.， 7 від Н ,イвід 伊，ウвід
宇)， проте є знаки, утворені не від частин, а від повного варіанту ієрогліфів
(напр•，ケвід 介，シвід 士，チвід 千，ツв ід ) 丨
丨
，ハ від 八，ミвід 三）[625].
Катакана, так само, як і хірагана, має давню історію. Деякі и знаки були
утворені від тих самих ієрогліфів, що і знаки хіраґани. Погляньмо на табли
цю походження знаків катакани, яку подає у своїй праці К. Судо [345, с. 56]
(зліва розташовані знаки катакани, справа від них - відповідні ієрогліфи):
Як бачимо, деякі ієрогліфи стали матеріалом для утворення як знаків
хіраґани, так і знаків катакани (напр•，力Р ,幾，於，己，止，意тощо). Однак,
оскільки спрощення у двох абетках відбувалося за різними моделями
(скоропис у хіраґані та використання частин ієрогліфів у катакані), одні
і ті самі ієрогліфи зрештою утворили зовсім різні за формою знаки си
лабічного письма.
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Таблиця 8

Знаки катакани та ієрогліфи, від яких вони походять
ア

力
サ
タ
ナ
ノ、
マ

ヤ
ラ

阿
加
散
多
奈
八
末
也

V

良
和

ン

无

ク
ク

ユ

宇
久
須
^)、
卜
丨
奴
不
牟
由

ノレ

流

キ
シ
チ

伊
幾
之
千

ニ

__

ヌ

ヒ
く

比
三

ム

イ

利
井

V

斗

ス

フ
フ

エ
ケ
セ
テ
ネ
へ

メ

江
介
世
天
祢
部
女

才
コ

ソ

ь
ノ
ホ
モ

3
レ

エ

礼
恵

ロ

ヲ

於
己
曽
止
乃
保
毛
輿
呂
乎

Нині катакану вживають здебільшого для запису слів іншомовного по
ходження: /'ノメ トリー/ашіметорі:/ д о ш е т р ія , カ リ ス マ / карісума/ дгаризма, メガノ《イ ト /мегабайто/
Порядок запису запозичених
слів катаканою затверджено 1991 року. Окрім запозичень гайрайго ката
кану використовують також для запису іноземних географічних назв, імен
іноземців, спеціальних науково-технічних термшів [345, с. 68]: ノべチカ ン /
Бачікан/
キンバリー/Кімбарі:/ Аїліберл/，ジェネティック *コー
ド /дженетікку ко:до/ гене/гшч/шй wd. Нею, як ми вже вказували вище，
можуть записувати й назви тварин і рослин, а також ономатопоетизми: フクダ

верблюд

， ス

ミ

レ

/cyuipd фіалка

, シ

7

、
ノ ク

/иііку-шіку/ схлипування.

Однак тривалий час і аж до кінця Другої світової вшни катакану вжи
вали як окуріґану в імператорських рескриптах, військових статутах тощо
[219, с . 1 2 7 ].іож и у такій функції спостерігаємо в законах, ухвалених до
реформ письма, наприклад:
運送取扱人トハ自己ノ名ヲ以テ物品運送ノ取次ヲ為スヲ業卜スル者
ヲ謂フ /Унсо:-торіацукай-нін то ва джіко-но на-о мотте буппін-унсо:-но
торіцуґі-о насу-о ґьо: то суру моно-о іфу/ Агент із перевезення - це особа,

яка виступає як посередник у транспортуванні речей, здійснюючи його від
свого імені (Торговельний кодекс Японії);
仲立人:^其媒介スル行為ニ付キ見本ヲ受取リタルトキハ其行為力
完了スルマテ之ヲ保管スルコトヲ要ス/Накадачінін ка соно байкай-суру
ко:і-ні цукі міхон-о укеторі-тару токі ва соно ко:і ка канрьо:-суру мате коре-о
хокан-суру кото-о йо:су/ Посередник, прийнявши товар для його переда99

чі, зобов 'язаний до завершення своїх дій з передавання товару зберігати
його в налеоктому стані (Торговельний кодекс Японії);
国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ、且其ノ相互関係ニ於
テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ拋 棄7 々 /Кокусай-фунсо:-кайкецуно таме сенсо:-ні уттауру кото-о хі-тоші, кацу соно со：
ґ〇-канкей-ні ойте
кокка-но сейсаку-но шюдан тошіте-но сенсо:-о хо:кі-суру/ Сторони за

суджують звертання-до вший для врегулювання міжнародних спорів та
відмовляються від неї у своїх взаємних відносинах як засобу національної
політики (Договір про відмову від війни як засобу національної політики).
Втім і на сьогодні сфера вживання катакани також не обмежується лише
записом слів іншомовного походження і деяких японських лексем. Так, катакану і нині традиційно вживають у телеграмах [219, с . 127]. Окрім цього,
нерідко катакану використовують також для виділення якогось слова в тому
чи іншому сенсі. Наприклад, написання назви міста іХВ) Хіроьиіма катаканою як ヒロシマ вказує на те, що йдеться не про географічну місцевість, а
про історичний факт атомного бомбардування [219, с . 128]. Аналогічне ви
користання катакани зустрічаємо і при написанні географічної назви
Фアа:少w/іл^ як フクシマ，що дає зрозуміти: йдеться не про місто, а про аварію на атомній станції «Фукушіма-1» (напр., у назві книги 「
世界で広；^ る
脱原発。 フクシ マ は 世界にどう影響 S 与え fこのか」 /Секай-де xiporapy
дацу-ґемпацу. Фукушіма ва секаи-ні до: еикьо:-о атаета-но ка/ «Вюмова від

атомної енергетики, що шириться світом. Який вплив справила на світ
аварія на станції «Фукушіма»?» - Токіо: Такараджімашя, 2 0 1 1 .- / 0 〇с.).
Коли у населеному пункті Наріта пооудували міжнародний аеропорт, газета
«Майнічі» опублікувала матеріал під заголовком 成田からナリタへの激動
Шаріта-кара Наріта-е-но ґекідо:/ cwp— “ й
ezV)
加//ゅん
ma, де Наріта в ієрогліфічному записі - це звичайна японська географічна
назва, а в записі катаканою - назва особлива, найменування унікального
об’єкту міжнародного значення [219, с. і /9].
Катакану вживають і задля емоціино-експресивного виділення тих чи
інших слів. Наприклад， на шпальтах газети зустрічаємо:ヵワイイだ'けじ
や タ メ /кавши даке джя даме/
a/ze не ліожтш за нормативного 可愛レヽ
(або ж
чим підкреслено не просто привабливість, а
надзвичайну привабливість об^кту, про який ідеться, а також не просто неооступтсть, а категоричну недоступність цього об^ю у, тобто підсилено
емоційну складову висловлювання.
Ще одним прикладом уживання катакани є виділення нею слів, які є
предметом висловлювання:歴史には無数のモシが存在する/рекіші-ні ва
мусу:-но моші-ґа сондзаи-суру/ в історії є безліч «якби»; в такому разі катакана фактично виконує роль лапок [219, с . 129]. Отже, катакана, вжита
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там, де вона зазвичай не передбачена, виділяє, підкреслює відповідну мовну одиницю 1^219, с . 130].

Інші види кани

Вище ми вже вказали, що термін «кана» у вузькому значенні цього слова
вказує на хіраґану й катакану - два алфавіти повсякденного використання,
одначе у широкому значенні цей термін може позначати також і інші види
фонетичного письма, винайдені в Японії та створені на основі китайської
ієрогліфіки. Серед цих інших видів виділяють манйогану як перше фоне
тичне письмо японської мови, з якого й розвинулася сучасна кана, а також
хентайґану, знаки якої використовували до XX ст. поряд зі знаками хіраґани
й катакани.
/хентайґана/ (букв, видозмінена кана) - це силабограми того
самого походження， що й хіраґана， тобто ієрогліфи у скорописному варіанті
та фонографічному вжитку, які не входять до стандартного набору знаків
хіраґани. Хентайґаною стали називати знаки, які не потрапили до пере
ліку знаків хіраґани з проведенням реформи шкільної освіти 1900 року і
прийняттям правил викладання письма у школах 「
小学校令施行規貝Ijj
/Шьо:гакко:-рей-шіко:-кісоку/ [529]. Наведемо кілька прикладів символів
хентайгани: 9 /ка/;
/н о /;ネこ/〇/;
/ро/; ふ /ші/рЗО].
Раніше хентайґану вживали як повсякденне письмо, однак з XX століття
сфера и вживання стала дуже оомеженою. Хентайґана зустрічається лише в
рукописі; її знаки не входять до стандартного комп’ютерного набору. Деякі
символи цього інвентарю силабограм походять від тих самих ієрогліфів, що
и хіраґана, проте відрізняються більшою графічною складністю. Це більш
повні, не цілком скорочені скорописні варіанти тих самих ієрогліфічних
знаків. Інші символи хентаиґани походять не від тих самих ієрогліфів, що
хіраґана. Проте в обох випадках це силабограми зі складністю малюнка.
Хентайґана трапляється вкрапленнями у рукописних (зазвичай виконаних
пензлем) текстах, які претендують на вишуканість, традиційність, у калі
графи #зЙ/шьодо:/ [219, с . 131-132; 569]. Окрім цього, знаки хентайгани
можливі в епістолярному стилі, магазинних вивісках тощо [530].
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Вживання ієрогліфів для фонетичного запису

Система фонетичного письма у японській мові, як ми вже згадували
вище, почала розвиватися зі створенням манйогани, в якій китайські ієро
гліфи вживалися для фонетичного відтворення японських слів. Принцип
фонетичного застосування ієрогліфів існує і нині. Він має назву当て字
/атеджі/.
当て字（
宛字）/атеджі/ - це ієрогліфи, які традиційно вживаються для
фонетичного відтворення слів, з огляду на їхнє онне або кунне читання і не
зважаючи на значення ієрогліфічних знаків; у формі запису 当て于 /атеджі/
ієрогліфи фактично виступають у ролі літер для відтворення тих чи інших
звуків [530]. Така форма запису історично походить від манйоґани. Спосіб
запису слів за допомогою використання фонетичної оболонки ієрогліфів
теж називають 当て子/атеджі/, або ще 借 字 /каріджі/，
/шякуджі/.
Такий спосіб раніше був поширеним для запису слів іноземного похо
дження, однак на сьогодні цю роль перейняла катакана, тож нині форма
запису атеджі збереглася лише в обмежених випадках. Зокрема, ієрогліфа
ми, підібраними за фонетичним принципом, традиційно записують інозем
ні географічні назви (однак на сьогодні и тут частіше вживають катакану):
亜細 亜 /А дж іа/А ія， 西 亜 /Рошіа/Росія,印 度 /Індо/7/^)/я，
仏 蘭 西 /Фурансу/ Франі/ія，阿 蘭 陀 /Оранда/
烏 克 蘭 /Укуран/
Традиціинии ієрогліфічний варіант написання географічних назв зустрічаємо
в офіційно-діловому и публіцистичному стилях, де нерідко на позначення
відповідної країни використовують лише перший ієроглі中із запису当て字
/атеджі/. Така форма запису зручна й компактна, що особливо важливо для
мови ЗМІ, наприклад:日仏外相会談/Ніч トФуцу-гайшьо:-кайдан/зアс 所/^.ч
•，日独租税協定/Нічі-Докусодзеи-кьо:тей/
少
少
^ 宇
口
І ? 大ї辛;Й
/Ва-Ро-дайджітен/ великий японсько-російський словник.
До поширення вживання катакани для запису слів іншомовного похо
дження останні також відображалися на письмі за допомогою ЩХЙ1 /атеджі/，наприклад:倶 楽 部 /курабу//ел少б ,型 録 / к а т а р о г у / 功[І琲 /ко:хі:/
кава тощо. Зараз таке написання вже стало застарілим.
当 て 字 /атеджі/ вживають також і для написання деяких питомо япон
ських слів，наприклад: 巨出度!/ヽ/медетай/ свя所ぬ9ew夂 padzcwwzJ; 里チ暮な
/ябо-на/ грубии\
/курегуре/ знову і знову; ffifi @ /детараме/ нісенітни
ця тощо.
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Фуріґана

Ще однією особливістю японського письма є фурігана, яка полягає у
тому, що над (або ж справа, залежно від напряму письма) одним чи кілько
ма ієрогліфами пишуть знаки кани. В.М. Алпатов виділяє дві функції фурігани:1 )допоміжну; 2) стилістичну [11]. Розглянемо їх детальніше.
1 .Допоміжна функція фуріґани полягає в тому, що вона вказує на те,
як треба читати ієрогліфи. Це може бути необхідним, якщо вжито рідкіс
ний ієрогліф або ж якщо ієрогліфи можна прочитати неоднозначно. Напри
клад, у газетному тексті можна побачити підпис фуріґаною рідковживаних
うそぶ

ієрогліфів на кшталт 嘯 く/усобуку/ гріш ні/,

へいそく

閉 塞 /хейсо-

ку/ блокада, ^ gg /кехай/ ознака, а також ієрогліфів у нестандартному вжи
ванні (напр.,

щ^

/року-ні/я/с

—пор. звичне написання 碌 іこ

/року-ні/). Застосування фуріґани うっぼ/уцубо/ з ієрогліфом 为
на те， що у цьому контексті йдеться Про

вказує

(つつぼ /уцубо/)， а не

про небо
Ъ /сора/), як зазвичай читають вказаний ієрогліф.
При цьому фуріґана може встановлювати різні відповідності між систе
мами письма. Так, можливою є ієрогліфічна фуріґана при не дуже відомому
слові ґайраиґо, записаному катаканою [11]. В.М. Алпатов наводить такий
приклад: у титрах 中ранцузького фільму катаканою написано ギニ才一ノレ
/ґініо:ру/, а зверху ієрогліфами ~
ітяхт-т\6тІ людський театр
人 間

s

*

( ギ ニ オ ー ル ）[11].

Можливою є і фуріґана при латиниці: ініціали іноземців зазвичай пи
шуть латиницею, а їхнє читання може бути прописане катаканою [11].
Фуріґана латиниці доволі поширена у друкованій рекламі, де англійські
слова вживають для найменування європейських чи американських тор
говельних марок, а також із суто стилістичною метою - для надання реシ ；
1 7»

кламному тексту «модного», «західного» вигляду, наприклад:su p к/шюа/,
サ プ У V w ジユ

S u b lim a g e

/сабуріма:джю/ тощо. У таких випадках фуріґана допомагає

прочитати іншомовне слово відповідно до правил його вимови. При лати
ниці можливою є і фуріґана, яка являє собою не транслітерацію, а переклад
іншомовного слова; у такому разі вона теж виконує допоміжну функцію,
допомагаючи читачеві зрозуміти значення невідомого слова, наприклад:
何をす べ 在か い か に 味 る か / нані-о субекі ка то іка-ні цукуру ка/
роW h a tto do と how to m ake
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6www / як
(з газети). В такому разі фурігана фактично виконує ту
саму функцію, що й виноска (як це, приміром, можна побачити, коли до
українського тексту вводять іншомовне слово).
Частота застосування фуріґани у текстах залежить від жанру останніх.
Так, нерідко вона трапляється у прозі, деяких вуличних об^вах тощо; рід
ше - у газетах [11]. Найчастіше ж фуріґану в допоміжній функції, звісно,
можна побачити на сторінках підручників для дітей, а також іноземців, які
вивчають японську мову.
2. Стилістична роль фуріґани типова для художньої літератури та пу
бліцистики. Полягає вона у тому, що каною пишуть не те саме слово, що
написане відповідним ієрогліфом, а його синонім або слово, близьке за зна
ченням [11]. В.М. Алпатов наводить кілька прикладів такого застосуван
ня фуріґани. Так, у титрах фільму ієрогліфами написано Ж Л /бейджін/,
ァメ Улン

а фуріганою - アメリカン /амерікан/
語/моногатарі/— 口マ ン /роман//?омш/:物さ‘

米 人 ； аналогічно 物
[11].У другому випадку фурі-

гана слугує для введення до тексту малозрозумілого іноземного слова, тоді
вже не кана, а навпаки, ієрогліф виступає v ролі пояснення. В.М. Алпатов
подає також такі приклади: на вивісці пологового будинку написано 婦人
/фуджін/ жінки, а латинська фуріґана додає ladies:

lad і її

^ ; до слова

- 'М-

Л

/отеарай/ туалет додано запозичене トイレ/тойре/ з таким самим значен卜

ィ

レ

ням: お手洗 V、 тощо [11].В одному з художніх творів ми зустріли слово
理由

/рію:/

3 фуріганою わ け （
訳）/ваке/

/7/7W沿д,

суть, обставини, що має ширшу семантику, а, отже, справляє певний коно
тативний ефект.
Як ми вже зазначали, у своїй стилістичнім функції фуріґана часто зустрі
чається у художній літературі. Нерідко вона стає у пригоді перекладачам
при перекладі творів зарубіжної літератури японською мовою. Наведемо
кілька прикладів (їх ми взяли з «Записок божевільного» М.В. Гоголя у пере
кладі Хіраи Хаджі):
•..着 物の裾をまくりあげて頭からかぶつた女戾か、

をさした

ノ
】
、
商人力、 … /...кімоно-но сусо-о макуріаґете атама кара кабутта камісан ка,
каса-о сашіта кошьо:нін ка.../ ..хаме лише жіноцтво, накрившись полами

суконь, та купці під парасольками...
けふは局長邸へ伺候して、お書 齋 で 篇 筆 を 閣下のは二十三本、そし
てあの方……ひ や あ っ ！……御令嬢のも四本、削って差しあげた……。
/Кьо: ва кьокучьо:-яшію-е шіко:-шіте, о-шьосай-де пен-о какка-но ва
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ніджю:самбон, сошіте ано к а т а ........ хіяац у!.......... о-рейджьо:-но мо йонхон, кедзуцуте сашіагета.../ Сьогодні сидів у кабінеті нашого директора,

полагодив для нього двадцять три пера і для її, ой! високоповажності чо
тири пера... [646].
У першому прикладі слово
/ньо:бо:/ жінка; придворна дама під
писане фуріґаною як
$ Лу (_Ь $ Ау) /камісан/ дружина, господиня, що,
однак, усе одно не передає тонкощів оригіналу, в якому вжито красномовне
російське слово «бабы». Слово ж
/йо：
ґаса/ парасолька європейського
тш?ア(на противагу до和• /ваґаса/
яка відрізняється
і матеріалом, і виглядом від західної) слід читати як か さ （
傘） /каса/ 作ァ如яка) парасолька, чим перекладач, з одного боку, намагається бути близьким
до оригіналу, проте, з іншого боку, прагне, аби у читача не виникали зайві
асоціації з традиційним японським предметом побуту.
У другому прикладі йдеться, звісно, не про ручку, а про перо, яким писали у XIX ст. У цьому разі фурігана ペ ン /пен/рアч/сд до слова 驚 筆 /гахіцу/
гусячий пензлик (яке ми, до речі, не знайшли у жодному доступному нам
словнику, що, певне, свідчить про оказіональність цієї одиниці) пояснює,
з якою метою використовували гусяче перо. Або ж навпаки, відповідні іє
рогліфи вказують, із якого матеріалу у XIX ст. виготовляли засоби для пи
сання.
Відіграючи стилістичну роль, фуріґана нерідко стає засобом художньої
виразності або графічної гри слів. Такою функцією фуріґани не може не
скористатися письмова реклама, яка застосовує всі можливості японського
письма, щоби справити враження на потенційних покупців. Наприклад, у
газетній рекламі зустрічаємо слово
/фурьо:/ низька якість із фуріґаною 悪 /вару/
до всього записаною ще й катаканою (ワ ノレ) для ще
більшого підкреслення:

^ ^ , що, певне, має справити надзвичайно силь

не враження на споживача.

Розділові знаки у японській мові

Сучасна японська пунктуація сформувалася під впливом західної трохи
оільше століття тому і продовжує змінюватися. Японські розділові знаки
відрізняються від європейських не лише за формою; деякі з них не мають
аналогів у європейських мовах [219, с . 113].
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З розділових знаків у японській мові здавна існували крапка ( 〇 ) та
японська кома (、） . Крапка-коло (句 点 /кутен/) - це знак розділення фраз;
японська правонаправлена кома
/то:тен/) слугує для синтагматичного
членування речень, тобто графічного оформлення пауз у межах фраз [103,
с. 9-10]. Поєднання цих двох слів дає термін
/куто:тсп/розділовізна~
ки, а він породжує ^]шШ /куто:хо:/ пунктуацію (досл. «правила вживання
крапок і ком»)[103, G4 10]. Пізніше до цих традиційних розділових знаків
додалися ще деякі як суто японські, так і запозичені з європейських мов.
Сучасні розділові знаки в японській мові поділяють на дві групи:
1)
загальні (основні,一般の句机/ ^ / іппан-но куто:тен/)， до яких належить крапка-коло (〇 )， крапка для горизонтального письма (• ), правона
правлена (японська) кома ( N ), лівонаправлена (європейська) кома (, ) для
горизонтального письма, «серединна» крапка ( • ), дужки ( () ), японські
лапки ( 「
」）тощо;
2) допоміжні (補 助 符 号 /ходжьо-фуго:/)， до яких належить «довге» тире
(一 ) , «довгі» крапки (..................... ), а також знаки підкреслення при вер
тикальному и горизонтальному письмі тощо [103, с. 22].
Як ми вже вказали вище, деякі розділові знаки в японській мові є суто
національними і не мають відповідників у європейських мовах. Наприклад,
чорна крапка посередині рядка ( • ) - ФИ/накаґуро/, яка відіграє роль су
рядного сполучника, або ж різноманітні функціонально диференційовані
лапки і д у ж к и :「
」，『』， 0 ， 〔
〕， ロ ， U ， 〈
〉， 《》， 【】，く〉，
《 》 . З іншого боку, знак питання і знак оклику застосовуються набатато рідше, ніж у європейських мовах; далеко не кожне питальне речення
оформлене знаком питання [219, с . 113].
Кількість розділових знаків, ужитих у тексті, залежить від жанру цього
тексту. Мінімальний набір знаків зазвичай притаманний текстам офіційноділового, наукового, класичного епістолярного стилів; різноманіття ж роз
ділових знаків - характерна риса художніх текстів, а саме, белетристики,
інших текстів розважального характеру (особливо текстів японських комік
сів манґа).

Латиниця (ローマ字 /ро:маджі/)
Латинський алфавіт (ロ ー マ 子 /ро:маджі/) відомий у Японії з кінця
XVI ст., проте значного поширення набув лише у XX ст., особливо після
Другої світової війни. Як правило, латинські літери зустрічаються у япон106

ських текстах не так часто, здебільшого у вигляді абревіатур [219, с. 9-10],
наприклад: N IS iflB /ену-ай-ші: шьококу/ нові незалежні держави^ Е и Ф й
会 /і:-ю: іінкай/ Єв770«ейсь 似
AD 変 換 機 /ей-ді: хенканкі/

цифровий конвертер.
Є.В. Маєвський відзначає, що латиниця в Японії - це не просто загаль
новідома знакова система, необхідна для засвоєння іноземних мов, фізики,
хімії тощо; і це не лише спосіб передавання японських слів у ситуаціях
міжнародного спілкування. Латиниця, пише сходознавець, стала необхід
ним, хоч і периферійним, елементом японської системи письма, оскільки
існують японські слова, які пишуться лише латиницею (це здебільшого
абревіатури) [219, с . 139]. Далі Є.В. Маєвський виділяє у сучасному япон
ському письмовому мовленні принаймні дві групи мовних засобів, що ціл
ком базуються на латиниці: по-перше, це літерні абревіатури; по-друге,
орфографічні екзотизми [219, с . 141]. Одначе крім ролі латинського письма
у відтворенні екзотизмів та абревіатур (зазвичай запозичених з англійської
мови) існує ще кілька випадків його вживання. В.М. Алпатов, наприклад,
виділяє такі функції японської латиниці:и використання приоїчниками ла
тинізації японського письма; допоміжне вживання для фонетичної точності
або для допомоги іноземцям; стилістичне використання [11]. Отже, загалом
можемо говорити про чотири функції латинського письма у системі письма
японської м о в и :1 ) запис абревіатур та екзотизмів; 2) використання при
бічниками латинізації;3) допоміжна функція; 4) стилістична функція. Роз
глянемо кожну детальніше.
1 . Використання латиниці для запису абревіатур та екзотизмів. У
Японії активно вживають і створюють складноскорочені слова з перших
літер записаних латиницею словосполучень, зазвичай англійських, рідше японських; звучання таких абревіатур складається з прийнятих у Японії
назв латинських літер [219, с . 141]. Наприклад: ОК /о:-ке:/ океи; OL/o:-epy/
офісна працівниця (букв. офіс-леді)\ BF /бі>ефу/ бойфренд; NG /ену-джі:/
невдалий запис на радіо чи телебаченні (від англ, no good); NHK /ену-ечіKt'J Японська телерадіокомпанія (від 0
/ніхон-хо:со:-кьо:кай/)
[11; 219]. Усі такі абревіатури в усному мовленні вимовляють відповідно
до вимови літер англійської мови, одначе в японській фонетичній адаптації
[111.Нерідко трапляються і гібридні слова, частина яких записана латиницею， а частина - каною，напр., і フ オ ン /айфон/
(від англ. iPhone).
Екзотизми, на відміну від абревіатур, є іноземними словами у повному, а не
скороченому варіанті: JazzCO«Master,s Session» джазовий «сеишн від мае
стро» (з газетної статті).
2. Використання латиниці прихильниками латинізації. Питання пе
реходу японського письма на латиницю порушували неодноразово; можна
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навіть виділити кілька хвиль такого руху. Так, означене питання порушував
на поч. XIX ст. представник голландської школи японського мовознавства
Хонда Тошіакі; після реставрації Мейджі 1868 р. - професор-фізик Танакадате Аикіцу та його послідовники, пізніше - після завершення Другої
світової війни ~ ще багато ентузіастів [219, с . 140]. При цьому характерно,
що прибічниками латинізації японського письма були здебільшого закор
донні фахівці; в Япон4ї ж такі ідеї ніколи особливо не підтримували [11].
Одначе невеликі групи прихильників латиниці є й у межах країни; вони
мають свої друковані періодичні видання: «Romazi no Nippon» - «Ла
тинська Японія» (видання організації Nippon-no-Romazi-Sya), «Roomazi
Sekai» - «Світ латиниці» (видання організації Nippon Roomazikai) [И].
Звісно, на сьогодні питання переходу японської мови на латинський ал
фавіт не стоїть.
3. Допоміжна функція латиниці. Використання латиниці з допоміж
ною метою має велике значення, особливо у зв'язку з розвитком міжна
родного туризму, бізнес-відносин тощо. Задля полегшення перебування
у Японії для іноземців латиницею дублюють назви станцій громадського
транспорту, дорожні та вуличні вказівники тощо; з цією самою метою тран
скрибують японські слова у двомовних словниках [11]. Латинський алфавіт
може використовуватися й у текстах для японців: наприклад, у картографії,
підручниках, лінгвістичній літературі в галузі фонетики - для точнішого
вказування на вимову, оскільки запис каною нерідко призводить до спотво
рення первісної вимови іноземних слів [11].
4. Стилістичне використання латиниці. Зазвичай для запису слів іно
земного походження застосовують катакану, однак можливим є і викорис
тання латиниці, що робить текст, так би мовити, більш «західним», «інтернаціональним» чи «молодіжним» [11]. Відповідно, найчастіше латиниця
виконує стилістичну роль у текстах, покликаних справити певний вплив на
читача. У першу чергу це, звісно, рекламні тексти. В.М. Алпатов наводить
такі приклади стилістичного вживання латиниці:ザ • ダイナミック•エリ
ート new マーク/дзадайнаміккуері:тоню:ма:ку/шв«^сае/7/Аш^н<9валш/жа
(реклама автомобіля)、Hcrwマ ッ チ / хау мгпчі/ Скільки (назва т елегри); 三

^ Т 'О К ! /сампун-де о:ке:/ OK за три хвилини! (вулична реклама) тощо [11].
Додамо сюди ще кілька прикладів: VIP氏 /в卜ай-пі: ші/
F/P
モ 7* ノレ/ню: модеру/ «ова лшдетгь
日 吊 /ті:-ві:-на нічіджьо:/
бヌ
份2 га зетн Ы р メ
ネ

ス

TV な
ノ；ヒン

Map /біджінесу мє:пу/ бізнес-карта (газетний заголовок).

Оскільки латиниця має стилістичний ефект чогось модного, західного,
глобального, не дивно, що нею часто пишуть назви масових журналів, осооливо молодіжних; звичайним явищем також є вкраплення іноземних (зде
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більшого англійських) слів, записаних латиницею, у сучасних японських
піснях [219, с . 142]:
乾杯BABY!
紙コップでY E A H !いいじやない
OH Y ES気持ちが大事
飾りはBABY!
あるものでYEAH! IN THE NIGHT
OH Y E S アイディア勝負
/Кампай BABY!
Камі коппу-де YEAH! ш джя наи
ОН YES кімочі-ґа даиджі
Кадзарі ва BABY!
Ару моно-де YEAH! IN THE NIGHT
OH YES айдіа шьо:рі/

.

Випиймо, BABY!
Хай навіть з паперових склянок YEAH!
Важливим є почуття ОН YES
Прикраса BABY!
Чогось YEAH! IN THE NIGHT
Перемога ідеї ОН YES
(уривок із пісні молодіжного гурту Morning Musume);
辛いNo thank youです。
悲しいNo thank youです。
Oh no〜 good bye days
/Цурай No thank you десу.
Канашіи No thank you десу.
Oh no 〜 good bye days/

Це гірке «No thankyou».
Це сумне «No thankyou».
Oh no〜 good bye days
(уривок із пісні співака SUNEOHAIR).
Одна зі співачок випустила альбоми з назвами 「
TODAY」 ， 「 One
Melody」， 「
HOME」，
які, вочевидь, орієнтовані на молодіжну аудиторію;
при цьому, як бачимо, у, так би мовити, «молодіжному тексті» можливим є
варіювання вживання звичайних та великих латинських літер.
Останнє, на чому варто зупинитися, описуючи латиницю в японській
мові, це питання вибору між катаканою та ромаджі для запису тих чи інших
запозичених слів. Щодо співвідношення катакани й латиниці В.М. Алпа
тов зазначає, що загалом практично будь-яке запозичене слово (за винятком
хіба що найбільш японізованих) може бути записане як катаканою, так і
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латиницею; більш звичним, звісно, є запис катаканою, однак трапляються і
слова, які записують виключно латиницею. Суворих же норм розмежуван
ня вживання катакани й латиниці, зазначає сходознавець, немає, однак іс
нують відповідні тенденції (так, латиницею зазвичай пишуть абревіатури,
решту ж запозичених слів здебільшого записують катаканою) [11].

Транскрипція і транслітерація японських слів
засобами латинського та українського алфавітів
Питання транскрипції та транслітерації японських слів доволі неодноз
начне: науковці досі не дійшли консенсусу щодо основних засад, за якими
слід транскрибувати японські слова засобами латинського й кириличного
алфавітів; відповідно не існує і єдиної системи транскрибування. Нижче
опишемо основні системи, за якими вчені пропонують здійснювати тран
скрибування японських слів, проте спершу розглянемо поняття транскрип
ції та транслітерації.
Транскрипція - це спосіб однозначної фіксації на письмі звукових ха
рактеристик відрізків мовлення [413, с. 517]. Транскрипція являє собою
особливу систему письма, яку застосовують для точного відтворення зву
кового складу слів і текстів певної мови чи діалекту [81]. Розрізняють фоне
тичну, фонематичну і практичну транскрипції. Фонетична транскрипція це спосіб передачі на письмі усного мовлення з усіма його звуковими осо
бливостями, відповідно до їхнього звучання, для чого залучають додаткові
графічні елементи (напр., діакритичні знаки). Фонематична транскрипція
відтворює засобами алфавіту рідної мови лише фонемний склад слів і мор
фем, а не всі особливості вимови. Практична транскрипція - це запис іно
земних слів засобами національного алфавіту з урахуванням їхньої вимови
[413, с. 518]. Однією з основних вимог до практичної транскрипції є яко
мога точніше збереження звукового вигляду транскрибованого слова, однак
при цьому практична транскрипція має також зберігати морфемну структу
ру слова, його графічні особливості, фонемні протиставлення мови, до якої
належить це слово тощо. Часто ці вимоги неможливо задовольнити цілком,
тож при створенні практичної транскрипції мовознавці зазвичай спира
ються на одну вимогу, яка, на їхню думку, є головною. Вибір тієї чи іншої
вимоги як головної зумовлює надання переваги тому чи іншому варіанту
транскрипції [413, с. 518]. Практична транскрипція здійснюється лише на
базі алфавіту певної мови без уживання додаткових знаків [413, с. 518].
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Транслітерація - це побуквене передавання текстів та окремих слів, за
писаних за допомогою однієї графічної системи, засобами іншої графічної
системи [413, с. 518]. Маючи у своїй основі певний алфавіт, транслітерація
може послуговуватися також умовним уживанням певних літер або ж до
даткових і діакритичних (надбуквених, підбуквених тощо) знаків [413, с.
518]. Іноді транслітерацією називають також практичну транскрипцію ін
шомовних слів, указуючи, що транслітерація використовує графіку тієї чи
іншої мови [349, с. 33; 413, с. 519], однак при транслітерації враховується
не звуковий склад слова, а буквена відповідність алфавітів [349, с. 34], і,
на відміну від практичної транскрипції, транслітерація орієнтується не на
конкретну мову, а на певну графічну систему, а тому допускає введення
окремих літер та діакритичних знаків [140].
Для наочності звернімося до прикладу. Так, для японської мови прак
тична транскрипція назви
латинським алфавітом матиме такий
вигляд: Sanyo Denki, а у спеціальній літературі для тих, хто вивчає мову,
можна побачити транслітеровані варіанти: Sanyou, Sanyd, Sanyo:, тобто в
ній наявні додаткові знаки для позначення певних фонетичних явищ (зокре
ма, довжини голосного). Для читачів, які не володіють японською мовою,
такий запис буде незвичним та надмірно деталізованим. Тому можна ска
зати, що для запису реалій, власних імен та назв у перекладах з японської
доцільно використовувати метод практичної транскрипції, а транслітера
цію застосовувати у науковій, навчальній та іншій фаховій літературі [140].
Транслітерація до всього ще й має задовольняти водночас дві протилежні
тенденції: з одного боку, якнайточніше передавати звучання чужомовного
слова, з іншого боку, відповідати артикуляційним можливостям фонетичної
системи мови, засобами якої цю транслітерацію здійснюють [41].
Транскрипція японських слів латиницею, як уже зазначалося, може
здійснюватися кількома способами. Існує кілька систем запису японських
слів засобами латинського алфавіту. В.М. Алпатов вказує на дві найпоширеніші: систему за Хепберном ( ヘ ボ ン 式 ロ ー マ 字 / хебоншікі-ромаджі/)
та систему 訓令ロ —
/кунрей-ро:маджі/ (директивна латиниця) [11].
Джеймс Хепберн, зазначає В.М. Алпатов, створив свою систему для ан
глійців та американців, виходячи з особливостей англійської орфографії;
система ж 訓令 ロ^ е 乎 /кунрей-ро:маджі/ більш наукова [11].Зупинимося
детальніше на особливостях обох систем.
Джеймс Хепберн, американський місіонер і лікар, видавши у 1867 році
японсько-англійський словник 手口％言吾#
/ва-ейг〇-ріншю:сей/ (який
було перевидано у 1872 й 1886 роках), уклав його не на основі кани, а на
основі транскрипції японської мови [530]. У передмові Хепберн писав,
що його система побудови словника заснована на транскрипції японської
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мови, максимально наближеній до вимови [140]. Транскрипція, запропоно
вана Дж. Хепберном, фактично стала першою практичною транскрипцією
японської мови засобами латинського алфавіту, однак вона не відтворює
явища парності приголосних за ознакою твердий-м’який [373]. Розглянемо
кілька прикладів запису японських слів латиницею за системою Хепберна: 土tsuchi 此^ля，富士Fuji Фアд ж / ,諸国shokoku/?i3w//c/?(^«w，新宿Shinjuku
Шінджюку,
chotto трохи тощо.
Сучасне японське письмо багато в чому збігається із запропонованою
Хепберном системою, якій вдалося передбачити тенденції розвитку япон
ської мови. Пошиоення системи Хепбеона у світі призвело до того, що в
самій Японії в 1908 році вона дістала назву «стандартної» (標準式 ローマ字
/хьо:джюншікі ро:маджі/) [140].
Розглянемо особливості司І|令ロ一'"^^ 字 /кунрей-ро:маджі/. Історія цієї
практичної транскрипції японської мови засобами латинського алфавіту, го
ловною метою якої була точна передача графічного зображення слів, також
сягає XIX ст. У 188Ь році японський науковець Аікіцу Танакадате пуолікує
т.зв. «японську систему латиниці» ( 日不хСロ^ ^ 字 /ніхоншікі рскмаджі/).
У 1937 році саме ця система стає офіційною， набувши нової назви - 訓令
式 ロ ー マ 字 / кунрейшікі ро:маджі/， або ж 訓令 ロ ー マ 字 / кунрей-ро:маджі/;
проте після Другої світової війни більшого поширення набула система за
Хепберном [11;140]. Система 訓令式 ロ ー マ 字 / кунрейшікі ро:маджі/ суттєво відрізняється від системи за Хепберном. Так, подані вище приклади
матимуть за 訓令 式 ロ ー マ 子 / кунрейшікі ро:маджі/ таку транскрипцію: 土
tuti зем ля,富士Huzi
諸国syokoku/7/зн/
新宿Sinzyuku Я//нджюку, Ъ
t tyotto трохи.
На сьогодні саме система за Хепберном загальновживана: и вивчають у
школі, використовують у підручниках, словниках, паспортах та у виданнях
іноземними мовами [1 1 ].В 1972 році цю систему було закріплено в аме
риканських та англійських стандартах транскрипції японських слів в ан
глійській мові. Вона є офіційною для урядових та офіційних установ Японії [140]. Однак і системою 訓令式 ロ一-^ 字 /кунрейшікі ро:маджі/ також
користуються, а，приміром， японські комп’ютерні програми автоматичного
«перекладу» фонетичного запису тексту, наораного латинськими літерами,
на ієрогліфічне письмо розпізнають обидва варіанти транскрипції [42].
Окрім двох означених систем використовують іін ш і системи тран
скрипції; їх, зокрема, можна зустріти у лінгвістичних працях та виданнях
латинізаторів [11]. Так, у 1999 році «Спілка латинізації японської абетки»
створила новітню редакцію японської латиниці з повною відповідністю
знаків кани буквам латинського алфавіту і літерним позначенням довгих го
лосних (оо, ои, аа, іі тощо), але вона не ввійшла до активного вжитку [140].
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Транскрипція японських слів засобами української мови тривалий
час спиралася на систему транскрипції Є.Д. Поливанова, яку було опублі
ковано 1930 року, однак розроблено раніше - у 1917 році. Ця транскрипція
японської мови засобами кириличного алфавіту певним чином поєднує в
собі підходи транскрибування за Хепберном та за системою 訓令ロ ^ ア 十
/кунрей-ро:маджі/: так， склади ふ /中у/ й つ /цу/ мають транскрипцію，подібну до транскрипції системи Хепберна, транскрипція ж решти складів
наближається до системи 訓令ロ一'"ア字/кунрей-ро:маджі/ (так， склад し
транскрибують російською んи/，しゆ 一/сю/，し よ 一んё/ , じ 一/дзи/，じゆ一
/дзю/，じよ一/дзё/，ち一/ти/,ちゆ 一/тю/，ちよ一/тё/). Транскрипцію за Поливановим активно використовували науковці радянської школи японісти
ки; вона і нині доволі поширена серед учених,
посередництвом системи
Поливанова до української мови потрапила и ціла низка японських запо
зичень, напр., дзю-до, івасі, синтоїзм тощо [41] (але пор. гейша, рикша,
джіу^джитсу, які не відповідають системі Поливанова [223]).
Однак використання системи за Поливановим для транскрипції україн
ською мовою лишається дискусійним, оскільки ця система не зовсім точно
відтворює звучання деяких японських складів (зокрема, вказаних вище),
окрім цього, її було створено на основі правил російської,а не української
фонетики [140]. Українська мова, зазначають лінгвісти, посідає проміжне
становище щодо можливостей передавання японських особливо м’яких
приголосних між системами за Поливановим та за Хепберном, а тому вжи
вання тієї чи іншої системи, усуваючи одні недоліки, долучає інші [41].
Тож в українській японістиці послуговуються не лише транскрипцією
за Є.Д. Поливановим. Наприклад, М.С. Федоришин у своєму посібнику
«Українська транскрипція японської мови. Методичним посібник з основ
японського письма: фонетична транскрипція» запропонував такий підхід
до транскрибування вказаних складів:し/с і/ ,ち /ц і/ ,じ（
ぢ）/дзі/，しやたя/,
しゆ/сю/，しょ/с ь о /,ち や /ц я /,ち ゆ /ц ю /,ち ょ /цьо/，じや（
ぢゃ）/дэя/，じ
ゆ（
ぢゆ）/дзю/，じよ（
ぢよ）/дзьо/; при цьому науковець зазначає, що тран
скрипція японських слів засобами української абетки повинна передавати
ті фонетичні особливості, що властиві японській мові, а саме: парність при
голосних фонем за ознакою «тверда-м7яка» [З /3].
У першому в історії українсько-японських мовних взаємин «Українськоніппонському словнику» Анатолія Діброви та Василя Одинця, який вийшов
друком у Харбіні у 1944 році， склади ち，ちゃ，ちょмають транскрипцію
/чі/，/чя/ і /чо/ відповідно:玩 具 [омочя] /грамма;蝶 [чоо] A/ewe/zw/c; 近くに
[чікаку-ні] близько;
[дзіччі-но] практичний [42].
Отже， дискусію викликають саме склади з рядків さ /са/ й た /та/ з шиплячими призвуками- し，じ，しや，じや，しゆ，じゆ，しよ，じょ，ち，ぢ，ち
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や，ちゆ，ちょ，м’які приголосні звуки яких є серединними між українськими [с'] і [ш'], [дз'] і [дж'], [ц'] і [ч'] [41]. Через це спостерігаємо і непослі
довність передачі відповідних японських звуків в українських словниках,
які містять запозичення з японської: гейша, рикша, суши, «Тошиба», але
бусидо (іноді буиіидо), івасі, сегун, синто\ джіу-джитсу, «Фуджи», але
дзю-до, Фудзіяма [223].
На засіданні методичного семінару (березень 2011 року) колектив викладачів-японістів кафедри китайської, корейської та японської філологи
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка взяв за основу нову транслітерацшну систему «Ґоджюон», згідно з якою означені звуки слід відтворювати т а к :し/ші/，じ/джі/，しや/шя/，
じや/д ж я /,しゆ/шю/，じゆ/д ж ю /,しよ/шьо/，じよ/дж ьо/,ち /чі/，ぢ /джі/,
ち や /чя/，ちゆ/чю/，ち よ /чьо/. Така система ближча до системи Хепберна.
Нижче у таблиці відображено транскрипцію засобами української та латин
ської (за Хепберном) абеток.

іаолиця 9
Японський алфавіт кана (ґоджккон 五十音）
Стовпчик
あ

С товпчик

Рядок
あ

あア
а а

ぃィ

Рядок
かk
Рядок
さS
Рядок
たt
Рядок
なn
Рядок
はh
Рядок
まm
Рядок
やу

か力
ka ка
きキ
sa ca
たタ
ta та
なナ
па на
はノ、
ha ха
まマ
т а ма
やヤ
уа я

きキ
ki кі
しシ
shi т і
ちチ
chi чі
にニ
пі ні
ひヒ
hi xi
みミ
т і мі
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С товп чи к

С товпчик

0

え

ぅゥ
u у

えェ
е е

くク
ku ку
すス
su су
っッ
tsu цу
ぬヌ
nu ну
ふフ
Ш фу
むム
mu му
ゆュ
yu ю

けケ
ке ке
せセ
se се
てテ
te те
ねネ
пе не
へへ
he хе
めメ
me ме

Стовпчик
お
ぉ才
О

О

こコ

ко ко
そソ
so со
と卜
to то
のノ
по но
ほホ
ho xo
もモ
mo мо
上 Э
уо йо

Рядок らг

らラ

り V
ri pi

га pa

るノレ

れレ

ろロ

ru p y

re ре

го ро

Рядок

ゎヮ

をヲ

わW

wa ва

О О

んン
п н
Рядок
Рядок
Рядок
Рядок
Рядок

がガ

ぎギ

ぐグ

げゲ

ごゴ

ga га

gi ri

gu ry

ge ґе

go ҐО

ざザ

じジ

ずズ

ぜゼ

ぞゾ

za дза

ji джі

ze дзе

ZO дзо

だダ

ぢヂ

zu дзу
づ ヅ '

でデ

どボ

da да

ji ДЖІ

zu дзу

de де

bo до

ばノく

びビ

ぶブ

ベべ

ぼボ

ba ба

bi бі

bu бу

be бе

bo бо

ぱパ

ぴピ

ぷプ

ぺ 人

ぽポ

ра па

pi пі

pu пу

ре пе

ро по

Додаткові таблиці кани
きやキヤ
kya

кя

しやシヤ
sha

шя

きゅキュ

きょキョ

kyu

куо

кю

しゅシュ
shu

шю

кьо

しよシヨ
sho

шьо

ちやチヤ

ちゅチュ

ちよチョ

cha

chu

спо

чя

чю

чьо

にやニヤ

にゅニユ

によ* ョ

пуа

nyu

пуо

ня

ню

ньо

ひやヒヤ

ひゆヒユ

ひよヒヨ

hya

hyu

нуо

хя

хю

хьо

みやミヤ

みゅミュ

みよミョ

шуа

туи

шуо

мя

мю

мьо

りやリヤ

りゅリュ

りょリョ

гуа

ря

гуи рю

гуо рьо

ぎやギヤ
gya гя
じやジヤ
ja джя

ぎゅギュ
gyu no
じゅジュ

ぎよギヨ
gyo ҐЬО
じよジヨ
JO джьо

Ш

ДЖЮ
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びゆビュ
DyU ОЮ
ぴゆピュ
pyu пю

びやビヤ
bya бя
ぴやピヤ
руа пя

びよビョ
byo ОБО
ぴよピョ
руо пьо

Додаткові знаки
ウイwi ві

ウ ェ we ве

ウ ォ wo во

シェshe ше
チ ェ cheче
ツァtsa ца
ファfa фа

ティti ті
フイfi фі

卜ュШ ту

ツ ェ tse це
フ ェ fe фе

ツ才tso цо
フォfo фо

ンエge дже
ナュ
ДЮ

dyu

Тож у цій книзі ми дотримуємося вказаної системи транскрибування
японських слів. Звісно, питання транскрипції та транслітерації японських
слів засобами української мови лишається відкритим, оскільки деякі звуки
японської мови не мають абсолютних відповідників у фонетичній системі
української мови. У кожному разі для правильного опанування японської
вимови необхідно послуговуватися оригінальними аудіо записами, а не
спиратися на транслітерацію, яка не в змозі відобразити всіх особливостей
вимови носіїв певної мови (адже, приміром, ніхто не стане стверджувати,
що українські звуки «т», «д》，《р» відтворюють англійські «t»，《d»，《г»; подібну ситуацію маємо і з японською мовою).

Особливості японського письмового тексту

У сучасному японському тексті ієрогліфи й кана чергуються. Як прави
ло, для запису основних членів речення, лексичної частини тексту (корені,
основи) використовують ієрогліфи, а для запису його граматичної частини
(афікси, службові слова, відмінкові показники, закінчення дієслів та при
кметників) ~ хіраґану. Деякі слова, насамперед запозичення з інших мов
(гайрайґо), записують катаканою [219, с. 9; 345, с. 66-67]. Отже, майже
кожен текст, написаний японською мовою, містить у собі ієрогліфи, зна116

ки хірагани й катакани, можливими є також вкраплення латиниці й міжна
родних ієрогліфів на кшталт арабських цифр. Тексти, записані лише одним
видом письма, є рідкістю: суто катаканою за традицією друкують телегра
ми; лише хіраґана може зустрітися у книгах для найменших дітей, одначе і
там частіше трапляються найпростіші ієрогліфи; лише ієрогліфічний напис
характерний для вуличної реклами, вивісок, плакатів, але й тут зазвичай є
вкраплення кани [11].
У звичайному японському письмі пробілів немає. У японській мові
функцію, аналогічну до функції пробілу в європейських мовах, частково
виконує чітке зорове протиставлення ієрогліфічних та силабографічних
знаків [11; 219, с . 111]:коли у тексті відбувається перехід від ієрогліфа до
фонетичного знаку, автоматично відбувається і розділення змісту і звуку,
завдяки чому і зникає необхідність робити пробіли між словами [345, с. 67].
Пробіли зустрічаються лише у книгах для маленьких дітей, включаючи
підручники для молодшої школи, де мало ієрогліфів, а також у підручниках
японської мови для іноземців. Вживання пробілу у звичайному тексті мож
ливе лише в одному випадку - для розмежування між ієрогліфами прізвища
и ім’я (зокрема, на візитних картках); одначе і тут пробіл не є обов’язковим
[219, с . 111].
Традиційний, запозичений із Китаю, напрям японського письма - вер
тикальний: знаки розставляють згори донизу, а рядки - справа наліво. Вер
тикальне написання тексту досі переважає у Японії: так, зокрема, побудовані тексти газет і журналів, художньої літератури тощо [219, с . 107].
Окрім цього здавна, особливо у заголовках, використовували і запис у
рядок, також справа наліво. Такий порядок запису зустрічається навіть нині
у коротких написах на кшталт вивісок. Тут, власне, можна говорити не про
горизонтальне письмо, а про послідовність вертикальних рядків довжиною
в один знак кожна [219, с . 109-110].
Втім, у XX ст. японська мова дедалі частіше послуговується європей
ським, горизонтальним напрямом письма зліва направо (т.зв. Ш # # /йокоґакі/) [1 1 ;103, с. 8; 219, с . 10]. Такий європейський напрям письма майже
витіснив написання справа наліво і в деяких сферах витісняє навіть звичне
вертикальне [11]. Горизонтальне розташування знаків японського письма
домінує, зокрема, у текстах науково-технічного стилю, певним чином тому,
що там багато цифр, формул, вкраплень латиниці, які незручно розташу
вати у вертикальному тексті [219, с . 107]. Горизонтальним письмом також
написані підручники; воно цілком переважає у діловій документації, вико
наній на комп'ютері [219, с . 108].
Одним із наслідків складності японського письма є те, що відмінності
між письмовими й усними текстами, навіть однаковими за тематикою, є до
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волі значними [11]. Велику кількість японських письмових текстів немож
ливо адекватно передати в усному мовленні, оскільки тут наявна фуріґана,
графічна гра слів тощо. Письмові тексти, як правило, складені так, щоби
насамперед у них виділялися інформативні ієрогліфи. Так побудовані заго
ловки газетних статей, які зазвичай складаються з номінативних речень або
ж речень з випущеним присудком [11]，наприклад:日乍年の米気温上昇、温
暖イ匕ガスか主因/сакунен-но бей-кюн-джьо:-шьо:，онданка-гасу-ґа шюш/
парникові гази - головна причина минулорічного підвищення температур
ァCZ/X4;公共事業費 2 1 % 増 /ко:кьо:-джігьо:-хі ніджюічі па:сенто дзо:/
21% товищення витрат на пуолічнии сектор промисловості•，
ヘルキー、
自治権巡り対立激化/Беруґі:， джічікен мегурі тайріцу-гекіка/іб^ьгія..如гострення протистояння навколо права на самоврядування (газета 0
新 聞 /Ніхон-кеидзай-шімбун/). Такі тексти дуже компактні. У письмовому
тексті завжди буде велика кількість китаїзмів, які складаються з ієрогліфів,
а тому добре зрозумілі та зручні для читання. На слух же такі слова, навпа
ки, малозрозумілі, оскільки серед них багато омонімів, тож в усному тексті
перевагу надають питомо японській лексиці (дещо детальніше це питання
описано у розділі «Лексикологія»). Отже, японські письмові тексти побудо
вані за іншою моделлю, ніж усні [11],у зв'язку з чим японісти вказують, що
«японська мова - це не одна мова, а дві - звукова і зорова» [220, с . 183-184].
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ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексикологія.
Слово та лексика як об'єкт
лексикологічних досліджень

Лексикологія (語 彙 論 /ґоірон/) - це розділ мовознавства, що досліджує
словниковий склад мови. Лексикологія розглядає слово як лексичну оди
ницю, тобто як одиницю словникового складу мови, тому разом з окре
мими словами лексикологія досліджує також інші одиниці, які виконують
номінативну функцію - лексикалізовані словосполучення, фразеологічні
одиниці тощо [298]. Предметом лексикології є словниковий склад окремої
мови або групи мов [328, с. 5]. Центральними проблемами лексикологічних
досліджень є: проблема слова як основної одиниці мови, типи лексичних
одиниць; структура словникового складу мови; функціонування лексичних
одиниць; шляхи поповнення та розвитку словникового складу мови; лекси
ка і позамовна дійсність [413, с. 259].
Лексикологія послуговується цілою низкою методів, серед яких:
- дистрибутивний (визначення меж слова, його морфологічної структу
ри, розмежування значень тощо);
- метод субституції (вивчення синоніми, значень слова);
- компонентно-опозитивний (визначення структури значення лексич
ної одиниці, семантичної структури слова загалом, аналіз семантичних
полів, зміна значень лексичних одиниць, актуалізація значення одиниці у
контексті);
- трансформаційний (у словотворі, при виявленні семантичного наван
таження слова у контексті шляхом згортання чи розгортання синтаксичних
структур, при визначенні значення лексичної одиниці);
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- квантитативний, або ж кількісно-статистичний (визначення частот
ності лексичної одиниці, її синтагматичних зв'язків тощо) [413, с. 260].
Як ми вже зазначили вище, лексикологія досліджує слова. Слово - це
значеннєва самостійна одиниця мови, головною функцією якої є номінація;
воно є самостійним, граматично оформленим відповідно до законів мови,
має лексичне значення [298]. Слово має звукову оболонку (форму) та зна
чення (зміст) і існує завдяки єдності форми та змісту [349, с. 38]. Кожне
слово з лексичного погляду виступає як певна конкретна, індивідуалізована
одиниця, відмінна від одиниць того самого порядку [328, с. 9].
Значення слова - це його співвіднесеність із певними явищами дійснос
ті; на основі значення всі слова мови можна поділити на повнозначні (само
стійні) та службові (несамостійні) [349, с. 39-40]. Повнозначні слова здатні
називати поняття (概 念 /гаинен/) —відображення завдяки абстрагуванню у
свідомості людини істотних ознак явищ і предметів дійсності [349, с. 39].
Наприклад, кажучи слово уК / к і / дерево, мовець називає узагальнене понят
тя, оскільки назву «дерево» має й Ш /уме/ слива, і Ш /каші/ дуб, і 9 գ / я ш і /
пальма тощо. Службові слова називати поняття не можуть. Повнозначним
словам притаманні лексичне та граматичне значення. Лексичне значення це реальний зміст слова, а граматичне - це значення формальної належнос
ті, виражене елементами слова [349, с. 40].
Оскільки слово характеризується співвіднесеністю форми та значення,
проблему слова як одиниці мови вивчають у трьох аспектах: структурному
(виділення слова, його будова), семантичному (лексичне значення слова) та
функціональному (роль слова у структурі мови та у мовленні) [413, с. 259].
У структурному аспекті головним завданням лексикологічної теорії
слова є встановлення критеріїв його окремості и тотожності [413, с. 259]. У
першому випадку слово зіставляють зі словосполученням, виявляють озна
ки його цільнооформленості и окремості, розроблюють проблему аналітич
ної форми слова; у другому випадку йдеться про встановлення інваріанта
слова [413, с. 259].
Семантичний аналіз лексичних одиниць є предметом дослідження лек
сичної семантики, або ж семасіологи, що вивчає співвіднесеність слова з
поняттям, яке воно виражає (сигніфікатом), та оо^єктом, який воно позна
чає (денотатом) [413, с. 259]. Лексикологія вивчає семантичні типи слів,
виділяючи лексикологічні категорії, що відображають семантичні особли
вості лексичних одиниць (наприклад, полісемія та моносемія, гіпонімія та
гіперонімія, логічне та експресивне, пряме й переносне значення лексич
них одиниць) [413, с. 259].
У функціональному аспекті слово як одиницю мови розглядають із по
гляду його ролі у структурі та функціонуванні мови загалом, а також із по
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гляду його співвідношення з одиницями інших мовних рівнів. Особливо
суттєвою є взаємодія лексики та граматики: лексика накладає обмеження
на використання граматичних категорій, а граматичні форми сприяють ди
ференціації значень слів. Лексичні та граматичні засоби зі спільним значен
ням утворюють лексико-граматичні поля (вираження кількості, часу тощо)
[413, с. 259].
Отже, слово є центральним елементом дослідження лексикології. Од
наче ця наука вивчає не окремі слова, відірвані, так би мовити, одне від
одного, а лексичний (словниковий) склад мови загалом, тобто лексику. Лек
сика ( І р ^ /ґоі/) - це сукупність слів мови, з якими пов'язані певні зна
чення, закріплені у суспільному вжитку [349, с. 38]. Лексика є найменш
консервативним елементом мовної системи: словниковий склад мови являє
собою динамічну систему, оскільки постійно розвивається та збагачується,
реагуючи на зміни у житті народу. До лексики треба підходити як до цілого,
тобто розглядати як систему лексичних одиниць [328, с. 6].
Лексика будь-якої мови складається зі слів, які пов^зані між собою
смисловими зв'язками й утворюють цілісну систему. Пошуки системності
у лексиці привели до створення теорії семантичного поля, лексико-семантичних груп та синонімічних рядів, що є елементами системної організації
лексичного рівня [224, с. 206]. Семантичні зв'язки між словами виявляють
ся, зокрема, в існуванні лексико-семантичних груп, ядром яких є синоніміч
ні ряди; окрім цього важливими семантичними зв'язками є зв5язки протилежності, що виявляються в існуванні явища антонімії, меронімічні зв'язки
(співвідношення «частина - ціле») тощо.
Основним об'єднанням лексико-семантичної парадигми є лексико-семантичне поле, що включає у себе сукупність слів зі спільною семантич
ною ознакою [184, с. 530]. Поля виникають на основі форми або змісту і
будуються виходячи з синтагматичних і парадигматичних зв^зків. Сукуп
ність синтагматичних і парадигматичних полів утворює тематичне поле,
яке відображає певну сферу позамовної дійсності (наприклад, тематичні
поля «легка промисловість», «освіта» тощо), Якщо враховувати форму та
зміст слів (полісемія, синонімія, словотворчі зв’язки), виходить, що жоден
пласт лексики не є ізольованим, і зв'язки можна встановити між будь-якими
лексичними одиницями [413, с. 260].
Лексичний склад мови неоднорідний. У ньому на основі різних критері
їв виділяють різні категорії лексичних одиниць:
- за сферою вживання - загальновживану лексику та стилістично за
барвлену, яку вживають у певних сферах спілкування (це, наприклад, по
етична, розмовна, наукова, професійна лексика, просторіччя, арготизми,
регіоналізми, діалектизми);
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- за емоційним забарвленням - нейтральну та емоційно забарвлену (екс
пресивну) лексику;
- з історичного погляду - неологізми, архаїзми, історизми;
- за походженням слів або позначених ними реалій - запозичення, вар
варизми, інтернаціоналізми;
- за функціонуванням у мовній системі - активну і пасивну лексику, по
тенційні слова, оказіоналізми [413, с. 260].
О.А. Пашковський виділяє такі особливості японської лексики: синтаксичність слів (яка полягає у здатності слів виражати складні «словосполучні» поняття); подільність понять, що виражаються; легкість словотворення;
велику кількість синонімів [265, с . 172-175].
У японській лінгвістиці у галузі лексикології відомими є праці Кайто
Мацумі, Нішіо Мінору, Ошіма Масатаке та ін. Лексичну семантику дослі
джено у працях Куніхіро Тецуя, Мацумото Йо та ін.
Окремі аспекти лексикології японської мови розкрито також у працях
іноземних японістів. Так, зокрема, відомим є науковий доробок О.А. Пашковського, В.М. Алпатова, Т.І. Корчагіної, С.В. Неверова та ін.

Типологічні шари лексики в японській мові

Лексика будь-якої мови є рухомою, перебуваючи у постійному розви
тку. Завдяки мовним контактам з іншими народами до мови потрапляють
іноземні слова, які мова засвоює та пристосовує до своїх законів; або ж
вони лишаються незасвоєними, що, однак, не заважає їм функціонувати
у мові частково. Питомі слова з часом змінюють свою форму, значення;
ці зміни можуть бути настільки суттєвими, що іноді відтворити первісні
форму і значення слова доволі складно. Історичні процеси зміни словни
кового складу мови вивчає наука етимологія. Термін «етимологія» вжива
ють на позначення трьох пон ять:1 ) розділ мовознавства, який досліджує
походження слів; 2) сукупність дослідницьких прийомів, спрямованих на
розкриття походження слова; 3) походження слова [413, с. 596]. У лінгвіс
тичній термінології японської мови розрізняють терміни
/ґогенґаку/
етимологія як наука таі§ЙЩ /ґоґен/ етимологія як походження слова. Пред
метом етимології як розділу лінгвістики є вивчення джерел та процесу фор
мування словникового складу мови і реконструкція словникового складу
мови давнього періоду [413, с. 596].
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З етимологічного погляду слово може бути питомим, запозиченим або
ж створеним із запозичених елементів. Питомі слова - це корінні слова, які
виникли у мові без іншомовного впливу. Запозичення - це елемент чужої
мови (слово, морфема, синтаксична конструкція тощо), перенесении із од
нієї мови до іншої у результаті мовних контактів, а також сам процес пере
ходу іншомовних елементів до мови [46, с. 8].
У лінгвістиці існують різні підходи до класифікації запозичень: за ча
сом запозичення, за мовою-джерелом, за сферою функціонування лексич
них одиниць, за ступенем засвоєння іншомовної лексики мовою-реципієнтом [46, с. 9]. Японська ж лінгвістика традиційно послуговується поділом
лексичних одиниць відповідно до їхнього походження на три шари:
- слова, утворені з власне японських елементів (和в吾/ваго/), напр.，日音い
/курай/ темний;
- слова， утворені із запозичених китайських елементів (漢 語 /канґо/)，
напр.，影 響 /ейкьо:/
- слова， запозичені з європейських мов， передусім англійської (外来
/гайрайго/)，напр•，サ ッ カ ー /сакка:/ 办 7w6o/7 [11;243, с . 123; 244, с . 17; 265,
с . 179; 334, с . 130; 357, с . 132; 377, с. 22-23]. Така класифікація є дещо не
звичною з огляду на традиційний поділ лексики лише на два шари (лексику
питому та запозичену), який здійснюють на матеріалі європейських мов.
У японській же мові, як бачимо, склався особливий підхід до класифікації
лексичних одиниць відповідно до їхнього походження.
Окрім цього японісти вказують також на наявність у японській мові
одиниць мішаного типу (складу) [264, с. 47; 377, с. 25] (слова такого складу
ще називають «гібридними» [12, с. 517; 246, с . 13; 356, с. 94]). Одиниці
мішаного типу представлені складними словами, частинами яких є два або
більше простих слів різних лексичних шарів. Оскільки японську лексику
поділяють на три шари, можна виділити кілька моделей слів мішаного типу
залежно від того, до яких шарів лексики належать їхні компоненти. Гак,
існують мішані слова, складові частини яких представлені словами
/канго/ 1 芊Dg吾/ваґо/, наприклад,重 箱 /джю:бако/
для b/d,
які вставляються одна в одну (канґо Ж /джю:/ нагромадження + ваго /хако/
коробка), ШШ /юто:/ посудина для гарячої води (ваго Ш/ю/ гаряча вода + канґо
桶 /то:/ 加 咖 臟 ?)；漢 語 /канґо/ і外 杂 語 /гайрайго/, наприклад,食 パ ン /шьокупан/
Л77/6 (канго 食 /шьоку/
+ гайрайго パ ン /пан/
和語
/ваго/ і 外 来 語 /гайрайго/，наприклад，トップ染め/топпудзоме/
ン
(гайрайго トップ/топпу/ 從/7ズ+ ваго 染 め /соме/
少如ння [12, с. 517].
Яке ж співвідношення вказаних типів слів у лексичному складі япон
ської мови? С.В. Неверов наводить такі квантитативні дані японської мови:
частка слів канго у ній становить 47,5%， слів ваго —36,7%, гайраиго —9,8% ，
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а мішаних - 6% [244, с . 17]. При цьому в різних сферах функціонування
японської мови співвідношення цих шарів істотно відрізняється. Так, на
приклад, у письмових текстах, особливо суспільно-політичного чи науко
вого характеру, частка канґо буде значно більшою; в усному мовленні на
перше місце вийдуть одиниці ваго, оскільки вони легші для сприйняття на
слух; у текстах, орієнтованих на молодь, вагому частку складатимуть слова
ґайрайґо. Розглянемо особливості кожного з трьох лексичних шарів япон
ської мови - ваго, канґо й ґайрайго.

1 . Лексичний шар ваго. Ш ар лексики ваго складається з питомих
японських лексем: ЙЗ /хагаке/ «але,招く /мгнеку/ запрошувати, виL^
赤V、/акай/
俄力、
(こ/нівака-ні/раАшюво. Сюди наw
лежать слова різних частин мови - іменники, прикметники, дієслова,
прислівники, займенники тощо.
Значну частку цього шару лексики становлять слова на позначення
японських реалій:
L # /саш ім і/ сашімі,
/кім оно/ кімоно,
/мікадо/
生 け 花 /ікебана/ ，
從6<3说 7тощо.
Цікаво, що навіть серед лексем ваго трапляються запозичення. Це ~ дав
ні запозичення з айнської, санскритської, китайської, корейської мов: ЙІ
/саке/ 從 顧 (з аинської) ，
皿 /сара/ 廳 ル 似 （
із санскриту) ，
絵 /е/ 似/?削即 й 馬
/ума/ кінь (з китайської). Такі слова вже давно ввійшли до складу питомої
японської лексики, і мовці не сприймають їх як запозичені [377, с. 22].
Просте слово ваго має зазвичай два-три-чотири склади. Односкладових повнозначних слів близько т р и д ц я т и : 目 /ме/ бж о , キ /те/ р ア似，火 /XI/
вогсжь; серед службових слів ваго становлять абсолютну більшість [37 フ，
с. 24]. Складні слова ваго творяться, як правило, з двох простих слів шляхом основоскладання ，н а п р и кл а д : 目い gK /ііваке/ が如沉似，取 り 出 і /торідасу/ діставати. Докладніше такі слова описано у розділі «Словотвір».2
2. Лексичний шар канґо. Японісти вказують на велику роль оди
ниць канґо у словотворі та відповідно їхню велику кількість у японській мові [2, с. 220; 244, с . 17]. Частку канґо в японській мові оці
нюють від 40 до 60%, при цьому в деяких текстах (економічних,
наукових тощо) вона сягає 70-80% [182, с. 57]. У повсякденному ж
(насамперед, усному) мовленні частка канґо зменшується до 25-35%
[377, с. 23]. Основою канго єт.зв. онні читання ( 音 読 み ，
/онйомі/)，
які
прийшли до японської мови разом із китайськими ієрогліфами [11]. Серед
слів канго лише невелика кількість являє собою безпосередні запозичення
з китайської мови, більшість же канґо були створені вже у Японії з китай
ських коренів [2, с. 220; 11].
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В Японії китайську лексику почали запозичувати з VII с т .[11; 243, с.
123; 377, с. 22], хоча перші канґо потрапили до японської мови ще у V ст.
[2, с. 221]. Японська мова, перебуваючи під значним впливом китайської
протягом багатьох століть, активно запозичувала і відповідну лексику. Ве
лика кількість канґо ввійшла до лексичного складу японської мови в істо
ричний період Токугава (1603-1867 рр.), на який припадає запозичення політичної, економічної та філософської лексики [2, с. 221]. Пізніше кількість
канґо у японській мові різко зростає у період засвоєння європейської куль
тури, яке почалося у кінці XIX ст. У цей час засвоювали велику кількість
нових понять, активно калькували лексику європейських мов, і китайські
морфеми відігравали у словотворі ту роль, яку грають грецькі й латинські
компоненти у європейських мовах [2, с. 221;11;377, с. 22]. Одиниці канґо
є зручними для носіїв мови, оскільки мають прозору внутрішню структуру
та продуктивні у словотворі. Китаїзми активно функціонують у письмово
му мовленні, бо їхня структура куди зрозуміліша для японців порівняно зі
словами, запозиченими з європейських мов, у тому числі інтернаціоналізмів греко-латинського походження [1 1 ].В усному мовленні, однак, канґо
стають справжньою проблемою, оскільки серед цих одиниць велика кіль
кість омонімів, що може ставати на перешкоді правильному розумінню ви
словлювання.
Часто канго є єдиним позначенням якогось поняття, напр.,空 気 /ку:кі/
проте нерідко є стилістичним синонімом до слова ваго:青レヽ/аой/
і 青 色 の /сейшьоку-но/ б л ш с т / й ，ためらう /тамерау/ і 躊 曙 す る /41〇:41>〇суру/ вагатися [377, с. 22].
Для простих канго нормою є двокомпонентне слово, що складається з
коренів 音 /он/, які не вживаються самостійно, напр•，参カ卩 /санка/少часть,
Ішю'.кт/ звичай тощо. Такі двокореневі (двоморфемні) слова не тільки
кількісно переважають серед загальної маси лексичних одиниць канґо, а и
часто слугують вихідними основами при утворенні трикомпонентних та чотирикомпонентних слів [8, с . 11;265, с . 180; 267, с. 70]. Взагалі об’єднання
одиниць канґо у великі лексичні комплекси, які складаються з двох, трьох,
чотирьох і більше повнозначних слів канґо, є типовим для сучасної японської мови, напр.，選 挙 管 理 委 員 会 /сенкьо-канрі-іінкай/
ewборча комісія (докладніше про такі одиниці йдеться у розділі «Словотвір»).
І лише кількасот канго складаються тільки з одного кореня 音 /он/, напр•，
気
/кі/办 ズ，本 /хон//ошга [377, с. 25].
Творення коренескладних одиниць, основою для побудови яких є мор
феми китайського походження, є характерною рисою японської мови [423,
с. 20], оскільки Японія в історичним період свого існування розвивалася
під сильним впливом китайської культури [265, с . 179-180]. Деякі китайські
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корені та слова, що з них складаються, відіграють дуже важливу роль у
сучасному японському словотворі, закріплюючись тим самим у японській
лексиці.
Більшість канґо входять до складу японської мови у вигляді іменників.
Інш і частини мови утворюються шляхом додавання відповідних формантів:
• ЩШ /ґунтай/ військо /іунтайте кі/ військовий',
- 構 成 / ко хе й /
—構 成 す る /ко:сейсуру/ coada/ww;
- 正 直 / ш ьо:дж ікі/ чесність —正直(こ/ш ьо:дж ікі-ні/ чесно.
3. Лексичний шар ґайрайґо. Зазвичай гайрайго явно відрізняють
ся від інш их слів японської мови, оскільки їх записують катаканою,
一 тому в літературі зустрічаємо термін «катаканаго» ( カタカナ語）на
レ> позначення таких лексем [11; 243, с . 123]. Гак само і в усному мов
ленні велика кількість ґайрайґо відрізняються від інш их шарів япон
ської лексики незвичною фонетичною оболонкою [11].
За часом появи в японській мові сходознавці пропонують поділяти ґайраиґо на три класи [11]. Перший, представлений на сьогодні лише невели
кою кількістю слів, утворився у період ранніх контактів із європейцями, у
X V I- X V III ст. Це зазвичай запозичення з португальської та голландської
мов, що пояснюється особливостями історичного розвитку: так, у кін. X V I ~
поч. X V II ст. японці контактували з португальськими місіонерами й тор
говцями, а у період «закриття Японії» (Щ Ш /сакоку/), що припав на поч.
X V II- X IX ст., Японія з-поміж європейських країн мала обмежені контак

ти лише з Нідерландами [11]. Ці ранні запозичення складають конкретну
лексику на позначення нових для японців елементів матеріальної культури:
ノくン /пан/ x/zz.6 (з португальської)，たばこ/табако/ /и/отюн (порт, tabaco)，
シヤボン/шябон/лшло (порт, sabao)，ビーノレ/бі:ру/
(з голландської),
コーヒー/ко:хі:/
(з голландської)，ス7 フス/гарасу/ c o o (з голландської)
[11; 243, с . 126].
О крім цього від португальських і голландських мореплавців у X V IX V II ст. було запозичено багато реалій, пов^заних із мореплаванням:
アツキ /деккі/ «аяアба (гол. dek)，コンノくス /компасу/ /солшас (гол. kompas)，
カ ピ タ ン /капітан/ /огш/waw (порт. саріШо) [243, с . 126]. Всі ці слова, прийшовши у японську мову ще кілька століть тому, зберігають характер запози
чень у мінімальному ступені, що виявляється, зокрема, у необов'язковому
вживанні катакани для їх написання [11].
Поява другого класу запозичень ґайрайґо також «пов’ язана з історичним
розвитком Японії. Після революції (реставрації) М ейджі 1868 р. і відкриття
країни до японської мови потрапляє велика кількість іноземних слів, які
були особливо активно запозичені в період кінця X IX - початку X X ст.
[111.Характерною особливістю процесу запозичень у цей період є велика
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кількість мов, з яких слова приходять у японську: американський варіант
англійської, британський варіант англійської, німецька, французька, італій
ська мови [1 1 ;377, с. 23]. Наприклад, з німецької мови у той період було
запозичено слова: プノレス/ пурусу/ 少
льс (нім. Puls)，イ ア 才 ロ ギ 一 / ідеорогі:/ Мео/югш (нім. Ideologie) ，アノレノくイト/арубайто/ w 如
(нім. Arbeit)
[1 1 ].Із французької мови у японську прийшли слова: ズ ボ ン /дзубон/
/о/ (фр. jupon) ，ロ ー ブ /ро:бу/
(фр. robe),クーデタ /ку:дета/ 如/ m we/шй we/?從
(фр. coup d ’ dtat)，刀 ン カ ン / канкан/ 松
(фр. cancan) [11;
377, с. 23]. З британського варіанту англійської до японської мови потрапило слово ポ ス ト /посуто/ тлштюва стфмныса (англ, post) [1 1 ].З італшської
мови було запозичено слова:カノレボナーフ /карубона:ра/
のm
ロрд (італ. carbonara )，ァイべノレァイ メ ン 卜 /діберутіменто/ dweep/wwcMeH/w
(італ. devertimento). Існую ть і паралельні запозичення з двох мов : マイ
スタ一 /майсута:/ (нім. M eister) і マ エ ス ト ロ / маесуторо/ (італ. maestro)

маестро.
Третій, останній, клас лексем ґаираиго є наичисленнішим. До нього
належать запозичення, засвоєні японською мовою після Д ругої світової
вш ни, і поповнення цього класу новими лексемами триває досі, оскільки
японська мова активно взаємодіє з інш ими мовами, насамперед англій
ською [11; 243, с . 123].
Особливістю ґаираиго, які прийшли у японську мову після вшни, є те,
що їхня абсолютна більшість була запозичена з американського варіанту
англійської мови ，
наприклад :キヤス 7 " イ ン グ / кясутінґу/
(від англ,
casting)，ラ ッ キ ー /р аккі:/ w/ac/шв叫 ь (від англ, lucky) ，リザノレツ•マネジ
メ ン 卜 /різаруцу манеджіменто/
ア
(від англ,
result’s management); при цьому таким чином було запозичено і деякі слова
на позначення реалій третіх країн, і неамериканські власні імена, и інтернацюналізми [11; 221]. Набагато меншу кількість новітньої запозиченої
лексики становлять нові запозичення з китайської, корейської мов тощо,
наприклад : フ一メン /ра:мен/ /ш тайсь 松 / 刀 チ ヤ ン ポ ン /чямпон/

навпіл, メンツ /мешху/обличчя, престиж，カンフー/ каяфу./кунгфу 力ノレビ
，

/карубі/ карубі (корейська страва з грудинки) [11; 243, с . 123].
Більшість лексем ґайрайґо, так само, як і канґо, представлені іменни
ками. Велику кількість ґаираиго застосовують v мові технічних і промис
лових галузей, оскільки тут іноземні слова, як правило, були запозичені
разом із реаліями, які вони позначають [243, с . 126]. У промисловості й
торгівлі, п о в ^за н и х із європейським та американським ринками, широ
кого поширення набула англійська комерційна термінологія: LC /еру-ші:/
акредитив (англ. Letter o f Credit),
^ /інвойсу/ фактура (англ,
invoice) тощо [243, с. 127].
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Значну роль лексика ґайрайґо відіграє у науковій термінології, особливо
в тих галузях науки, що розвинулися за останній час. Наприклад ，на
ука менеджменту 経 営 学 / кейейгаку/ послуговується поняттями マー ケ
ット /м а :ке то /pw/я ж ，ノべランス• シ ー ト / барансу-ш і:то/батане , ヒュ一
• ]) U—-у в
/хю :м ан-ріре:ш ьондзу/ люоські стосунки тощо
[243, с . 129].
Сеоед гаираиґо немало інтернацюналізмів. Інтернацюналізмами на
зивають слова, які, по-перше, вживаються у оагатьох мовах, зоерігаючи
близькість звучання і тотожність значення; по-друге, як правило, не мають
відповідників у мові, що їх запозичила; по-третє, поширені насамперед
у науковій, культурній та суспільно-політичній лексиці [349, с. o2J: ヒュ
— ^ ニ ズ ム /хю :м анізум у/г メ
л ш н & и , リ リ ッ ク /рірікку/уф ш оз ，プロトコル
/пуротокору/
プロ 卜ン /пуротон/
тощо (як бачимо, вказані інтернаціоналізми запозичені и українською мовою). Однак особли
вістю японської мови є те, що поряд із інтернаціональними запозиченнями
ґайрайґо функціонують також їхні відповідники типу канґо, які є кальками,
зрозумілішими за своєю структурою для японців. Кальки - це слова й ви
слови, утворені в результаті перекладу іншомовного зразку частинами за
собами власної мови [298]. Так, відповідником інтернаціоналізму t zl 一 '■е
/хю :манізуму/ гуманізм є лексема
/дж інбунш ю ґі/; інтер
націоналізму リ リ ッ ク /р ір ікку/
松？一抒 情 詩 /джьоджьо:ші/; аналогіч
но і слово プロ トコ ノレ/пуротокору/
має свій відповідник
疋’
書
/Ґітей ш ьо/; プ ロ ト ン /пуротон/
—Р易 子 / йо:ші/.
Серед запозиченої лексики також традиційно виділяють розряди екзотизмів і варваризмів. Екзотизми - це слова, що називають поняття і реал іі життя певних народів [349, с. 62] ，наприклад: サ 一 /са:/ с印，コリーダ
/корі: да/ корида, ノ、ツ ン 一 /хадджі:/ лгдсЪ/с，シ ュ ナ ッ プ ス /шюнаппусу/
шнапс. Варваризми - це іншомовні слова, які не входять до лексичного
складу мови (тобто є незасвоєними), проте можуть уживатися задля на
дання мовленню книжного, урочистого, або ж навпаки, жартівливого тону
[349, с. 6 2 ] : セ • ラ • ビ /се ра бі/ сеяяв/, тшсе ж м /гш я (фр. C ’ est la vie);
ア ド • ホ ッ ク /адо хокку/
Эля "ього
(лат. ad hoc);
T •
/г. посутеріорі/ зважаючи на досвід, апостеріорі (лат. а
p o ste rio ri); ユーノ《一メンシュ /ю:ба:меншю/нш)люЗмна(нім. Obermensch);
ホ モ • ノレ一アンス/хомо ру:денсу/ людм/ш, л/аг граб1 (лат. homo ludens);
フエ Z • プ レ ー /феа пуре:/ чесна гра (англ, fair pLay) ; レッセ ノエ一ノレ
/рессефе:ру/ принцип економічного ліоератзму (фр. laissez-rair дозво
ляти діяти);
/монамі/ любий ф ►
アг (фр. mon ami) ; プローンツト
/пуро:джітто/ за здорові! ^нім. Prosit). Для запису таких одиниць можуть
використовувати катакану, або ж навіть зберігати оригінальне написання.
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Лексеми ґайрайґо часто розвиваються незалежно від мови, з якої вони
були запозичені, можуть утворюватися шляхом поєднання раніше запози
чених слів чи елементів, тому нерідко серед ґайрайґо спостерігаємо сло
ва, яких немає у мові-джерелі запозичення; окрім цього запозичені слова
можуть набувати нових значень, яких вони не мали у мові-джерелі. Такі
явища називають? 〇Ш ^ І 〇 /васейейґо/ (букв, японоподібна англійська)
[76, с . 18]• 和製英言吾- / васейейго/ визначають як псевдоангліцизми, слова
і словосполучення, схожі за своєю формою на запозичення з англійської
мови, однак не наявні у словниковому складі останньої [76, с . 18]. Отже,
японська англійська - це створення нових слів і словосполучень із уже на
явних коренів чи окремих слів іноземної мови [2 2 1 ,с. 37].
Такі одиниці творяться лексико-семантичним, морфологічним та (рід
ше) морфолого-синтаксичним способами словотворення. У межах лексикосемантичного способу спостерігаємо:
1 ) появу нового значення, напр•，ク ー ラ ー / ку:ра:/
(пор.
англ, cooler e/d 印 "e d刀
я аха/юАж で/шя
ewwめ，卜フン'ノスタ ー /торанджісута:/ 1 份7份3 людг/на (пор. англ, transistor
ピ ン ク /п ін ку /
еротичний (пор. англ, pink рожевий);
2) звуження значення，напр•，ス マ ー ト /сума:то/ c/ww刀ь/шй (пор. англ,
smart 1)чистии, z) стильнии, 3) розумний)^
一 ス ノ /ип:лзун/ хороший

(англ, season 〈
6タ

ノсезон), ノヽイクエー/хаиуе:/ M/ewd/a.cwa

тодорога, відділена від іншого транспорту (англ, highway швидкісна
дорога
) 、

3) розширення значення, напр.，ンュース /джю:су/
(англ, juice с/к:)，ョ ッ ト /йотто/ «你创 “
從 qydwo (англ, yacht яхта ) [1 1 ;7Ь，с . 19].
У межах морфологічного способу словотвору поширеним засобом творення васейейґо є скорочення (абревіація): ス卜 / суто/
(від ス卜フ
イ キ /сутораікі/ ，strike) ，ドッグ /догґу/лсо/идог (від ホ ッ ト ド ッ グ /хоттодоґґу/ ，
hot-dog), / イス/ айсу/л/ひ
/ ?
(ві д アイスクリーム/ айсукурі:му/ ，
ice
cream )，才 一ノく一 / о : б а : / ( в і д 才ーノくーコ一ト八):ба:ко:то/，overcoat),

f /енотота/ проект вирооництва електроенергії оез завоавання
шкоди довкіллю ( m j x エネ/レフ\ — •ユ ー ト ピ Z /e H e r w n : ю:топіа/，energy
ェ

ネ

ト

ピ

utopia) [1 1 ;7b, c . 19; 2 2 1 ,c. 38-43]. Скорочення є дуже поширеним явищем
у межах лексики гайрайго загалом і васейейґо зокрема, при цьому зазвичай
редукції зазнає кінець слова. Докладніше про явище абревіації йдеться у
розділі «Словотвір».
Окрім абревіації спостерігаємо також застосування словоскладання:
- ライプノ、ワス /райбухаусу/
із j /cw所?ю 別メ3狀 0«? (утворене
шляхом складання запозичених лексем ライフ、/райбу/
live і ノヽクス
/хаусу/ дім house);
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- 了 ン コ ー ル • ア ワ ー /елшу.ру аъа:/ повтор телепрограми на прохання
телеглядачів (утворене поєднанням англійських слів encore, hour);
- カ メ フ ノ エ ー ス /камерафеху/ обличчя нд зні/шс少（
слово є результатом
складання англійських слів camera, face);

• エンゼルママ/
няня, яка приходить до дитини-інваліда на час відсутності батьків (слово утворене шляхом складання лексем
angel, mama). Подібних поєднань слів в англійській мові не існує, вони були
утворені вже у японській мові [/6 , с . 19; 2 2 1 ,с. 38-43].
Дещо менш активним способом творення васеиеиго є своєрідна конвер
сія, коли англійське слово однієї частини мови, увійшовши до словникового
складу японської мови，набуває іншого частиномовного статусу: オーノ<ーな
/о:ба:-на/ перебільшений (пор. англ, over над) [7t>, с. 19].
Окремим пластом лексики ґаираиґо є абревіатури, які записують лати
ницею. Серед них є як одиниці, запозичені з мови оригіналу вже у вигляді
абревіатури (EU /і:ю / Європейський Союз - від анґл. European Union; NPO
/енпіо:/ неприбуткова організація - від англ, non-profit organization), так і
одиниці, створені вже у самій японській м о в іі невідомі мові оригіналу (С м
/ш іем у/ реклама - від англ, commercial) [76, с. 19]. Детальніше про абревіа
цію див. розділ «Словотвір».
Насамкінець зазначимо імена японських лінгвістів, які досліджували
типологічні шари японської лексики: Ямада Йошіо (лексичний шар канго),
Аракава Собе та Ш іммура Ідзуру (лексичним шар ґайрайґо). Ш іммура Ідзуру також здійснював загальні етимологічні дослідження японської лексики.

Етимологічним аналіз

Походження деяких слів японської мови (зокрема, лексем шару ґай
райґо) є цілком прозорим. Одначе у лексиці кожної мови є доволі велика
кількість слів, у яких зв’язок форми зі значенням незрозумілий для мовців,
оскільки історичні зміни слів затемнили первісні форму і значення слова
[413, с. 596]. Саме у таких випадках особливої ваги набуває етимологічним
аналіз слова. Метою етимологічного аналізу є визначення того, коли, в якій
мові, за якою словотвірною моделлю, на базі якого словотвірного матеріалу,
в якій ф орм іі з яким значенням виникло слово, а також які історичні зміни
його первісної форми та значення зумовили форму і значення, відомі до
слідникові [413, с. 596]. Предметом етимологічного аналізу є реконструкція
первісних форми та значення слова. Отже, етимологічним аналіз передба
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чає встановлення походження слова, його первісної структури [349, с. ПО].
Розглянемо кілька прикладів етимологічного аналізу японських слів.
Слово Т л /теко/ непитущий раніше позначало категорію житла. Житло
найвищої категорії мало назву 上尸 /джьо:ґо/, середньої — 中尸 Апо:ко/， а
найнижчої - відповідно Т Л /ґеко/ (структура всіх трьох слів доволі про
зора: ієрогліф на позначення рівня + ієрогліф >Р /ко/ дім, двір). Мешканці
下 尸 /ґеко/ були наййднішими， тому не могли собі дозволити купити випивку， звідки й сучасне значення слова 下 尸 /геко/. Аналогічним чином виникло й сучасне значення слова _Ь尸 /д ж ь о : г о / ewwwmw—мешканці дворів найвищого класу 上 尸 /джьо:ґ〇/ могли собі дозволити саке レt>lj.
Відомий вислів 一 生 懸 命 /ішшьожеммей/ з
сшг також має свою
етимологічну історію. Раніше його записували як —所懸命и уживали у
значенні 一つの 所 領 に 命を懸ける/хітоцу-но шьорьо:-ні іночі-о какеру/
покласти своє життя на захист володіння. Такий вислів характеризував
відданість самураїв до смерті захищати свої володіння. Надалі ж слово 一
Wf /ішшьо/ місце поступово втратило свою актуальність, і його замінило
співзвучне — /ішшьо:/ все життя [561].
Слово
/акаджі/ дефіцит набуло свого сучасного значення через
те, що раніше у бухгалтерських книгах суму нестачі вписували червоним
кольором. Достеменно невідомо, відколи саме слово 赤 子 /акаджі/ почали
вживати у значенні дефіцит, однак загальновживаним у цьому значенні
воно стало не так давно - на початку XX ст. [625].
Етимологічний аналіз слова ^ /отто/ чоловік свідчить, що воно похо
дить від ЩА /охіто/ чоловік, де склад /хі/ зазнав редукції. Завдяки звер
танню до літературних пам'яток періодів Хеиан (794-1185 рр.) та Муромачі (1336-1573 рр.) було доведено, що звична для сучасних мовців форма /
отто/ виникла в епоху Муромачі, тоді як у добу Хеиан існувала також форма
/оуто/ [625].
Слово
/кеґа/ рана, як відомо, вживають також у значенні недбаyn’cwb, ew肌7如〇似 /?(ші/л松7. Приміром， у словосполученні 怪 我 の 功 名 /кеґано ко:мьо:/
ewwadcw актуальним є саме друге значення слова 1圣
# ：/кеґа/. Воно, як припускають лінгвісти, є первинним, а значення рана
виникло від того, що травмуються через необачність. Походження ж слова
1圣我/кеґа/ достеменно не встановлене, можливо, воно зводиться до 械る
/кегару/ —穢 れ る /кеґареру/здб/т)н/ова/7шся [625].
Лексема Щ〇 /кау/ купувати етимологічно зводиться до слова
/кау/
( か う /кау/) обл/шю松7/гш， якому відповідають ієрогліфи 交，替，代та 換. Дшсно, купівля передбачає обмін грошей на товар або ж товару на товар [625].
Процедура етимологічного аналізу полягає у генетичному ототожненні
аналізованого слова або його основи з іншим словом (його основою) як
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вихідним чи твірним; в ототожненні інш их структурних елементів слова з
історично відомими структурними елементами; в реконструкції первинної
форми і значення слова з первинною мотивацією [413, с. 596].
Особлива складність при етимологічному аналізі полягає у поясненні
зв’язку значень, розвитку значень і реконструкції первинної семантики
слова, що обумовлено різноманітністю семантичних змін, їхнім зв'язком
з позамовними реаліями [413, с. 596]. У процесі етимологічного аналізу
використовують історичні и літературні па м ятки, в текстах яких зафіксо
вано слова у їхн іх давніх формах і значеннях. Однак подеколи достеменно
засувати походження того чи іншого слова неможливо; у такому разі ети
мологія спирається на гіпотези (нерідко кілька).
Етимологію великої кількості слів японської мови висвітлено у спеціа
лізованих етимологічних словниках (див. перелік використаних джерел та
рекомендованої літератури).

Активна і пасивна лексика

Словниковий склад мови постійно змінюється: мова збагачується но
вими словами на позначення нових понять, водночас слова на позначення
понять неактуальних виходять із активного вжитку.
Активна лексика - це ті слова, які мовець і розуміє, і вживає, тобто сло
ва повсякденного вжитку [349, с. 63; 413, с. 258]. Основу активної лексики
складають слова основного словникового фонду [298]. При цьому, однак, у
кожної окремої групи людей є специфічні слова й вислови, які входять до
активного словника цієї групи, проте для інш их груп не є активною лекси
кою [298]. Головна ознака активної лексики - це регулярне використання її
у певній сфері діяльності людини [349, с. 64].
Пасивна лексика - це ті слова, які мовець розуміє, однак не вживає
[298]; це слова, які ще не ввійшли до активного вжитку (неологізми), а та
кож ті, які виходять із мови, стаючи застарілими [349, с. 64]. У японській
мові існують цілком і частково пасивізовані лексеми. До цілком пасивізованих сходознавці відносять лексеми, сфера функціонування яких обмежена
лише словниковими статтями і розділами спеціалізованих видань. Частково
пасивізованими ж є такі лексеми, ступінь функціонування яких у різних
функціональних стилях відносно високий [306, с . 11]. Розглянемо різно
види пасивної лексики детальніше.
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Неологізми ( 0 ffp /ш інго/) - це нові слова, словосполучення, фразеоло
гізми, які з?являються у мові і створені для номінації нових понять [317,
с. 417-418]. Такі слова входять у мову, оскільки виникає необхідність на
зивати нові поняття і явища, які раніше були невідомі суспільству; при
цьому неологізми виникають у різних сферах функціонування мови. Так,
наприклад, у зв’язку зі стрімким розвитком комп’ ютерних технологій у
мові з’ явилися слова:ア ド • イ ン • ソ フ ト /адо-ін-софуто/
«/70-

грамме забезпечення, що розширює можливості основних програм;
/х 〇НТаЙ/〇/С/?7ЄЛ^/ШЇблСЖ/С(Ш«’/ОА«Є/?С7;チ ヤ ツ 卜 /чятто/чдти ;サイ ノ
く一 •テ
ロリスム /сайба:-терорізуму/ /а 〇印/
тощо. Сучасний стан довкілля та наявність екологічних проблем відооразилися у мові появою слів на
кшталт:
/онш іцукоіка/ парниковий ефект;
/муко:ґаи-но/
екологічно чистии тощо. Неологізми з?являються і в інш их сферах функ
ціонування мови, наприклад : 汉 タ ン ピ ン グ /хандампінгу/ ш/wwdのишнг
(економіка); ノヽインヤック /хайджякку/
(авіація);
シ ー • アイ•ェス
/ші:-ай-есу/
(独立国家共同体
/докуріцу-коккакьо:до:тай/) Співдтжність Незалежних Держав (міжнародна політика;;
ニュースメース 7一 /ню:суме:ка:/ відома особистість (мова З М І) тощо.
Одначе нерідко неологізми виникають не на позначення нових понять,
які ще не дістали свого найменування, а для номінації понять, уже відо
мих м о ві.В японській мові це виявляється насамперед у входженні до мови
запозичень ґайраиго на позначення понять, які вже до цього мали свої найменування ，наприклад: アタ' ノレ卜/адаруто/ доросліш (за наявності у мові
питомого слова 大 人 /о то н а/); サ ク セ ス /сакусесу/усм/х (слово синонімічне
до лексеми канго 成 功 /сейко :/);アンエンプロイメント /ан ，
емпуройменто/
(失 業 /ш іц у гь о :/); ウェーン /уе:джі/зд/?«ла/ишг(糸合料/кю:рьо:/).
Деякі неологізми мають яскраве стилістичне забарвлення: いけメン
/ікемен/ сексуально привабливии чоловік;
/табітомо/ (букв, «мандру-

ючий компаньйон») непостійний коханець заміжньої жінкщ 力 V 一 リナ
/като:ріна/ неохайний чоловік тощо [305, с. 84-85].
Отже, неологізми з’ являються у різноманітних сферах функціонування
мови. При цьому такі одиниці можуть позначати нові спеціальні поняття
різних галузей наукового знання, або ж виникати на позначення вже відо
мих понять і функціонувати паралельно з традиційним найменуванням.
Неологізми з'являються і для найменування понять не наукового, а повсяк
денного вжитку, нерідко мають емоційне забарвлення.
Всі неологізми можна поділити на загальномовні та індивідуальні. Загальномовні неологізми виконують номінативну функцію, називаючи нове
поняття; індивідуальні ж з'являються у результаті прагнення дати емоцшноекспресивну назву поняттю, яке вже має словесне позначення у мові [349,
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с. 65]. Такі індивідуально-авторські новотвори називають ще оказіоналізмами ( 臨 時 語 /рінджіго/) [317, с. 417-418]. Основна відмінність загальномовних неологізмів та оказіоналізмів полягає у тому, що неологізми - це
нові слова чи словосполучення, які виникли у певний період розвитку
суспільства і є периферійними у лексичній системі мови, а оказіоналізми
перебувають на межі лексичної системи мови та мови окремого соціо- чи
ідіолекту [203, с . 112-113; 205, с . 16-21].
Неологізми або переходять до активної лексики, коли поняття, яке вони
називають, стає буденним, і носи мови не сприймають його як незвичне;
або ж не встигають як слід засвоїтися носіями мови і виходять з ужитку, так
і не перейшовши до складу загальновживаної лексики.
Інш им різновидом пасивної лексики є застаріла лексика ( 廃 語 /хаиго/).
Вона неоднорідна за своїм складом, що пояснюється різними причинами
виходу слів з активного запасу; різним може бути і ступінь архаїзації слова
[349, с. 66].
Ступінь застарілості слова визначають кількома ф акторам и:1 ) місцем
слова у лексичній системі мови; 2) поширеністю і тривалістю його вжи
вання у минулому у межах активної лексики; 3) зв'язками зі споріднени
ми словами [349, с. 67]. Відповідно, рідше зазнають архаїзації слова, які
відіграють важливу номінативну роль, поширені і тривалий час активно
функціонували у мові, часто вступають у семантико-словотворчі зв'язки з
іншими словами [349, с. 67].
У складі застарілої лексики виділяють матеріальні архаїзми (або ж іс
торизми) та стилістичні архаїзми (або ж просто архаїзми). Історизми (5Egp
/ш іго /,廃睹 /хайго/) - це слова, що позначають явища минулого, яких зараз
не існує [358, с . 100]. Такі слова виходять з активного вжитку в результаті
екстралінгвістичних факторів і репрезентують мову певної історичної доби
[349, с. 67]. Історизми не мають відповідників у сучасній мові, оскільки по
няття, позначувані ними, зникли [349, с. 67]. Розглянемо кілька прикладів.
Так, історизмом є слово Ш/фу/ данина, оскільки поняття, позначуване ним,
вже нехарактерне для сучасного японського суспільства. Так само і лексе
ма
/утаґакі/ молодіжні хороводи вийшла з активного вжитку, оскільки
відповідне явище перестало бути складовою молодіжної культури. Істо
ризм ШШ /такусен/ заслання перейшов до складу пасивної лексики з огля
ду на припинення існування такого виду покарання. Наведемо ще кілька
прикладів історизмів у японській мові:
/ текка/ випробування вогнем;
-$1®^ /дзо:ка/ вірші на різні теми (у поетичних антологіях)',
- 旧 臣 / КЮ:ШІн/
印edwzw вЛСОЛ;
- 辰 の 刻 /тацу-но коку/ (ггодмнд Дрбшэна》作-д годм/ш/рдн/сタ
ノ；
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- "S*Л / Т /куяшчьо:/ міністерство двору\

- ¢6 /дайчьо:/ писарська книга (в якій записували відомості про на
селення, податки і повинності) тощо.
Як бачимо, спільною особливістю цих слів є те, що поняття, позначувані ними, вже неактуальні для сучасного суспільства, через що такі слова і
відносять до категорії історизмів.
Іншим видом застарілої лексики є архаїчна лексика. Архаїзми (古語
/кого/) - це слова, що пізніше були витіснені іншими і через це вийшли
з активного вжитку, хоча поняття, які вони позначають, існують дотепер
[358, с . 100]. Такі лексеми виходять з активного вжитку вже в резуль
таті дії лінгвістичних чинників: їх замінюють рівнозначні лексеми, які
виявляються оільш придатними для найменування тих самих понять [349,
с. 67]. Наведемо кілька прикладів архаїзмів у японській мові:
- 僕 /шімобе/ слア如， якому на зміну прийшло слово 使 用 人 /шшо:нін/;
- し力、
も /шікамо/ wa/c， яке в активному вжитку було замінене на てんな
ふ う に /соннафу:-ні/;
/гуншін/ чиновництво, замість якого нині вживають слово
/якунін/;
/деніун/ ар єргард, що відповідає сучасній лексемі ШШ /ко:ей/;
- 漁 り /ісарі/
витіснене з активного вжитку синонімічним
словом 漁 業 /гьогьо:/;
- 婿 /муко/
(сучасний відповідник - つ れ あ い /цуреай/);
/рьо:фу/ мисливець, якому відповідає активна лексема ЩШМ
/шюрьо:шя/;
- 兵 革 /хейкаку/вшна， замість якого сучасні мовці послуговуються словом 戦 争 /сенсо:/тощо.
Отже, на відміну від історизмів, які вийшли з активного вжитку разом із
відповідними поняттями, архаїзми потрапили до розряду пасивної лексики
внаслідок появи більш вдалих слів на позначення відповідних понять.
Окрім застарілої лексики в японській мові існує також застаріле напи
сання тих чи інших слів (здебільшого це стосується ієрогліфічного напи
сання, яке у низці випадків уже стало неактуальним). Наприклад, застарілим написанням запозиченого слова ノ
くタ ー /б а т а : / є ієрогліфічне
написання
/бата/, яке нині не вживають. Так само і лексема ^ у У
/коппу/ склянка у застарілому варіанті написання має вигляд
/коппу/.
Застарілим на сьогодні вже можна вважати ієрогліфічне написання слів
こ こ /коко/ wァw - я к 此 処 ч и 兹 ；そ こ /соко/ zwa/w - я к 其処；こ れ /коре/
i/e - як 是，之чи 此れ；そ れ /соре/ we - як 其れ. Слово 友 /томо/ dpァг та
кож має застаріле написання 朋. Застарілим написанням слова ノくン /пан/
хліб є таке: ШШ. Запозичені лексеми на позначення одиниць вимірювання
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також мають застаріле ієрогліфічне написання, наприклад: Ж /ґураму/ грам
(сучасненаписання グラム)，立 /ріттору/л/т/?(нині вживають написання リッ
トノレ)，米 /Me:T〇
py/ywewp (у сучасному варіанті написання —メー-卜ノレ）тощо.
Японісти для розмежування понять «історизм», «архаїзм», «застаріле
слово», 5Е і р / ш і ґ о / історизм, Й * |р /кого/ архаїзм поряд із екстралінгвістич
ними, ономасіологічними, семасіологічними пропонують використовувати
також функціональний критерій [3〇Ь, с . 10], оскільки застаріла лексика, хоч
і належить до пасивної, остаточно з ужитку не вийшла. Наприклад, істориз
ми використовують у наукових, пуоліцистичних і художніх творах для на
йменування понять минулих епох. І історизми, й архаїзми вживають також
для надання мовленню урочистого, піднесеного звучання; ці слова є засо
бом відтворення колориту минулого тощо [349, с. 68].
Нерідко історизми та архаїзми повертаються до активного вжитку, часто
у новому значенні. Гак, приміром, історизм ШШ /ґігоку/ масові арешти
знов увійшов до складу активної лексики у значенні резонансна криміналь
на справа. Іноді архаїзми та історизми стають матеріалом для поповнення
лексичного складу сучасного сленгу. Наприклад, одним зі значень слова
7こるま/дарума/ є «овія， яке у Великому японсько-російському словнику за
ред. М.Й. Конрада позначене як застаріле, однак нині активно функціонує
у сленгові. Подібне значення має і слово i t 君 /цуджіґімі/， яке марковане
як застаріле у Великому японсько-російському словнику за ред. М.Й. Кон
рада, проте перебуває в активному вжитку у межах сленгу. Історизм
/ета/ каста ета функціонує у сленгові зі значенням той, хто належить до
нижчої касти (дуже грубо).

Поняття лексичного значення слова
Вище ми вже зазначали, що слово характеризується наявністю значен
ня, яке, у свою чергу, буває лексичним і граматичним. Тепер зупинимося
детальніше на лексичному значенні слова у сучасній японській мові.
Лексичне значення слова - це зміст слова, який відображає і закріплює
у свідомості мовця уявлення про предмет, ознаку, процес, явище тощо.
Лексичне значення слова є продуктом когнітивної діяльності людини, воно
пов'язане з процесами мислення, має узагальнений характер (тобто вира
жає поняття) [413, с. 261].
Лексичне значення слова - це складна структура, яку визначають ха
рактеристики слова як знаку: його семантика, прагматика, синтактика [413,
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с. 262]. Відповідно до семіотичної теорії у лексичному значенні виділя
ють: денотативне значення (зв ^з о к м іж знаком і предметом думки); над
ним ніби надбудовується сигніфікативне значення (зв’язок м іж знаком і
сигніфікатом); над двома попередніми надбудовується структурне значення
(синтактика у семіотиці), що складається з синтагматичного та парадиг
матичного; прагматичне значення (зв ^зо к м іж знаками й тими, хто ними
послуговується) [155, ，
с. 24]. Синтаксичний аспект (зв’язки м іж знаками)
визначається синтагматично, тобто зв'язками значення слова з іншими зна
ченнями одиниць мови у словосполученні й реченні, а також парадигма
тично, тобто позицією значення слова у межах синонімічного ряду [413,
с. 262]. Прагматичний аспект лексичного значення слова включає експре
сивно-емоційну оцінку і різноманітні конотації. Конотативне ж значення, у
свою чергу, складається з емоційного, експресивного, оціночного та функ
ціонально-стилістичного компонентів. Конотативний аспект значення мов
них одиниць асоціативно пов^заний із денотативним [413, с. 262].
Лексичне значення слова не є сталим: значення слів постійно змінюються. Процес зміни значення слова і те, на чому базується це нове зна
чення слова, має кілька типів: метафоризація, метонімізація, асиміляція
(вплив значення одного слова на інше), диференціація значення залежно від
сфери вживання слова тощо. Зміна значень слів є продуктивним способом
збагачення словникового складу мови. В результаті процесів зміни свого
значення слово може стати багатозначним (полісемічним). Полісемічних
слів багато, особливо у складі загальновживаної лексики. Нерідко різні зна
чення полісемічного слова розвиваються вже незалежно одне від одного і
зрештою розходяться настільки далеко, що ми вже сприймаємо їх як окремі
слова, а не різні значення одного слова. В такому разі вже маємо справу не з
одним полісемічним словом, а з двома (або більше) різними омонімічними
словами.

Поняття полісемії та омонімії.
Проблема розмежування полісемії та омоніми
в японській мові

Проблема полісемії та омонімії, пош ук можливих критеріїв розмеж
ування цих двох явищ вже не одне століття не дають спокою лінгвістам.
У японістиці ж дослідження омонімії набувають особливої актуальності,
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оскільки японська мова надзвичайно багата на омоніми. Нижче розглянемо
детально явище омонімії в японській мові, класифікації та функціонування
омонімів, визначимо поняття полісемії, а також окреслимо проблему роз
межування омонімії та полісемії в японській мові.
Омонімія в японській мові. Лінгвісти визначають омонімію (同音
異 義 /до:он’ігі/) як звуковий збіг різних мовних одиниць, значення
яких не пов’язані одне з одним [86, с. 5 1 ;208, с. 344]. Відповідно,
омоніми визначають як слова однієїі тієї самої мови, що тотожні
£ へ одне одному принаймні в одному з компонентів плану вираження і
при цьому відмінні принаймні в одному з компонентів плану значен
ня [224, с. 56]; або ж як однозвучні, фонетично тотожні, але семан
тично відокремлені, роз^днані и різні лексичні одиниці [оЗ, с. 311].
Існує і таке визначення омонімів: омоніми - це слова, що складають
ся з тотожних фонемних рядів і відрізняються лише семантично або
/ та граматично [21,с . 163]. Комплексне дослідження явища омоніми
в японській мові здійснила Т.І. Корчагіна.
В японській лінгвістиці послуговуються кількома термінами на позна
чення ОМОНІМІВ. Терміни І Р І / д 〇：
ОНҐ〇/,
/ д 〇：
ОН'1Ґ1Ґ〇/ япон
ські лінгвісти визначають як «слова, що однаково звучать, проте різні за
змістом», тобто традиційно омонімами в японській мові називають омофо
ни [182, с. 2Ь-28]. Те, що японські лінгвісти при визначенні омонімів спи
раються на звукову оболонку слова, викликане ієрогліфічною писемністю
[182, с. 27]. До омонімів у японському мовознавстві відносять також слово
форми з різним тональним наголосом, наприклад:
- 要 る /іру/
射 る /іру/
•Щ Ъ /кіру/різати,
/кіру/вдягати [182, с. 3 1].
Традиційно омоніми нефлективних мов поділяють на повні (фонетикографічні) та неповні, а останні, у свою чергу, на омофони (суто фонетичні)
та омографи (суто графічні) [94, с . 121-122; 182, с. 75; 224, с. 70-71; 349,
с. 42-44; 445, с. 88]. Омографи ( 同 字 異 語 /до:джііґ〇
/) виэначають як сло
ва з однаковим написанням, проте різною вимовою; омофони (同音異綴語
/доюнЧтецуґо/) - як слова з різним написанням, проте однаковою вимовою;
омоніми ж у вузькому значенні цього слова ( 同 音 語 /до:онго/，同音異義вВ*
/доюн’ігіго/) є словами з однаковим написанням та однаковою вимовою [26,
с . 189-190; 370, с. 240]. У флективних мовах виділяють також групу омоформів. Омоформи - це слова, в яких збігається і вимова, і склад фонем,
проте лише в одній формі чи у формах [298]. Японська мова є аглютина
тивною, проте в ній наявні й елементи флексії, отже ймовірним є виокрем
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лення і групи омоформів, або ж лексико-граматичних омонімів, у японській
мові (напр•，
梨 /наші/г/?アw/a іな し /наші/we бアWW;舌 /шіта/язшс і した/шіта/
робив; ^ X. -5 /каеру/ міняти й Ш /каеру/ жаба), однак у наявних лексико
логічних дослідженнях такого виокремлення не спостерігаємо.
Омонімія може бути результатом звукового збігу двох різних знаків, се
мантичного розходження значень одного і того самого знаку, результатом
надання запозиченого значення слову, що вже існує у мові [26, с . 194].
Джерелами омонімії в японській мові є:
1 ) запозичені китайські корені - складові лексем канго;
2) ієрогліфи, якими послуговується японське письмо;
3) запозичення з європейських мов ґаираиго;
4) фонетичні процеси, що відбуваються в японській мові;
5) фонетична організація японської мови;
6) семантичні процеси, що призводять до розпаду полісемії;
7 ) словоскладання;
8) скорочення слів;
9) конверсія [182, с. 72].
Окрім поділу на повні и неповні омоніми японської мови можна також
класифікувати за структурним типом лексем, відповідно виділяють омоні
мічні групи:
1)
канго —канго (найпоширеніший тип омонімів), напр•，周 知 /шю:чі/
відкритість і ^ ^ 0 /шю:чі/ мудрість багатьох;
/ханран/ повінь та
S S L /ханран/ заколот тощо;
2) ваго - ваго, напр.,
/ханасу/ відділяти,
/ханасу/ відпускадгш й 話 す /ханасу/
閉 め る /шімеру/ з 训
占め る /шімеру/
посідати і S 6 /шімеру/ відсиріти; Ш /хата/ прапор, Ш /хата/ поле и Ш
/хата/
厚 い /ацуй/ Атшвст/шй，暑 い /ацуй/
篤 い /ацуй/
серйозний тощо;
3) канго —ваго, напр.，角 /каку/
і 書く /каку/ писати; 位 置 пчі/ по
зиція, 一 /ічі/ один та rff /ічі/ ринок тощо;
4)
гайрайго- гайрайго, напр.，ノくンド/бандо/«Оле，ノベンド/бандо/л/д^г/ч«ww гア
pw і ノくンド/бандо/ /обережна; メイ ド /мейдо/ с/гメжтшг/я та メイド
/мейдо/ зроблено', 7 К /адо/ адреса и / К /адо/ реклама тощо;
5) гайрайго - канго, напр•，シンノ《/шімпа/
і 新 派 /шімпа/ «ове
вчення\ ^ ^ /яку/ як і /яку/ роль тощо;
6) гайрайго —ваго, напр•，クフ ス /курасу/ /сяде і 暮 ら す /курасу/ iwww;
ホ'7~ ノレ/хотеру/ го/we/zb і 火 йй る /хотеру/
тощо;
7) канго - ваго - гайрайґо, напр., {$ /тай/ тіло,
/тай/ морський окунь
і タ イ /тай/ /фдвотгжд;役 /яку/ роль,焼 く /яку/ «а/ш/ww і ヤク /яку/ лк тощо
[182, с. 77-84].
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Проте найпоширенішою класифікацією омонімів є вказаний уже вище
поділ останніх на повні й неповні (омофони, омографи), тож далі розгляне
мо кожну з цих груп.

Омофонія у японській мові. Омофони ( 同音異綴語/до:он ’ ітецуго/) —
це слова, що звучать однаково, проте мають різне написання [298].
Л інгвісти вказують на поширеність явища омофонії у японській мові,
яка притаманна насамперед лексичним одиницям типу канґо [11; 182, с. 5;
240; 377, с. 23], і пояснюють це явище простотою фонетичної структури
японських слів [265, с . 170]. Процес запозичення японською мовою слів
канго був тривалим та складним, китайські слова пристосовувалися до
японської вимови, від чого і виникали омофони. Я к пише В.М . Алпатов,
проста фонетична структура таких слів не може не викликати омонімію,
особливо у японській мові, де при запозиченні зникли тонові відмінності,
які допомагають розрізняти слова у китайській мові [11]. Так, у Велико
му японсько-російському словнику за ред. М .Й. Конрада зафіксовано 23
слова з фонетичною оболонкою /к о :к о :/:1)
князі та маркізи; 2)
відкрите проведення; 3) Q 脸 ротова порожнина; 4) tjiQ вхід до шахти;
5)
синівський обов'язок', 6)
наступний пункт; 7) ШМі стропила;
8) 江ロ
( 暗々）

9 ) 港口 ax/с) 加
1 2 ) 皇考

10) 未膏 одіольгад似；11) 煌々
1 3 ) 硬鋼

硬
Щ пластир;15) ЩЩ найважливіші внутрішні органи;16) 航 行 судноплавство;17)
крок за кроком, помалу, 18)
руднику \9)
маринад、20) 尚 Л вище технічне училище; / 1 ) 尚校 старша школа;
22) 黄 Q (の) жовторотищ /У) こつこう так і так.

Омофони у японській мові можна класифікувати за кількома критерія
ми. Так, на основі семантичного критерію (близькості чи відмінності зна
чень омофонів) пропонуємо виділяти три групи останніх.
1 .До першої групи відносимо омофони, які не мають спільних значен
нєвих сем, тобто абсолютно відмінні за значеннями. Природно, що таких
одиниць порівняно з одиницями, які ми віднесли до інш их груп, найбільше.
Наприклад:
- ®ТІІГ /сешшьо:/ переговори,
/сешшьо:/ вбивство живої істоти,
ШШ /сешшьо:/ один за одним',
/коші/ застосування,
/ко:ш і/ посланець,
/ко:ш і/ фотон,
/ к о : ш і / доорі наміри^
/ко:ш і/ парубок знатного походження^
X. -5 /таеру/ припинятися и'Ш'к.Ъ /таеру/ терпіти;

- ЭТй

/чъо:чъо:/ мер міста,

/чьо:чьо:/ метелик,

/чъо:чъо:/ ма-

К9/7 , 嗓 嗓 /чьо:чьо:/ どa w h ，ТГ々 /чьо:чьо:/ брязкання;
••衛 星 /ейсей/с ァ 衛 生 /ейсей/г/г/бтш ，永 生 /ейсей/б 幻сл/б/тя.
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Такі одиниці, належачи до різних семантичних полів, не являють собою
проблему для мовців в усному мовленні, оскільки зазвичай не з'являються
в одному контексті.
2. До другої групи відносимо омофони, які мають збіг на семантичному
рівні, одначе відрізняються відтінками чи обсягом значення, наприклад:
/іджьо:/ незвичність та
/іджьо:/ ненормальність',
• • 目/МЄ/ (ЖО й 目
艮/не/ cwo
タ
ノ
；
- 聞 く /кіку/ 4>7WW, «wwaww，聴 く /кіку/
І 訊 く /кіку/
- ®с№ /сейсаку/ виготовлення / створення (предметів мистецтва)
і
/сейсаку/ виготовлення;
- 会う /ау/ зустріти， 遭 う /гу/ зустріти, спіткати (щось погане) та
遇

つ

/ у/ зустріти (випадково), трапитись
送

，

/джітен/ словник і
/джітен/ словник ієрогліфів',
- ЙЧ /шіо/ (ранковий) приплив та ^ /шіо/ (вечірній) приплив;
- 温力、
レ
ヽ/ататакай/ /иелтшй かа Зотшсノі 暖力、
V、/ататакай/ тед/шй (^ス
?〇

клімат) \
/ацуй/ гарячий та
/ацуй/ спекотнищ
- V^ /ніой/ (приємний) запах і
/ніой/ (неприємний) запах.
Сюди відносимо й омонімічні пари, які складаються зі слова загально
вживаної лексики та його відповідника з вузькофахової лексики:
/іммецу/ приховування (загальна лексика) та ШЙс /іммецу/ при
ховування / знищення (доказів) (юридична лексика).
Як правило, до цієї групи належать:
а) слова загальної лексики та їхні відповідники з вузьких, професійних
сфер уживання;
б) слова з близькими, одначе не тотожними значеннями, різними за об
сягом та відтінком.
3. І насамкінець розглянемо третю групу, до якої ми відносимо омофонічні одиниці з тотожним значенням. Інакше кажучи, у межах цієї групи ми
маємо справу з явищем омофоно-синонімії( 同音類義語/до:онруйґіґо/)， яке
полягає в існуванні словоформ, що мають однакове звучання, дуже близьке
значення, одначе різне написання [182, с. 5], наприклад:
- 眩 暈 /мемай/і 目眩/мемай/
-卩歲 /шяккурі/ та 卩乞逆/шяккурі/
- 可 め る /іджімеру/й 虐 め る /іджімеру/знンм/а/гшсл;
- 褒 め る /хомеру/ та 誉 め る /хомеру/
• 疎 明 /сомей/ і 疏 明 /сомей/ св/дче/шя;
- ШШ /генкей/ і
/ґенкей/ пом якшення покарання,
- 因 る /й о р у /,縁 る /йору/ та 由 る /йору/
[154，с . 115;
182, с. 26].
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Такі одиниці можуть бути представлені як графічні варіанти написання
одного і того самого слова, хоча, якщо розглядати письмовий варіант мов
лення як окрему систему, то подібні одиниці виступають як окремі слова
[219, с. 84-88]. У кожному разі, такі омоніми не розрізняються в усному
мовленні, а на письмі загалом виступають як взаємозамінні, хоча зазвичай
перевагу надають лише одному варіанту написання. У сучасній японській
мові існує тенденція до стирання відмінностей м іж омонімами такого типу,
тобто до їхнього злиття [182, с. 26].
Класифікацію омофонів у японській мові можемо провести і за функці
ональним критерієм, відповідно до якого такі одиниці ділимо на дві групи.
1.
До першої групи належать омофони з відмінними сферами функціо
нування. Такі одиниці вживаються у різних функціональних або експресив
них стилях, наприклад:
/ кохей/ (загальна лексика) формування,
/ко х е й / (книжний
стиль) молоде покоління,
/ко:сей/ (геологічна лексика) епігенез, t f iM
/ко х е й / (астрономічна лексика) нерухома зірка,
/ко х е й / (економічна
лексика) сприятлива кон 'юнктура\
- ^ /кецу/ (загальна лексика) рішення, /кецу/ (лексика зниженого сти
лю) дупа,
/кецу/ (буддійська лексика) страждання',
- 党 /то:/ (загальна лексика) « др/пія, 当 /то:/ (книжний стиль)
唐 /то:/(історизм) Аї/шдй ，と う /то:/(сленг) дタ
/ж я.
Омофони цієї групи практично не стикаються в одному контексті, отже,
їхнє сприйняття на слух не являє собою проблему.
2. До другої групи відносимо омофони, які функціонують у межах одно
го і того самого функціонального стилю та / або належать до одного і того
самого експресивного стилю, тобто нерідко зустрічаються в одному контек
сті. іаким и є, наприклад:
- тзШ /реиш і/ Ваша старша сестра і " р р /рейш і/ Ваш спадкоємець
(епістолярний стиль);

-

公

新

/ко:со/ порушення справи,

後

訴

/ко:со/ додаткове провадження,

/ко:со/ апеляція (юридична лексика);
- ШЖ /кансо:/ зимова трава, ШШ /кансо:/ споглядання і Ш # * /кансо:/
докір (книжним стиль);
/ шьо: до: / проповідь і М і і /шьо:до:/ святии шлях (буддійська лек
сика);
/ шьо: ко: / симптоми хвороби та
/шьо:ко:/ тимчасова ремісія
(медична лексика);

- 僧 兵 /СО:ХЄЙ/

І 槍 兵 /СО:ХЄЙ/

叫ь (історизми).

Деякі з указаних омонімів, ф ункціонуючи у межах одного і того са
мого стилю, у подібних контекстах стикаються не часто. Однак омоніми
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у межах спеціальної професійної лексики, які ми також відносимо до цієї
групи, являють собою проблему, оскільки такого роду омонімія стає сер
йозною перешкодою у процесі передачі інформації [182, с . 106; 224, с. З, с.
24-25]. Вона порушує точність висловлювання, й останнє стає двозначним,
що є дуже небажаним для мовця. Яким же чином японська мова реагує на
такий вид омонімії? Розрізнення омофонів на письмі завдяки відмінним іє
рогліфам не викликає труднощів. Для уникнення ж проблем в усному мов
ленні в японській мові нерідко зустрічаємо явище, коли один з омонімів, які
належать до одного функціонального поля, змінює свою звукову оболонку,
що дозволяє уникнути проблеми розрізнення омонімів на слух. Наприклад,
у вказаній вище парі омонімів ШШ додаткове провадження та ШШ апе
ляція (обидва з яких мають читання /ко:со/) перший віднедавна набув про
читання /госо/ [621].
Вище ми вже вказали на один із можливих способів зняття омонімії зміну фонетичної оболонки одного зі слів-омонімів. Загалом же способами
зняття омонімії у японській мові є:
1 ) зміна фонетичної оболонки одного / обох слів із пари омонімів;
2) заміна омонімічних канґо на синоніми ваго, ґайрайґо, словосполучення;
3) усунення з мови одного з омонімів;
4) різне наголошування [154, с . 113-115; 182, с . 120].
Серед них найпоширенішими є перші два. Зупинимося на них деталь
ніше. Т.І. Корчагіна зазначає, що іноді у результаті зіткнення омонімів від
бувається зміна форми одного зі слів, що пом'якшує зіткнення [182, с . 120].
Як відомо, мовець задля оптимізації процесу спілкування прагне будува
ти висловлювання так, щоби воно було зрозумілим однозначно [224, с. 3],
отже метою зміни форми омофонів є досягнення однозначності и точнос
ті усного мовлення. Один із прикладів цього явища ми вже вказали трохи
вище. Ось іще деякі приклади зміни форми одного або ж обох омофонів:
/сайбаншьо/ суд і
/сайбаншьо/ постанова суду - остан
нє слово набуло читання /сайбангакі/ [530];
- ШЩ /карьо:/ адміністративний штраф ЩЩ /карьо:/ кримінальний
штраф - перше слово набуло читання /аямачірьо:/, друге - /тоґарьо:/ [615].
Ще одним способом зняття омонімії є заміна в усному мовленні слів
канґо, які мають велику кількість омонімів, на синонімічні ваго, ґайрайґо
та словосполучення [11]. Заміну слова одного шару лексики на синонім з
іншого шару лексики або ж на синонімічне словосполучення японські лінг
вісти називають ЖШШ. Ь /котобанаоші/ виправлення слова чи
в V4
Шк. /нанґо-но \\K2id заміна складного слова [182, с . 115]. Найпоширеніши
ми є заміни канґо на ваго:
- 結 合 /кецуго:/ - 結 び 合 い /мусубіай/ об ’бгднд/шя;
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- 父 母 /фубо/ —父 母 /чічіхаха/6 <3Wb/cw;
• 開催する/кайсайсуру/-催 す /M〇ftoocy//?/?〇tfc^w/ww，
а також канґо на ґайрайґо:
- 講 堂 /КО:ДО:/ - ホ ー ル /ХО:ру/ ЗОЯД;
- 速 度 /сокудо/— スヒ 一 K/cyniwo/w^ewck/cwb;
- 牛 乳 /гю:ню: / - ミノレク /міруку/лга/голю;
- 欧 州 /о:шю:/ - ヨーロッパ/йо:роппа/ Єв/ют?.
Рідше зустрічаємо заміни канґо на інше слово канго, що менше підда
ється омоніми:
- ШШ /кікаку/ -Щ'Ф /хьо:джюн/ стандарт',
- 価 値 /качі/- 価 格 /какаку/і/ша;
/унсо:/ - ЖШ /умпан/ перевезення,
або заміна на синонімічне словосполучення:
- 回想する/кансохуру/ - 昔を思 う /мукаші-о омоу/ зга 办 eaww;
- 皆 済 す る /кайсайсуру/ - すつかり払う/суккарі харау/ /703

з боргами

.，

- 入 港 す る /ню:ко:суру/ - 港 に 入 る /мінато-ні хаіру/ axrodwww do
ア
[182, с. 115-117].
Таке використання синоніми з метою зняття омоніми є типовим для мови
радіо й телебачення. Часто усну передачу інформації на телебаченні допо
внює письмова [ 11], наприклад, під час випуску новин у титрах подають:
共同歩調
/кьо:до: хочьо:/

спільна дія,
тоді як диктор озвучує відповідний за значенням текст, легший для сприй
няття на слух:
足並みをそろえる
/ашінамі-о сороеру/

діяти узгоджено.
Аналогічно письмовому тексту у титрах:
苦慮
/курьо/

стурбовано
відповідає уснии вислів, що його озвучує диктор:
頭を痛めています
/атама-о ітамете імасу/ [219, с . 123}.
Омографія у японській мові. Омографи (同字異語/до:джііґо/) —це
різні слова, що більш або менш випадково збіглися у написанні [21 ,
с . 169], слова з однаковим написанням, одначе різні за звучанням.
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Омографія € менш поширеним явищем у японській мові, ніж омофонія.
Є.В. Маєвський вказує, що однією з причин того, що в японській мові сло
ва, написані однаково, слід читати по-різному, є розрізнення стилістичного
забарвлення (конотації) чи лексичного значення (денотації) [219, с. 86-87].
Наприклад, відмінну денотацію мають омографи:
- Ш /хітай/лоб і Ш /гаку/ сума;
-У
7Ї /фун/ хвилина и 9^ /бун/ частка;
/шігуре/ осінній дощ та
/джіу/ вчасний дощ;
- IR /яку/ переклад і Ш? /ваке/ причина',
/нінкі/ популярність і
/хітоке/ присутність людей;
- ^ ： Л /отона/ дорослий і ^ ： Л /тайджін/ велетень\
/ічіба/ база/? і
/шіджьо:/ринок (як економічний термін)',
- 形 相 /кейсо:/ форл/а і 形 相 /гьо:со:/ 似/?аз
/токушю/ своєрідність
/токудане/ сенсаційна новина;
- 利 益 /ріекі/
и不
丨
J益 /ріяку/
たTWb;
- 本 /хон/лтшга й 本 /мото/основа [54, с. 90-91; 182, с. 61,с. 7 6 ;195, с. 19].
Значення слів кожної з цих пар, як бачимо, не пов'язані між собою. Од
нак у письмовому варіанті японської мови виділяють також омографо-синоніми - слова, які мають однакове написання, різне звучання і близькі або
однакові значення, наприклад:
- 他/ та/，他 /хока/шмшй;
- 競 売 /кьо:бай/，競 売 /кейбай/
-ШВ /юйґон/, іЖи /іґон/заповіту
- 日/хі/，日/нічі/如wb [154，с. 117; 182，с. 55].
У випадку омографо-синоніми нерідко маємо справу з явищем, на яке
вказує Є.В. Маєвський, коли різна звукова оболонка слів із однаковим зна
ченням вказує на особливе стилістичне забарвлення одного з них. Так, у
парі слів 競 冗 /кьо:оаи/ і 氣兀 /кейоаи/ перше є загальновживаним， друге ж
застосовують лише на позначення відповідного юридичного терміна [530].
Так само на противагу загальновживаному 遺吕 /юйгон/ слово遺 ш /ігон/
вживають як юридичний термін [530], тобто воно несе у собі додаткове зна
чення, вказуючи на належність до професійної лексики.
Повна омонімія у японській мові. Повна омонімія порівняно з
омофонією не настільки поширена в японській мові. Така омонімія
виникає зазвичай шляхом семантичної дивергенції, тобто внаслідок
розпаду полісемії [182, с . 11;224, с . 10; 349, с. 45] (т.зв. семантичні
омоніми), однак окрім цього можливим € виникнення омонімії вна
слідок фонетичної конвергенції, тобто збігу слів, що відрізнялися
раніше за звучанням [224, с . 101.
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Повні лексичні омоніми - це слова з однаковим звучанням, які не мають
спільних елементів смислу (сем) і не пов^зані асоціативно [413, с. 345].
До повних омонімів у японській мові належать такі слова:
- Ш IyaI машина і Ш /кі/ шанс\
- 目的/МОКуТЄКІ/л/Єта Й 目的/МОКутеКІ/ Об ’67CW;
- 払 う /харау/ /г/ш/ww/ww й 払 う /харау/ «/wcvwwww;
/хітоде/ робочі руки та A # Ixhojxd морська зірка;
- ノくイト/оаито/різе"ь і ノ《イ ト /оаито//?060 /wa;
/мансаку/ багатий врожай та
/мансаку/ кущ гамамеліс;

- プロ /пуро/ професіонал プロ /пуро/ пропаганда,プロ /пу о/ програ，

ゃ

лш [154, с . 117-120;182, с. 75].
Такі одиниці можуть з ’являтися в одному контексті, що може стояти на
заваді точності і зрозумілості висловлювання, тож актуальним питанням є
їх розрізнення. Які ж способи диференціації омонімічних одиниць можемо
спостерігати?
Розглянемо, наприклад， одиниці 目的/мокутекі/ jwe/waf й 目的/мокутекі/
об 'єкт (друге слово належить до спеціальної юридичної лексики). У разі
вживання слова Щ /мокутекі/ об 'єкт до нього прийнято додавати грама
тичний показник T 'f c -5 /де ару/. Приєднання до одного з омонімів, який
уживають у межах юридичної лексики, показника である/де ару/ вказує на
намагання зробити юридичну мову більш зрозумілою [621].
Найбільшу кількість повних омонімів спостерігаємо у межах лексично
го шару ґайрайґо, що пояснюємо, по-перше, використанням лише абетки
катакана для запису таких одиниць (відповідно, нема ієрогліфів - немає і
диференціації омонімів на письмі), по-друге, пристосуванням запозичених
слів до японської вимови, яка часто спотворює та спрощує вихідну звукову
оболонку слова, і, по-третє, постійним поповненням лексичного шару ґай
райґо новими одиницями. Повними омонімами, крім уже вказаних вище, є
ще такі запозичені лексеми:

-

カ

ラ

ー

/кщж/ колір,

カ

フ

一

/кщж/ комір,

カ

ラ

ー

/кара，./ (бот.) кала\

- ロー /ро\/ закон, ロー /ро:/ низький，ロー /ро:/ряд *，
_ カーノレ / ка:ру/(геа/7.ノ松?/?，カーノレ / ка:ру/лбжо»;
- マウス ІШіусуІ мишка、マウス Іш^суІ рот\

- ピアノ /піано/(л/メз•ノтшю ，ヒア ノ /піано/^Ьб»/7/?7ешан(9;
-

コ一ド

/ К О :Д 〇/

コ一ド

/ к о :д о /

コード

/ к о :д о /ІЗ О Л Ь О

似 АШЙ

кабель;
- ソー入 /ccrxyI cove, ソース /оху.суІ джерело TQUXQ,
Стилістичне використання омонімів у японській мові. Як зазначено у наукових працях, омоніми відіграють стилістичну функцію у
створенні образності за допомогою таких прийомів:
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- використання їх як засобу словесної гри, матеріалу для створення до
тепів і каламбурів, досягнення жартівливого або іронічного ефекту, за якого
використовують суперечність між формою і змістом;
- використання в одному контексті вільного і фразеологічно зв’язаного
омонімів, що виникли внаслідок розпаду семантичної єдності;
- використання в поезії для римування та посилення виразності тощо [337].
Тому природно, що настільки розвинена омонімія в японській мові
не може не стати основою для гуморесок, каламбурів, загадок тощо.
Розглянемо детальніше способи стилістичного використання омонімів у
японській мові.
1)
На засадах омонімії ґрунтується художньо-стилістичний прийом
класичної японської поезії ШШ /каке-котоба/ (гра слів): допускаючи різ
ні прочитання і тлумачення одного й того самого вірша, гра слів (або ж
омонімічна метафора) дозволяє надати йому подвійний чи додатковий зміст
[127, с. 22]. Найвідомішими прикладами омонімів, що їх використовували у
японській поезії як 掛言司/каке-котоба/, є такі:

• /акі/ осінь —
/акі/ зоаиоужіння пересичення;
- /іро/ колір — /.цю/ любовні стосунки, роман, закоханість’,
- ^ /мацу/ сосна
/мацу/ чекати',
/наґаме/ спостерігати, дивитися - йіїШ /наґаме/ тривалий дощ\
秋

飽

色

色

き

，

• 鳴 く /наку/ сш.似ww - 泣 く /наку/ /гш似ww，無 く /наку/ 狀 бタww;
- 田の実/та-но м і / і
頼 み /таномі//шдія [182, с. 147-148],
2) На грі омонімів базується велика кількість японських загадок. На
приклад:
入るときは要らないで、入らないときは要るものが何
/Іру токі ва іранаиде, іранай токі ва іру моно ґа нані/

Коли треба - не потрібна, а коли не треба - потрібна
Коли заходиш, то не потрібна, а коли не заходиш - потрібна
(кришка ванни фуро).
Ця загадка базується на омонімії дієслів 入 る /іру/
й要く） /іру/
потребувати. Подібним чином омонімію застосовано й у такій загадці:
熾るほど真っ赤になって跳ねるもの
/Окору ходо макка-ні натте ханеру моно/

Колирозсердиться, стає яскраво-червоним і підскакує
(вугілля).
У цьому разі в оснош загадки вже лежить омонімія дієслів傲 る /окору/разй 怒 。 /окору/ cepdw/wwc/z. Наведемо ще кілька подібних прикладів:
あってもない果物
/Аттемо най кудамоно/

Фрукт, якого нема, навіть коли він є
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Відгадкою цієї загадки є слово Ш/наші/ груша, яке є омонімом до діє
слівної форми ШL /наші/ не бути.
飲むと酔っ払ってしまう魚は何
/Ному то йоппаратте шімау сакана ва нані/

Від якоїриби можна сп’яніти?
Тут уже йдеться про рибу й /саке/ кета. Омонімом до вказаного слова
є слово 酒/саке/ сдке [182, с . 149-154].
3) На грі омонімів також базуються каламбури. Наприклад, висловлю
вання
親のもりでこ嬉しい
/Оя-но морі-де ко урешіи/
можна зрозуміти двояко:1 ) мало радості, коли батьки завжди дивляться
за тобою; 2) дитині радісно, коли батьки за нею дивляться. В основі цього
KajiaM〇
vt)v лежить омонімія слів 子 /ко/ owwwwa та ЛІヽ/ко/л/аяень/cww.
Ще одним прикладом каламбуру, який Оазується на грі омонімів, є вислів:
長髪は挑発的だから調髪すべし
/Чьо:хацу ва чьогхацутекі да кара чьо:хацу субеші/

Довге волосся дратує, тож його треба стригти.
У цьому разі спостерігаємо гру омонімів
/чьо:хацу/ довге волос
ся, ШШ /чъо'.хдлхуІ збудження і ШШ /чьо:хацу/ перукарська справа [182, с.
149-154].
Омонімія слів 記 有 /к і ш я / タ
рна/г/.стг?，汽 車 /кішя/ А7が!^ і 帰 社 /кішя/
прибуття на роботу покладена в основу такого каламбуру:
記者が汽車で帰社した
/Кішя ґа кішя-де кішя-шіта/
Журналіст прибув на роботу на поїзді [195, с . 145].
На омошмії першої частини слова マ ン シ ョ ン /маншьон/ к•似/ ? ; —
マン/ман/ —і числівника 万 /ман/ десять /гшсяч грунтується нестандартне написання слова マ ン シ ョ ン /маншьон/ як 万 シ ョ ン /маншьон/， що
додає до слова конотацію «квартира за десять тисяч». Такий каламбур
став основою для подальшого словотвору й утворення за аналогією слова

І

苟 、ソ

ヨ

ン

/окушьон/ квартира за сто мільйонів.

ПодіЬним чином омонімія функціонує також у слові 未 婚 マ マ /міконмама/ мати-одиначка, де спостерігаємо своєрідну гру омонімів - питомо
японського слова S ^ /мама/ (лишати) так, як є і запозиченого
/мама/
мати, завдяки чому лексема набуває значення «мати, яка лишилася неза

міжньою».
4)
. Омоніми використовують також у скоромовках. Наприклад, відо
мою є японська скоромовка:
庭にはニ羽鶏がいる
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/Ніва-ні ва ніва ніваторі ґа іру/

В саду є дві курки.
Послідовне повторення складів /ніва/ досягнуто завдяки омонімії слів
Ш/ніва/ сад, ИЩ /ніва/ дві пташки (Щ /ва/ - лічильний суфікс для птахів),
鶏 /ніваторі/ /сァ
；
жд, а також показників відмінку tこ(І /ні ваЛ
5)
. Ще однією сферою застосування омонімів у японській мові є анек
доти. Т.І. Корчагіна наводить такий приклад гри омонімів у цій сфері:

(Розмова по телефону)
お母さんいる？
/Ока:сан іру?/

А мама вдома?
いらない
/Іранай/

Ні, не потрібна
Як бачимо, гумористичний ефект тут базується на омоніми дієслів 居る

/^^/6ア/7^鈣要る/^^/|7(5所/疋6少似/^[182，
（
：
.149-154].
6)
. Поширеною сферою застосування омонімів є також реклама. На
приклад, у письмовій рекламі можна зустріти цифри «39», які по-японськи
слід читати /санкю:/, що викликає омонімію з англійським висловом thank you.
Виходячи з гри омонімів у рекламі традиційних літніх солодощів вжито
вислів 昔夏集ナ /мукаші нацукаші/， який складається зі слів 昔 /мукаші/
давній, Ж /нацу/ літо,
/каші/ солодощі. При цьому останні два слова стають омонімом до 懐刀、しVヽ/нацукашш/ любмй ce/71/ю，HOCTwa/zbezwHWW
[182, с. 149-154].
7) . Останньою поширеною на сьогодні сферою стилістичного викорис
тання омонімів є японська анімація аніме. Наприклад, вислів Т
ア ワー/аніме ай-но ава:/ гоЗш/а любов/
автори анімації записують
як ゾニメ 愛 の 泡 /аніме ай-но ава/， що можна перекласти як бア
льбшггяш любові оо аніме. Так само на основі омонімів в анімації обіграно, наприклад,
слова 親 不 知 /ояшірадзу/ з少б
м 親知ら飞 /ояшірадзу/ бдтьлт/ "ど
знають тощо.

，ひ
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Полісемія у японській мові. Полісемія виникає як наслідок супер
ечностей між обмеженістю словникового запасу мовної системи та
намаганням пізнати навколишнім світ з його безмежним різноманіттям реальної дійсності, позначити словесно предмети і явища цьо
го світу, закріпити результати роботи мислення [224, с . 19; 246, с.
26; 327, с . М о в о з н а в ц і визначають полісемію( 多 義 性 /таґісей/)
як явище, за якого загальне значення однієї лексеми складається з
двох або більше семем, що мають спільне значеннєве ядро [346, с.

42; 419, с. 351;444, с. 42]. Полісемію розглядають також як здатність
слова мати декілька лексико-семантичних варіацій із загальною по
нятійною віднесеністю в результаті фразеологічної сполучуваності
в синтагмі, реченні [337]. При цьому лінгвісти вказують, що ви
вчення лексичної полісемії пов'язане з серйозними труднощами, які
обумовлені браком достатньо ефективних та об'єктивних методів її
дослідження [204, с . 160]. Проте загалом мовознавці згодні у тім,
що багатозначність є необхідним атрибутом мови, мовною семасіо
логічною універсалією та звичним явищем у мові [9 1 ,с. 31;322, с.
3; 327, с . 156]. У японському мовознавстві полісемію досліджували
Сато Шінобу, Моміяма Йосуке, Куніхіро Тецуя.
Основи полісемії закладені у людському мисленні. Явище полісемії в
мові є проявом функціонування мозку людини, для якого вигіднішою є на
явність мовної багатозначності; у цьому і полягає основний фактор виник
нення полісемії у мові [337].
Лексичну полісемію може знімати чи впроваджувати контекст, у такому
разі маємо справу з синтагматичною полісемією; існує і полісемія, яка не
залежить від контексту (парадигматична) [246, с . 16, с. 28]. Розвиток полі
семії спричинюють такі фактори:
- необхідність відобразити у мові зв’язки, які існують у навколишній
дійсності;
- необхідність закріпити результати абстрагуючої та аналітичної роботи
мислення;
- особливості формування асоціативних зв^зків та умови функціону
вання слова у мові [337].
У сучасній лексикології є два основні підходи до визначення, розуміння
та представлення семантики багатозначного слова. З одного боку, сукуп
ність значень багатозначного слова розуміють як певну ієрархічно органі
зовану структуру, що складається з основного та другорядних, прямого та
переносних, вільних та фразеологічно зв’язаних значень. З іншого боку,
стверджують, що категорії «основного значення», «прямого значення»,
«переносного значення» не мають під собою ніяких лінгвістичних критері
їв, оскільки в дійсності існують тільки лексико-семантичні варіанти слова,
що не знають ніяких розмежувань на основні й неосновні, прямі й перенос
ні та абсолютно рівноправні у цьому зв'язку [204, с . 162].
Оскільки саме за допомогою контексту для лексеми точно визначається
одна семема, і цим самим на передній план виступає актуальне значення
[444, с. 42], лінгвісти, відповідно, підкреслюють важливість дослідження
полісемантичних одиниць не ізольовано, а у сфері їх функціонування, вва
жаючи, що актуальним у теорії полісемії є дослідження функціональних
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лексичних значень слова [145, с. 26; 337]. Дійсно, актуальне значення полісемічного слова виділяють із контексту. Для прикладу наведемо полісемічне слово Щ/айда/, яке вживають у таких контекстах:
1 ) 現役の間はバリバリ働き、退職後はゆうゆうと過ごす、 こんな風
に生きたいと私は思っています。
/Ґен'екі-но айда ва барібарі хатаракі, тайшьоку ва ю:ю:то суґосу, конна
фу:-ні ікітай то ваташі-ва омоттеімасу/

Я хочу жити так: поки працюю - працювати, не покладаючи d v k , а як
тоу на пенсію - жити розміреним життям.
2 ) 前の車と間をあけて走らないと、追突しますよ。
/Мае-но курума то аида-о акете хашіранаито, цуитоцу шімасу ио/

Якщо не дотримуватимешся дистанції з машиною попереду, то врі
жешся у неї.
3 ) 両国の間は緊張の度を増しており、戦闘が開始される恐れもある。
/Рьо:коку-но айда ва кінчьо:-но до-о машітеорі, сенто:-ґа кайші-сареру
осоре мо ару/

Напруга між країнами зоосла, і є небезпека навіть початку збройного
конфлікту.
4 )
臓器移植の問題は医者の間だけでなく社会全体で広く論じられる
べき事だろう。
/Дзо:кишьоку-но мондай ва ішя-но айда даке денаку шякайдзентаи-де
ронджірареру бекі кото даро:/

Проблему пересадки органів мають обговорювати не лише лікарі, а все
суспільство загалом [590, с . 148].
У першому прикладі слово Щ /айда/ вживають на позначення певно
го часового проміжку, тобто воно має значення Н#Г^ •
/джікан, кікан/
час, період [590, с . 149]. Натомість у прикладі 2) актуальним значенням
лексеми 間 /айда/ вже стає 距 離 /кьорі/ ezdcvwawb; у прикладі 3 ) - 関係 /канкей/ відносини, а в останньому прикладі вже маємо справу з указуванням на
アгрタ《
アлюдей (人のグループの範囲/хіто-но ґуру:пу-но хан’і/) [590, с.
149]. Отже, необхідним контекстом, завдяки якому визначають актуальне
значення полісемічної одиниці, як правило, виступає речення.
Розглянемо ще кілька прикладів. Так, слово ® /мен/ теж набуває кіль
кох значень:
1 ) 新聞の一面には国内の政治のニュースが載る。
/Шімбун-но ічімен-ні ва кокунай-но сейджі-но ню:су-ґа нору/

На перини шпальті газети публікують політичні новини країни.
2 ) 山の湖はまるで鏡の面のように、波ひとつ立っていなかった。
/Яма-но мідзу:мі ва маруде катамトно мен-но ио:-ні, намі хітоцу тэттешакатта/

Поверхня гірського озера була гладенька, немов дзеркало, без жодноїхвилі.
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3 ) 冬の高原は一面の銀世界。森も林も白一色となる。
/Фую-но ко:ґен ва ічімен-но ґінсекай. Морі мо хаяші мо шіро ішшьоку
то нару/

Зимові пагорби геть білосніжні. І всі ліси лиш білі.
4 ) 栄養の面から言うと、納豆は非常に優れた食品である。
/Еййо:-но мен кара ю:то, натто: ва хіджьо:-ні сугурета шьокухін деару/
З погляду поживності натто є надзвичайно відмінною стравою. [590,
с . 150].
Як свідчать приклади, полісемічна лексична одиниця ш /мен/ має цілу
низку значень. Так, приклад 1 )є ілюстрацією значення М /пе:джі/ сторінка\ у прикладі z) слово набуває значення ШШ /хьо:мен/ поверхня. Нато
мість у прикладі 3) реалізовано значення
/соно башьо дзентай/ (геть) усе, а у прикладі 4) - do о р|5^ • ^ * В /ару бубун, хо:мен/ певною
частиною, з певного боку [590, с . 151].
Подібно до вказаних вище слів полісемічним у японській мові є слово
味 /аджі/， яке вживають у різних контекстах:
1 ) あの作家は、なかなか味のある文章を書く。
/Ано сакка ва, наканака аджі-но ару буншьо:-о каку/

Цей письменник-таки пише цікаві твори.
2 ) この肉は変な昧がする。食べない方がよさそうだ。
/Коно шку ва хен-на адж卜ґа суру. ґаоенаи хо:-га иосасо: да/

Це м 'ясо якесь дивне на смак. Краще його, мабуть, не їсти.
3 ) このはさみは安物のせいか、切れ味が今ひとつよくない。
/Коно хасамі ва ясумоно-но сеика, кіреаджі-га іма хітоцу иокунаи/

Можливо, все через те, що ці ножиці дешеві, але вони нормально не
ріжуть. [590, с . 152].
У вказаних прикладах реалізовано такі значення полісемічного слова
味 /аджі/:
1 ) 面 白 み /омошіромі/
2)
食べ物が舌に与える感じ/табемоно-га шіта-ні атаеру канджі/ с剔 тс

(відчуття, яке справляє на язик їжа)\
3 ) 具 合 • 調 子 /гуай, чьо:ші/ cwaw [590, с . 153].
Полісемія притаманна і слову や つ /яцу/， яке вживають на позначення:
1)
人 間 /нінген/л/odwww， напр•，やつはまだ来ていないのか〇 /Яцу ва
мада кітеінай но ка/ Він іще не прийшов?\
2)
物 体 /буттай/реч/，
напр•，一番大きいやつを くれ〇/Ічібан о:кій яцу-о
Ky^dДай-но мені оте, найбільше. [589, с . 142].
Багатозначними бувають і двоморфемні слова типу канґо. Наприклад,
слово Щ：# /секай/ світ залежно від контексту набуває додаткових відтінків
значення:
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1 ) 交通通信手段の発達によって世界がせまくなった。
/Ко:цу:цу:шін шюдан-но хаттен-ні йотте секай-ґа семаку натта/

Через розвиток засобів транспорту і зв’язку світ став малим.
2 ) 彼女は自分だけの世界に引きこもりがちだ。
/Каноджьо ва джіоун даке-но секаи-ні хікікоморі гачі да/

Вона часто замикається у своєму власному світі.
3 ) 動物の世界では雄のほうが雌より美しい姿をしていることが多い。
/До:буцу-но секаи дева осу-но хо:-ґа месу йорі уцукушіи суґата-о шітеіру кото-ґа о:й/

Усвіті тварин часто самці мають гарнішу зовнішність, ніж самки.
4 ) おとぎ話は読む人を夢の世界へ誘い入れてくれる。
/Отоґібанаші ва йому хіто-о юме-но секаи-е сасоиірете куреру/
Казки запрошують читачів у світ мрій. [590, с . 154].
У поданих прикладах відображено такі варіанти значення полісеманта
世 界 /секай/:
1
)
/чікю:джьо:-но дзембу-но куні/ всі країни на Землі;
2 ) 人をとりまく 環 境 /хіто-оторімаку канкьо:/оточення
3)
同じ種類のものが集まる小さい社会• グ ル ー プ /онаджі шюруй-но
моно-ґа ацумару чі:сай шякай, ґуру:пу/ група, спільнота, що складається з

однакових представників',
4)

ある抽象的な範囲の中/ару чю:шьо:текі-на хан，
і-но нака/ w從нд дб-

страктна сфера [590, с . 15dJ.
В усіх варіантах значення лексичної одиниці 世 界 /секай/ можливим є
переклад світ, оскільки в українській мові відповідному слову також при
таманна подібна багатозначність.
Розглянемо ще один приклад полісемії. За багатозначною лексемою 力
/чікара/ зафіксовано такі значення:
1 ) Ш~Ь •
/кенрьоку, ейкьо:рьоку/влада, впливовість',
2) ІФЛ /тайрьоку/ (фізична) сила\
3)
/но:рьоку/ зоібності;
4) Й Л /джьорьоку/ допомога, сприяння [590, с . 159].
Відповідно, у вказаних значеннях слово 力 /чікара/ вживають у таких
випадках:
1)彼 女 の 父 親 の 力 を 禾 _ して一流企業に就職しようと思っている0
/Каноджьо ва дайґіші-но чічіоя-но чікара-о ріио:-шіте ічірю:кіґьо:-ні
шю:шьоку-шіио: то омоттеіру/

Вона хоче, використавши владу свого батька-депутата, влаштувати
ся у передову компанію.
2 )
相撲は力だけでは勝てない。力と技があいまってはじめて勝利の
チヤンスが生まれるのだ。
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/Сумо: ва чікара даке дева катенай. Чікара то вадза-ґа айматте хаджімете
шьо:рі-но чянсу-ґа умареру да/

У сумо самою лише силою не перемогти. Лише поєднавши силу і май
стерність матимеш шанс на перемогу.
3 )
日本人が一般に語学力が弱いと言われるのは、 日本が島国である
こととも関係がありそうだ。
/Ніхонджін-ґа іппан-ні ґоґакурьоку-га йовай то івареру но ва, ніхон-га
шімаґуні деару кото то мо канкей-ґа арісо: да/

Ге, що кажуть, що японці не зоюні до мов, можливо, певним чином
пов язане з тим, що Японія - це острівна країна.
4 ) 困った時に力になってくれるのが本当の友達だ。
/Коматта токі-ні чікара-ні натте куреру но-ґа хонто:-но томодачі да/
Уважкий час допоможе справжній друг [590, с . 158].
Вказані приклади доводять, що полісемії піддаються насамперед прості слова загального значення, що належать до основної лексики (тобто,
їхнє вживання не обмежене певним стилем мовлення). Окрім цього, по
лісемія зазвичай притаманна лексичним одиницям ваго, дещо рідше ~
канґо. Для лексичного шару ґайраиґо полісемія загалом не характерна.
Збільшення кількості значень слова часто є результатом метафоричного
переносу, завдяки якому слово набуває переносного значення і може
функціонувати в іншому контексті. Саме завдяки контексту, яким зазви
чай виступає речення, стає зрозумілим актуальне значення полісемічного слова.
Полісемія, так само, як і омонімія, має стилістичні можливості у ство
ренні образності, для чого застосовують такі засоби: вживання кількох зна
чень одного слова в одному контексті; використання одного слова в тому
самому контексті в його вужчому або ширшому значенні; зведення в одно
му контексті вільного та фразеологічно зв^заного значення або поєднання
двох фразеологічних значень; вживання одного слова в контексті один раз
з одночасною реалізацією двох його різних значень, завдяки чому виникає
семантична двоплановість [337].
Критерії розмежування полісемії та омоніми. Практично всі мо
вознавці, досліджуючи лексико-семантичну парадигматику, наголо
шують на необхідності визначення структурних відмінностей між
омонімією та полісемією [63, с. 295; 419, с . 191; 444, с. 42], проте
вказують при цьому на складність та актуальність проблеми розмеж
ування омонімії та полісемії [182, с. 9; 224, с. 4 1 ;2 9 1 ,с. 31;317,
с. 426; 327, с . 159; 438, с. 215], оскільки нема єдиного погляду на
омонімію та чіткі критерії відмежування и від полісемії [2 5 1 ,с. 3;
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253, с. 108; 370, с. 240]. Для вирішення проблеми розмежування
полісемії та омонімії мовознавці пропонують різноманітні критерії.
Деякі лінгвісти пропонують не визнавати явища полісеміїі відноси
ти усі подібні випадки до омонімії [402, с. 69, с. 84]. Інші ж як кри
терії розмежування омонімів та полісемантів пропонують розглядати словотвірну активність, фразеологічну сполучуваність з іншими
словами, синтагматичні показники, синтаксичні ознаки, входження
до різних синонімічних рядів тощо [224, с. 42; 317, с. 426; 337;
402, с. 81], однак подібні спроби є невдалими, оскільки у біль
шості випадків відмінність словотвірних парадигм, синтаксичної
сполучуваності й функцій у реченні різних значень не є показ
никами семантичного розходження слів одного фонетичного та
графічного вигляду [224, с. 42; 317, с. 426]. Весь масив критеріїв
розмежування полісемії та омонімії зводять до застосування та
ких комплексів критеріїв:
- комплекс семантичних критеріїв розмежування (формально-семантич
ний, компонентно-аналітичний, семантично-субституційний, семантичнотрансформаційний тощо);
- комплекс граматико-синтаксичних критеріїв;
- комплекс критеріїв мовно-історичних, які базуються на аналізі відо
мостей про слова, їх взаємозв^зки, походження;
*- комплекс критеріїв психофізіологічного характеру [337].
При розгляді полісемії та омонімії більшість лінгвістів спираються на
дві теорії， які умовно можна назвати «семантичною» та «етимологічною».
Суть першої зводиться до того, що різні варіанти значень полісемічних ви
словів між собою споріднені, при цьому одне зі значень ніби переходить в
інше на основі семантичних асоціацій, і розрізнення значень є незначним;
омонімічні ж вислови з погляду семантики є двома різними словами, які
випадково набули однакової форми й відображаються у ментальному лек
сиконі окремо і, не зважаючи на звукову тотожність, не мають ніякої спіль
ності у семантиці [26, с . 191; 224, с. 49; 292, с. 32; 327, с. 42, с . 159; 402,
с. 81;419, с . 191-192; 420, с. 202; 429, с. 58]. Так, зокрема, японський мо
вознавець Мацумото Йо, розглядаючи омонімію та полісемію в японській
мові, зазначає, що омонімами є різні слова, які випадково набули однакової
форми і не мають зв'язку між їхніми значеннями [589, с . 137]. При полі
семії ж, на думку лінгвіста, йдеться про наявність семантичних зв^зків,
які ґрунтуються, як правило, на основі метафоричного переносу значення
[589, с . 137]. Подібним чином розмірковує і Куніхіро Тецуя, ускладнюючи,
однак, семантичний критерій розмежування полісемії та омонімії поняттям
«прототипної ситуації». Так, на думку лінгвіста, якщо значення семантич
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но пов’язані і зводяться до однієї прототипної ситуації， то вони складають
одне полісемічне слово. Якщо ж між значеннями зв’язку нема або прототипних ситуацій дві чи більше, у такому разі йдеться про омонімію [195,
с . 136]. Під прототипною ситуацією мовознавець розуміє пов^зане зі сло
вом у мовленні явище, стан речей, предмет чи дію у реальному світі, щось
чуттєво сприйняте, те, що здатне бути предметом позамовної когнітивної
діяльності людини [195, с . 136].
Відповідно до другої теорії, омонімами визнають лише такі однозвучні
слова, які завжди були різними за формою і тільки у процесі історичного
розвитку збіглися між собою у звучанні внаслідок різних фонетичних, ви
падкових причин, а також запозичення, тобто слова з різним етимологічним
походженням. Решту ж випадків, коли однакова матеріальна, звукова форма
набуває різного змісту, вважають явищем полісемії слів, тобто полісемантами називають слова, різні значення яких зводяться до спільного похідного,
у той час як при омонімії цього немає [337, с. 3; 402, с. 83; 439, с. 56, с.
220]. Проте обидві теорії мають доволі значну кількість суперечностей, і на
практиці беззастережно використовувати їх у дослідженні явищ полісемії
та омоніми доволі проблемно.
Так, не існує чітких критеріїв установлення наявності чи браку семан
тичного зв'язку між значеннями слів, так само, як невизначеним лишаєть
ся сам критерій «розриву семантичних зв^зків» або «розщеплення зна
чень», який часто застосовують мовознавці [195, с . 136; 204, с . 188; 337,
с . 10]. Отже, методика аналізу семантики слова багато в чому незрозу
міла, і «семантичний» критерій розмежування полісемії та омонімії стає
суб'єктивним [182, с . 15; 292, с. 36]. Виходить, при аналізі омонімів та
полісемантів на основі «семантичного» критерію дослідник нерідко зму
шений спиратися на власну інтуїцію, «відчуття» подібності чи відмінності
значень таких одиниць, тож застосування «семантичної» теорії на практиці
є доволі проблемним. Як, наприклад, трактувати значення слова: 参考人
/санко:нін/ 1 ) свідок; 2) той, хто дає рекомендацію! Чи є ці значення
між собою пов^заними і за якими критеріями ми цей зв ?язок визначає
мо? Брак чітких відповідей на ці питання робить усю «семантичну» те
орію вельми хиткою. Така невизначеність породжує і різне трактування
одних і тих самих слів то як омонімічних, то як полісемічних, у словниках. Наприклад, можна зустріти словники, де слова 図 る /хакару/ «рагн少/WW,言
十о /хакару/ /7ла«アeoww，重 6 /хакару/
言咨る/хакару/
представляти на розсуд і 6 /хакару/ обдурювати мають окремі слов
никові статті, тобто трактуються як омоніми; так і словники, у яких всі
вони об’єднані в одній статті, тобто подані як полісемічне слово [195，
с . 145]. Отже, критерій наявності чи браку зв’язків між значеннями є
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доволі суб’ єктивним，що, до речі, визнає японський лексиколог Куніхіро
Тецуя [195, с . 145].
Що стосується т.зв. «етимологічної» теорії, то її доцільно застосовува
ти у діахронічних дослідженнях, і до того ж науковці вказують на те, що
ця теорія «містить у собі суперечності настільки серйозні, що погодитися
зтакимпоглядомякєдиноправильнимнеможливо» [337,с. 9]. У синхронічних
же дослідженнях застосовувати такий підхід неможливо [370, с. 240].
Особливої актуальності проблема розмежування полісемії та омонімії
набуває в лексикографічній діяльності, оскільки перед укладачами словни
ків стоїть вибір, чи подавати значення слів як полісемічні, тобто варіанти
значень одного слова (у цьому разі постає питання аналізу багатозначних
слів і відображення зв'язку між значеннями), або ж трактувати слова як
омоніми і присвячувати кожному слову окрему словникову статтю. Розмеж
ування омонімії та полісемії є невизначеним і зрештою спирається або на
міркування лексикографа про можливість «розширення» значення того чи
іншого слова, або на певні історичні свідчення, що підтверджують факт
«розширення» значення цього слова у минулому. Через таку невизначеність
у різних словниках можна зустріти різне трактування одних і тих самих
слів то як омонімів, то як полісемантів, приклад чого ми вже вказали вище
[195, с . 135; 202, с. 430].
На проблему розмежування полісемії та омонімії у японській мові звер
тає увагу Куніхіро Тецуя, проте загалом японські лінгвісти рідко розгляда
ють означену проблему [182, с. 33].
Отже, можна констатувати, що проблема проведення розмежувальної
лінії між багатозначністю й омонімією у лінгвістиці не вирішена, й універ
сальних критеріїв, які годилися б для всіх випадків розмежування омонімії
й полісемії, ще не розроблено [182, с . 16].

Синонімія в японській мові

Синонімія, антонімія, гіпонімія, а також меронімія є семантичними па
радигматичними зв^зками (відносинами) між словами
/іґіканкей/), тобто явищами, які визначають зв'язки між значеннями слів у мові.
Визначення синонімії ґрунтуються на варіантності плану вираження; на
близькості, спільності значення лексичних одиниць, наявності у них інтегральних сем [137, с. 5; 222, с. 98; 356, с . 123; 368, с. 65]. Синонімію (同
義个生/до:ґісей/) визначають як тип семантичних зв’язків мовних одиниць，
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який полягає у повному або частковому збігові їхніх значень [208, с. 446].
У наукових працях зустрічаємо різні підходи до визначення синонімів (同
ЩЩ /до:ґіґо/) як одиниць: від слів, що дістали на семантичній метамові
абсолютно однакові тлумачення [82, с. 92]; до смислів слів, що мають один
і той самий набір диференційних ознак, але відрізняються іноді у додатко
вих ознаках [400, с. 75]; зустрічаємо й розуміння синонімів як слів, у яких
збігаються не лише перші (денотат), а и інші компоненти значення за умови
мінімальної кількості відмінних компонентів [307, с. 20]. За найширшого
визначення синонімів під ними розуміють слова однієї частини мови та ек
вівалентні до слів фразеологічні звороти, які за різного звучання називають
одне і те саме явище об^ктивної дійсності, тотожні чи близькі за значен
ням, але відмінні за відтінками основного спільного для кожного з них зна
чення і / або належністю до різних функціональних стилів [258, с. 33-34].
Розрізняють цілу низку різновидів синонімії. Найтиповішою є лексична
синонімія, однак крім синоніми на лексичному рівні це явище також спо
стерігаємо і на інших мовних рівнях, отже, виділяємо такі різновиди сино
німії:
1 ) фонетична синонімія;
2) лексична синонімія;
3) словотвірна синонімія;
4) фразеологічна синонімія;
5) граматична синонімія (морфологічна, синтаксична) [349, с. 52-53].
Про лексичну синонімію детально йтиметься нижче, а поки зупинимося
стисло на інших видах синонімів у японській мові. У межах граматичної
синонімії виділяють морфологічну та синтаксичну. За морфологічної си
нонімії синонімами виступають варіанти форм слів на позначення одного
і того самого поняття, при цьому один синонім із таких синонімічних пар
нейтральний із погляду літературної нормативності, а іншим має стилістичне забарвлення [349, с. 52]. Наприклад, у синонімічних парах でなレヽ
/дева н а й /- じ や な い / джя най/ не б1, しなければな ら な い / шінакереба наранай/ — しなくちやならなレヽ /шінакучя наранай/ тр еб д
吕つて
し ま つ た /ітте шіматта/ — а つ ち や つ た /іччятта/
メв
從ノ перший
компонент є нейтральним, а другий несе у собі відтінок розмовного стилю;
в синонімічних парах 食べら;Я る /таберареру/ —食べれ^ )/ табереру/лшг/ww
i’c w w , 来られる/ корареру/—来れる/кореру/л/ог/ww /7/7WWWW перший компонент належить до літературної мови, а другим - до молодіжного сленгу [34].
Синтаксичні синоніми - це різні синтаксичні конструкції, які мовці
вживають для вираження однієї і тієї самої думки [349, с. 52]. Синонімічни
ми V цьому сенсі можна назвати синтаксичні конструкції «дієслово +
(こ/ таме-ні/» й «дієслово + よう（
こ/ йо:-ні/»， які означають “Зля /??ого,岣〇6
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(м/ось
ノ
а>. Така синонімія неабсолютна, оскільки 〜た め {こ/таме-ні/
приєднується до дієслів вольової модальності, а 〜よう іこ/йо:-ні/ —здебільт о го до дієслів на позначення стану, наприклад:

難民達は自由に生きるために、国を捨てた。
/Наммінтачі ва джію:-ні ікіру таме-ні, куні-о сутета/

Біженці покинули свою країну для того, щоб жити вільно.
太らなぃように、毎日運動してぃる。

/Футооанаи ио:-ні, маинічі ундо:-шітету/

Щоби не погладшати, роблю щодня зарядку [590, с. 230-232].
Словотвірна синонімія - це наявність префіксально-суфіксальних
утворень, наділених різними семантико-стилістичними відтінками [349, с.
53]. До словотвірних синонімів, один із яких представлений, як правило,
простим словом, а інший —похідним, утвореним за допомогою афіксу, відносимо, наприклад, слова
/кара-но / 1
/караппой/ порожній,
黒レヽ /курой/ чорніш та 真 つ 黒 V、/маккурой/ ге/wb
тощо. Синонімічними є і прикметникові суфікси - さ み /-пм і/ та - っ ぽ い /-ппой/, які позначають ознаку поняття, вираженого основою слова, одначе мають деякі се
мантичні нюанси. Так, суфікс
/-ґімі/ вказує на незначну ознаку стану,
наприклад:

風邪気味だから、今日はなるべく家にぃよう。
/Кадзепмі да кара, кьо: ва нарубеку іе-ні ійо:/

Ніби трохи застуджений, тож сьогодні посиджу вдома.
Суфікс - っ （
ї い /-ппой/ виражає легку схожість на щось, наприклад:

彼女は有能な人だが、忘れっぽぃので、よく失敗をする。
/Каноджьо ва ю:но:-на хіто да ґа, васуреппой но де, йоку шіппай-о суру/

Вона здібна, одначе забудькувата,
тому часто зазнає невдач [520, с. 280-282].
Варіанти фразеологічних одиниць на позначення одного і того самого
поняття утворюють пари фразеологічних синонімів [349, с. 53]. Доклад
ніше про синонімію фразеологічних одиниць японської мови йтиметься у
розділі «Фразеологія».
Синоніми фонетичного плану відіграють роль засобів створення ми
лозвучності мови [349, с. 53]. Чи можемо ми говорити про наявність у япон
ській мові фонетичних синонімів? Гадаємо, що так, оскільки у сучасній
японській мові існують фонетичні варіанти слів よほど/ йоходо/ і よっぽど
/йопподо/ ве/7ьлш,やはり /яхарі/ та やっぱり/яппарі/
小恥ずか
しレヽ/кохадзукаш іи/та ЛІ、つ Чї、
ず力、しV、/коппадзукашш/ cwpaw/ewwo сомаліно тощо.
Детальніше зупинимося на лексичній синоніми, яку спостерігаємо
між словами и одиницями, що за функціонуванням у мові прирівнюються
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до слів (тобто, стійкими словосполученнями). Джерел лексичної СИНОНІМІЇ
у мові кілька. Так, синонімами стають запозичене і питоме слово (в цих ви
падках буває максимальний збіг понять, хоча зазвичай питоме слово ширше за значенням, ніж запозичене)，напр.，愛国主義/айкокушюгі/ —ナシヨ
ナリズム /нашьонарідзуму/
(при цьому перше слово означає
не лише націоналізм, а й патріотизм). Синонімічні зв'язки спостерігаємо
й між загальнолітературним і діалектним словом (напр.，/J、
さい/ч і:сай/こみや 一 /комя:/ л/а/шй (друге слово —діалект преф. Окаяма))， а також
між словом загальнолітературної мови і його відповідником у сленгові чи
жаргоні [298] (напр.，
男色 /даншьоку/ - ノくラ肤/барадзоку/ гомоеекгァ〇/7如
(друге слово належить до сленгу)). Синонімом до складної назви на по
значення певного багаточленного найменування виступає й абревіатура до
такої назви [323，с . 168]，напр.，安全保障理事会/андзенхошьо:ріджікай/
- 安保理/ампорі/ル如五ез/iefcw ООЯ.
Через співіснування у японській лексиці слів різних типів (канго, ваго,
ґайрайго) в японській мові нерідко спостерігаємо цілі синонімічні ряди.
Синонімічний ряд - це сукупність одиниць мови, співвідносних між со
бою при позначенні тих самих явищ, предметів, ознак, дій [349, с. 51-52].
Наприклад:
- 間違い/мачігай/，
誤り /аямарі/，
過ち /аямачі/，
誤® / гобю:/
- 傾向 /кейко:/，
趨勢 /су:сей/，大勢 /тайсей/，動向 /до:ко:/，トレンド/торендо/ тенденція;
- 愛する /айсуру/，
恋する/койсуру/，慕う /шітау/，
惚れる/хореру/，恋慕
る /рембо-суру/，
焦が;h / る /к〇
гареру//сш:а/?ш;
- А:所 /чьо:шьо/, メリット/мерітто/，取り柄 /торіе/，利 点 /рітен/ 強み
/цуйомі/ перевага тощо. Синонімічні ряди є ядром лексико-семантичнюс груп.
Лексичні синоніми японської мови можна класифікувати на основі
різних критеріїв. Так, О.А. Пашковський пропонує поділяти синоніміч
ні одиниці японської мови залежно від матеріально-стоуктурних якостей
(тип основ, структура слова чи стійкого словосполучення), предметно-по
нятійної основи слова (що і як позначено чи виражено, яка ознака лежить
в основі називання), стилістичної значимості (додаткові співзначення, експресивно-емоціині відтінки) та сфери вживання (ступеню поширеності и
закріпленості) [265, с . 181]. Відповідно, зазначає японіст, відмінності між
синонімами можуть бути матеріально-структурними, ідеографічними, сти
лістичними чи функціональними [265, с . 181].
Ми ж, беручи до уваги спостереження О.А. Пашковського, пропонуємо
класифікувати лексичні синоніми у японській мові:
- за етимологічним критерієм;
- за структурним критерієм;
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- за семантико-стилістичним критерієм [154, с . 136].
Розглянемо ці класифікації детальніше. В основі етимологічної кла
сифікації синонімів лежить поділ останніх на лексичні одиниці канґо,
ваго та гайрайґо. Відповідно, за етимологічним критерієм синонімічні пари
японської мови можна поділити на:
1)
синонім ваго - синонім канго (напр.，混ぜる /мадзеру/ - 混合する
/конґосуру/ змішувати)',
2) синонім канго _ синонім гайрайго (напр•，牛 乳 /по:ню:/ - ミノレク
/міруку/ молоко);
3) синонім ваго —синонім гайрайго (напр.，丰目キ /айте/ - ノ
《
一トナー
/па:тона:/ партнер).
Етимологічні синоніми нерідко розрізняються сферами вживання (при
міром, в усному мовленні перевагу надають лексемам ваго і гайрайґо порів
няно з синонімічними до них лексемами канґо), а також можуть мати деякі
семантичні відмінності ^слова ваго і канґо зазвичай мають ширше значення,
ніж їхні синоніми з лексичного шару ґаираиґо).
За структурним критерієм синоніми можна класифікувати, спираю
чись на поділ номінативних одиниць японської мови на прості, похідні,
складні, складноскорочені слова, а також стійкі словосполучення. Відпо
відно, на основі цього критерію виділяємо такі синонімічні пари:
а) просте слово —просте слово, напр•，し; ^ / шіка/ і だけ /даке/ліш/е;
б) просте слово —похідне слово, напр•，白し、 /шірой/ о/тшй -■具つ白Vヽ
/машшірой/ Ьтстькищ
в) просте слово - складне слово (композит)，
напр•，
特赦 /токушя/ та 個
另リ的恩赦/кобецутєкі-оншя/ «одшлァва/шя;
г) просте слово —стійке словосполучення, напр.， J坐6 /сувару/ і 月要を掛
け6 /коші-о какеру/ cz’dfl/ww;
ґ) похідне слово - складне слово (композит), н а п р ., 照、
合する
/шьо:ґ〇
суру/ й 照らし合わせる/терашіавасеру/з た
Twae/w/ww;
д) похідне слово —стійке словосполучення, напр.，
角
f 雇する/каикосуру/
та 首{こする/кубі-ні суру/звільня/ww;
е) складне слово - стійке словосполучення, напр.，
女昏外ナ /конгаиші/ и
女商出でなレ、
子 /чякушюцуденаи ко/мозшг/любнд
є) стійке словосполучення - стійке словосполучення，
напр•，
生き馬の目
ж) слово у його повній формі - слово у скороченій формі， напр•，
東;fヽ大
^ /то:кьо:даигаку/ і
/то:дай/ Токійськийуніверситет.
Розглянемо тепер семантико-стилістичний критерій класифікації си
нонімів у японській мові. При класифікації за цим критерієм мовознавці
розрізняють синоніми за відтінками значень, стилістичним забарвленням
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чи обома цими ознаками; при цьому, однак, пропонують різні класифікації
синонімів відповідно до означеного критерію.
В.В. Левицький, наприклад, аналізуючи семантико-стилістичні осо
бливості синонімів, пропонує у підході до проблеми синонімії враховувати
специфіку функціонування слова у мові й мовленні. На основі цього, на
думку лінгвіста, можна виділити три основні групи слів-синонімів:
1)
слова, які є синонімами у мові й мовленні (абсолютні й ідеографічні
синоніми);
2) слова, що є синонімами лише у мові як системі (стилістичні синоні
ми);
3) слова, що є синонімами лише у мовленні або ж тексті (контекстуальні
синоніми) [204, с. 264].
Синоніми першого типу мовознавець пропонує називати парадигматико-синтагматичними. До них належать синоніми, які традиційно називають
абсолютними та ідеографічними (семантичними). У цих синонімів повніс
тю або частково збігаються денотати, а також сигніфікативний та структур
ний компоненти значення. Синоніми другого типу, на думку мовознавця,
можна назвати парадигматичними. Вони відрізняються один від одного за
своїм конотативним та структурним компонентом (сполучуваністю); їхні
денотати й сигніфікативні компоненти частково збігаються. Синоніми тре
тього типу В.В. Левицький пропонує називати синтагматичними. У них
тією чи іншою мірою збігаються денотати, конотативний та структурний
компоненти, але не збігається сигніфікативний компонент. Парадигматико-синтагматичні синоніми через збіг усіх основних компонентів значення
є справжніми синонімами; синтагматичні и парадигматичні належать до
несправжніх синонімів [204, с. 264]. Виходячи з цих міркувань, В.В. Ле
вицький пропонує таку класифікацію синонімів за семантико-стилістичним
критерієм:
1 . Парадигматико-синтагматичні (справжні) синоніми:
а) абсолютні;
б) семантичні (ідеографічні);
в) семантико-стилістичні (перехідний тип).
2. Парадигматичні (несправжні) синоніми (стилістичні):
а) семантико-підсилювальні;
б) емоційно-підсилювальні.
3. Синтагматичні (несправжні) синоніми (контекстуальні синоніми)
[204, с. 268].
Інший підхід до класифікації синонімів за семантико-стилістичним кри
терієм має О.А. Пашковський, який аналізував синонімію вже безпосеред
ньо на матеріалі японської мови. Так, лінгвіст пропонує виділяти:
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1 ) абсолютні синоніми (одиниці з тотожним значенням);
2) ідеографічні (понятійні) синоніми, до яких сходознавець відносить і
одиниці, що перебувають у гіпо-гіперонімічних зв’язках;
3) стилістичні синоніми;
4) функціональні синоніми, представлені словами загальнолітературної
мови та їхніми відповідниками з підмов професійного спрямування [265, с.
181-185].
Більшість лінгвістів, однак, схиляються до такої класифікації синонімів
за семантико-стилістинним критерієм:
1 ) абсолютні синоніми;
2) часткові синоніми:
а) ідеографічні (семантичні) синоніми;
б) стилістичні синоніми;
в) контекстуальні синоніми [86, с. 53; 258, с. 34; 349, с. 51-54].
Нижче, спираючись на останню класифікацію, розглянемо особливості
кожного виду синонімів у японській мові.
Абсолютна (точна) синонімія є у мові доволі рідкісним явищем і
ніколи не зустрічається у базовому словнику [15, с. 203]. Абсолют
ними синонімами (лексичними дублетами) є лексеми, тлумачення
яких цілком збігаються і які мають властивість замінювати одна одну
в усіх контекстах [15, с. 203]. До абсолютних синонімів (дублетів)
відносять, наприклад, абревіатуру, що співіснує у мові зі складною
назвою для позначення певного багаточленного найменування; пи
томе та запозичене слово на позначення одного і того самого поняття
тощо [188, с . 15; 323, с . 125, с . 168]. Ідентичні значення у японській
мові, вважає О.А. Пашковський, виражені:
а) японськими, китайськими， європейськими основами, напр.,火イ寸tナ
/хіцуке/ й 放火 /хо:ка/
欧州八):шю:/ і ヨー ロッノく/йо:роппа/ Євро 而，
親たち/оятачі/ і父母 /фубо/
挑戦 /чьо:сен/ і チヤレンジ/чяренджі/

виклик);
б) словом та стійким словосполученням

(Шх.І'ї /татоеба/ і

げれば /ічірей-о аґереба/
上り下りする/ноборіорісуру/ та 上
つたり卜りたり Т А /ноботтарі орітарі суру/

дами);

в) повним чи скороченим найменуванням (尚校の卒業生/ко:ко:_но
соцугьохей/ 1尚 卒 者 / кохоцушя/ випускник школи,イ ンノレ一シヨン
/інфуре:шьон/ та づ ン フ レ /шфуое:/ 识(かгяг/ш，， ドレス/ адоресу/ и / ド
/адо/ адреса,
/хокецу-сенкьо/ іМіМ /хосен/ додаткові вибори)',
г) різними частинами мови і формами слів ( 空の /кара-но/ и 空い又い
б/аите-iDv/
冠、;^ し又'、 /ісопаш 卜де/ и 急レヽて、 /ісоиде/
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1^014^/丨 喜 ん で / 如ロ01«3阳 ^ /3 /7 似)/67^/〇 )[265， （：.
181-182].
Існування абсолютних синонімів небезпідставно підлягає сумніву,
оскільки синонімія у строгому сенсі, тобто абсолютна синонімія повинна
стосуватися всіх варіантів значення та частин значення (дескриптивно
го, соціального й експресивного значення), а цю умову практично ніколи
неможливо виконати [204, с. 264；429, с . 117]. Дійсно, вказані вище сино
німічні одиниці японської мови далеко не завжди є взаємозамінними, не
рідко закріплюючись за окремою сферою вживання ^візьмімо, приміром,
синоніми канґо і ваго: перший буде переважати у письмовому мовленні,
тоді як другий - в усному). У кожному разі, одиниці, які О.А. Пашковський
пропонує трактувати як абсолютні синоніми, не мають відмінностей у сти
лістичному забарвленні чи відтінках значення, що є характерним для сти
лістичних та ідеографічних синонімічних одиниць.
Часткові синоніми. Часткова синонімія, за якої дві лексеми поді,
ляють одне або кілька семантичних значень, є явищем, дуже пошиン
реним у мові [429, с . 117]. До часткових синонімів належать ідеогра
фічні, стилістичні та контекстуальні.
Ідеографічні синоніми. Зазвичай ідеографічні синоніми трактують
як значеннєві синоніми, що відрізняються відтінками значення [349,
с. 53]. Типовим прикладом ідеографічних синонімів у японській
мові є，приміром, слова 白 爱 /хакухацу/
ノ cwee волосся і
白 愛 /шірага/
ンcwez.
які позначають одне і те саме
поняття, одначе в різних його значеннєвих аспектах.
О.А. Пашковський під ідеографічними (понятійними) синонімами розу
міє велику групу слів від дублюючих висловів до функціонально-мовлен
нєвих еквівалентів, що зближуються лише у конкретному висловлюванні
[265, с . 182]. До ідеографічних синонімів О.А. Пашковський пропонує від
носити:
喜 び を 持 っ て / 如ロ01«)6丨-0

1 ) слова з однаковим обсягом значень (価^[直/качі/，価^& /какаку/，イ
直
足取り /ашідорі/，足つき /ашіцукі/ й歩き方
/арукіката/ ;со加，他 愛 /таай/ і 愛 他 /айта/
ニ /ні/ і ニつ /футацу/ два);
2) загальне та окреме поняття ( 靴 /куцу/
і履き物 /хакімоно/
взア
w/wz，
本 /хон/ лтшгд і 書物 /шьомоцу/ /ошгм，
髮を剃る/хіге-о сору/ та 黯
弟1J りをす 6 /хігесорі-о суру/голм/тшс/г);
3) слова, в основі значення яких лежать різні ознаки (Т Рл /каін/ нижня
палата і
/шю ：
ґіін/ Палата представників,日本語/ніхонґо/
сь/сд ліова і 国語 /кокуґо//?/с)н<з л/о似，
海国 /кайкоку/ і 島国 /шімагуні/ ocw-

段 /недан/

рівна країна)',
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4)
слова з ширшим та вужчим значенням ( 帰る /каеру/ «о 似
*J帚省する/кісейсуру/
6<37Wbfc/ew/wペ
у , 自動車/джідо:шя/ деw〇
A^^/7b і タクシー/такуші:/ wa/cc/) [265, с . 182-183].
Щодо слів останньої групи, то їх зазвичай відносять не до синонімів,
а до гіпонімів та гіперонімів， які вступають у родо-видові зв’язки. Однак
підхід, згідно з яким у синонімічні зв'язки можуть вступати слова, співвід
носні як вид і рід, тобто мають генералізовані та спеціалізовані значення та
перебувають у зв’язках підпорядкування чи включення, також існує [322,
с . 111-112]. Такий підхід спирається на те, що тотожність лексичних
одиниць передбачає наявність у них відмінностей ідеографічного чи сти
лістичного порядку, у зв^зку з чим семантична тотожність виявляється та
кож у родо-видових зв?язках слів, тобто відносинах загального та окремого у
їхній семантиці [322, с . 127]. Більшість же лінгвістів трактують такі лексичні
одиниці як квазісиноніми [413, с . 104]. Детальніше про такі слова та зв’язки,
що їх об’єднують, йдеться у підрозділі «ГІПОН1М1Я в японській мові».

і

Стилістичні синоніїии. Стилістичним синонімам притаманні закрі
пленість за певним стилем і виразне емоційне забарвлення; вони ви
ражають експресивно-емоціині відтінки та ставлення мовця до співрозмовника чи предмету мовлення [265, с . 183; 349, с. 54]. Додаткові
відтінки зазвичай суб'єктивні та виділяються на тлі нейтральних
об^ктивних значень [265, с . 183J. О.А. Пашковськии пропонує кла
сифікувати стилістичні синоніми японської мови на основі єдиного
предметного змісту, зіставляючи стилістично марковані слова з ней
тральними, коли:
1)
диференціиною ознакою є ступінь ввічливості (фамільярно-низький неитрально-ввічливий — високий), напр.，食フ /куу/ — 食へる /таберу/ —
召し上がる/мешіагару/ 丨
ヒ
/ww，
やる /яру/ - する /суру/- なさる/насару//7¢?6www，くたばる/кутабару/ —死ぬ /шіну/ —世を去る/йо-о сару/
2) пряма номінація протиставлена переносній, непрямій або метафоричн:и，
напр•，
食べ о /таберу/ ioww і 箸を取る/хаші-о тору/ fc/ww (букв.
палички),'{iL\ Іншу! плакати \
г
/наміда-о opocy/«7/a^/ww (букв.

пускати сльозу);
3) на тлі нейтральних слів виділяються емоціино-експресивні слова,
напр.，
馬鹿に /бака-ні/
(з нейтральним відповідником 非常に
/хіджьо:-ні/)，
魚曼登りに/унаґіноборі-ні/ в« 印/wo (з нейтральним відповідником 頑強に/ганкьо>ні/));
4) у групі функціонально-стильових синонімів в основі відмінностей
між синонімами лежать не експресивно-емоціино-оцінні співзначення (як
у групі власне стилістичних синонімів), а протиставлення за сферою функ
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ціонування, напр., синонімічні пари «слово загальнонародної мови - сло
во професійного спілкування», «слово загальнонародної мови - діалектне
слово», «слово загальнонародної мови - жаргонізм» тощо [265, с . 183-184].
На думку О.А. Пашковського, члени синонімічних рядів груп 3) і 4) час
то співвіднесені один з одним, оскільки функціональну закріпленість може
супроводжувати і стилістична маркованість [265, с . 184].
У межах групи 4) спостерігаємо три підгрупи відповідно до того, яке
слово вступає у синонімічні зв'язки зі словом загальнонародної мови.
Це можуть бути:
- просторічні слова, вульгаризми, жаргонізми тощо, напр., ffi /цура/ і Ш
/као/об/шччя，どやす/доясу/і 殴る /нагуру/бшгш，ざと/дзато/і^/м екура/
слші/й，
でか/дека/ й 警察官/кейсацукан/
もつぷ /моппу/ й ア
ノレコーノレ中毒/аруКО:ру-чю:д〇
ку/
- офіційно-адміністративна лексика, напр.，老齢者 /ро:рейшя/ і 老人
/ро:д,жін/ людина літнього віку, і &0 /мокутекі/ й
/тайшьо:/ об'єкт, Ш
方公共団体/чіхо:ко:кьо:дантай/ і 自治体/джічітай/ органі/ 別た柳聊 со助 -

вряоування;
- книжна, професшна лексика，
напр.，
日乍日/сакуджіцу/ і 昨日/кіно:/ вч о
ра，
学童 /ґакудо:/ и zj、
学生 /шьо:гакусей/メчеяь
oflfde ，
足跡んокусекі/ та 業績 /гьохекі/ досяг從н//я，
効 /ко:/ й 効き目/кікіме/ 蜂伙w [265,
с. 184].
У синонімічні зв’язки зі словами загальнонародної мови вступають та_
кож і неологізми та архаїзми:
/іджін/ і
/ґайкокуджін/ іноземець,
胡散霧消する/усанмушьохуру/ та 消散する /шьо:сансуру/
困ず/ко:дзу/і 悩む /наяму/стрлждшгш ，ミスる/місуру/та 失敗
1 6 /шіппайсуру/ з 江?ншгш 所)ач/，ウエザー/ведза:/ 1 天気 /тенкі/ «огодд
[265, с . 184-185].
Отже, до стилістичних синонімів належать різнорідні одиниці залежно
від критеріїв виділення стилів (експресивні стилі, функціональні стилі тощо).
Контекстуальні синоніми. Контекстуальні синоніми - це слова,
що вступають у синонімічні зв’язки лише в певному контексті [349,
с. 54]. Такі слова стають синонімами лише в окремому тексті чи дискурсі і поза цим контекстом у статусі синонімів не функціонують,
оскільки їхні значення не є подібними, навіть оільше, вони часто на
віть не пов'язані між собою. Природно, що такі одиниці немає сенсу
розглядати поза контекстом. Нижче пропонуємо деякі приклади кон
текстуальних синонімів у японській мові.
Так, слова グローノく У セ ー シ ヨ ン /гуро:барізе:шьон/
та
/нагаре/ потік стають контекстуальними синонімами в оприлюднених
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Міністерством закордонних справ Японії «Завданнях японської дипломатії
на початку XXI століття»:
21 世紀においては、グ ロ ー パ リ ゼ ー ションは益々不可逆的な大きな流れ

となり、あらゆる分野で国境を越えた相互依存関係は深まると考えられ
る。 この様な流れの中で、国際社会の安定と繁栄を確保していくために
「グ ロ ー バ ル • プ レ ー ヤ ー 」 として、構想し、提案し、行動していくこ
とが我が国の国益を実現する途である。
/Ніджю:іссейкі-ні ойте ва, ґуро:оарізе:шьон ва масу-масу фукаґякутекі-на
о:к卜на наґаре то нарі， араюру бун’я-де коккьо:-о коета согоідзон-канкеи ва
фукумару то кангаерареру. Коно ио:-на наґаре-но нака-де, кокусаишякаино антей то хан*еи-о какухо-шітеїку таме-ні «rypo:oaov пуре:я:» тошіте,
ко:со:-ші, тейан-ші, ко:до:-шітеіку кото ґа вагакуні-но кокуекі-о джіцуґенсуру мічі де ару/
У XXI столітті глобалізація дедалі оиіьше стає великим незворотним по

током, і вважають, що поглиблюється взаємозалежність в усіх сферах,
яка не знає державних кордонів. У цьому потоці шляхом до задоволення
національного інтересу нашої держави у статусі «глобального гравця» є
розробка, пропонування і зоїиснення заходів для гарантування міжнарод
ної стабільності і процвітання [653].
Очевидно, що поза контекстом слова グ、ロー ノ人'リゼ一、
ン ヨン
/ґуро:барізе:шьон/ глобалізація та
/нагаре/ потік неможливо трактува
ти як синоніми, та і встановити семантичні зв^зки між ними нелегко.
Розглянемо також приклад контекстуальної синоніми у художній літера
турі. Так, синонімами у зробленому Хіраи Хаджі перекладі твору М.В. Гоголя «Ніс» стають слова 愛すべさ 一 rfiK /айсубекі хчштті милий громад я ш ш , 彼 / каре/ e/w т а イ ワ ン • ヤ ー コ ウ レ ヴ イ ッ チ / Іван Яжоуревіччі/

Іван Якович:

さて、この愛すべき一市民は、今やイサ一キエフスキイ橋の上へやって
来た。彼は何よりもさきにまずあたりを見廻してから、よほどたくさん
魚でもいるかと、橋の下をのぞくようなふりをして、欄干によりかかり
ざま、こっそり鼻の包みを投げ落とした。彼はまるで十プードもある重
荷が一時に肩からおりたように思った。イワン• ヤーコウレヴィッチ
は、にやりとほくそえみさえした。
/Сате, коно аисуоекі ічішімін ва,іма я Ісагкіефусукп хаші-но уе-е ятте кіта.
Каое ва наш йорі мо сак 卜ні мадзу атар卜о мімавашіте кара, иоходо такусан
сакана де мо mv ка то, хаші-но шіта-о дзокуио:-на фурі-о шіте, оанкан-ні
йорі какарідзама, коссорі хана-но цуцумトо наґеотошіта. Каре ва маруде
джю: пу:до мо ару омоні ґа ічіджі-ні ката кара орітайо:-ні омотта. Іван
Яжоуревіччі ва, ніярі то хокусоемі сае шіта/

Цей милий громадянин був уже на Ісакієвському мосту.
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Він насамперед озирнувся, потім сперся на перила, щоб ніби глянути під
міст, чи багато врічці риби, і непомітно кинув згорток із носом.
Він відчув, ніби воднораз скинув із себе ношу в десять пудів. Іван Якович
навіть усміхнувся [646].
Я к демонструють подані вище приклади, контекстуальні синоніми не
є справжніми синонімами, оскільки не виявляють подібності значень. Такі
одиниці виступають як взаємозамінні лише в окремому конкретному кон
тексті з метою надання мовленню художнього забарвлення та / або у н и к
нення тавтології.
Багату синонім іку в японській мові пояснюють наявністю трьох лексич
них шарів (ваго, канґо, ґайрайґо). При цьому японській синоніміці прита
манні: широка матеріальна основа, великі комбінаторні можливості, прагнення мовців уживати варіанти [265, с . 185].

Пароніми. Паронімами ( 同 根 語 /дожонго/) називають слова, близькі
за своїм звуковим складом та вимовою, одначе різні за значенням
[349, с. 46]. Термін «паронім» увів ще Аристотель. Паронімія - це
явище часткового звукового збігу слів (паронімів) за їхнього повного
або часткового семантичного розрізнення [413, с. 368]. Паронімію
відрізняють від синонім ії тим, що значення паронімів не обов’ язково
є близькими, а також тим, що пароніми мають словотвірну співвід
несеність [413, с. 368]. Звукова близькість паронімів може стати при
чиною семантично неправильного вживання їх один замість одного,
що веде до затемнення змісту висловлювання [2 8 1 ,с. 80]. Через це
паронімія певною мірою являє собою мовленнєву складність, тож
вона стає об’ єктом уваги вчення про культуру мовлення [413, с. 368].
Так, у західноєвропейській філологічній традиції у працях із культури
мовлення з паронімами нерідко пов'язують поняття malapror (помилкове,
неправильне слововживання) [413, с. 368]. Подюне трактування пароні
мів існує і в японській мові: тут на позначення таких слів послуговуються
терміном 紛ら わ し い 目桌 /маґіравашіи котоба/ (букв, e/ю 似, я/a. легл» с/7лアтати). Багато паронімів походять від одного кореня напр.,
/міеру/
見 ら れ / м і р а р е р у / л ш г т т ш た し か に /таш іка-ні/напевне, тонно - /с
/ташіка/ можливо, здається. За семантикою пароніми можуть або мати семантично пов’язані значення (напр •，だん 7こん/дан-

цап/ поступово —
/лоїщои/ швидко 7 /Тділг/ лише, одначе - t
fc Ь /тадаші/ проте), або ні, виражаючи зовсім далекі поняття (напр.} ШЪ
ど

ん

ど

ん

、 ナこ

こ

こ

/кусуґуру/
—燥る / кусубуру/
すつ力、り/суккарі/
たт ю —す つ き り /с уккір і/ лшл<9 ; と し て /тошіте/ я к дгтось,アcwa/w少а.
一 と っ て /тотте/ w/odo т го с ь ,
Найбільших труднощів
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у вивченні японської мови завдають пароніми з синонімічним значенням,
які, одначе, відрізняються у вживанні ••た
レヽてVヽ/тайтей/л/шЬ/се〈
здгвжЗг/ノ

-

す 己 、 ヽすこ \/ヽ

/лайтай/майже (повноюмірою)•

， こ

の

ご

ろ

/копоґоро/ останнім

часам (вживається з дієсловом у формі теперішнього часу)—このころ/конокоро/ на той час (вживається з дієсловом у формі минулого часу).

Особливо багато паронімів серед ономатопоетизмів, що пояснюємо
однотипністю структури звуконаслідувальних слів: く し や く し や / кушякушя/ скуйовджений, м'ятий - ぐしやぐしや /ґуш яґуш я/ pa?6 w/www;
ぐ 卞 こ ぐ

ft ІґутгґуїдіІ обм’яклий, розм’яклий -

一 く7こく 7こ / кудакуда/

く

卞こ く

卞こ

/кутжуїг/ зморений

しやくしや く /ш яку-

ш яку/ вільно,
—
• しやく じ や く /джякуджяку/ /тшю, сал^/гшьо;
き ら き ら /кіракіра/ сяя/ww — さらさ Ь /ґірагіра/ (с/п>7少чеノcezww/ww, засл/лл/оe a w w ; びゆうびゆう /бю :бю :/ ezi смль/шй e/wep — ぴゆうぴゆう/пю :пю :/

віє холодний вітер.
Паронімія є важливим стилістичним засобом мови: на и основі базу
ється парономазія, каламбур, антитеза та інші стилістичні фігури [349, с.
47; 4 и , с. 368]. Приміром, пароніми можуть o v t h обі^ані у піснях (за приклад візьмемо одну з пісень співачки Yuki):私が生まれた朝の町雪の中に
ffl ъ Л / с /ваташі-ґа умарета аса-но мачі юкі-но нака-ні уморета/ того ранベ
у, /ccww я
л</с/ио бア
ло e/c/7wwe
(паронімія слів 生まれた
/умарета/
- 埋もれた/уморета/ бァ
—人でも大丈夫
よってめ くれてる不ムの7 Ь — У/хіторі-демодайджьо:буйоттемекуретеру ваташі-но сутогрі/ проглядаю свою історію, де я думала, що бути самій
«о
—" е
(паронімія слів 一人 /хіторі/ а ш і ストーリ/суто:рі/ /cwo/7ІЯ);開いた穴を塞ごう違いない、ふがいない/8針3 3抑-〇4)}^14):4 如贫най, фугаинаи/ я без сумніву заткну цю сірку, але я ооюсь (паронімія слів
違いない/чігайнай/безеタ
і ふがいない/фугайнай/боягァ
Па
роніми підсилюють образність мовлення та емоціинии вплив тексту [349,
с. 47; 413, с. 368].

А н т о н ім ія

в я п о н с ь к ій м о в і

В основі антоніми лежить асоціація за контрастом, що відображає
суттєві відмінності однорідних за своїм характером предметів, явищ, дій,
якостей та ознак. Антонімія ( 反義十生/хангісей/) є однією з найважливіших
лінгвістичних універсалій [247，с . 196]. Лінгвісти визначають антоніми
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(Ы.ШШ /ханґіго/) як слова з протилежним значенням, що виражають не
сумісні, протилежні поняття [323, с. 84; 349, с. 47]; слова, в основі яких
лежить семантична протилежність [419, с . 182; 444, с. 47].
Найпоширенішими є такі класифікації антонімів:
- семантична;
- функціонально-стилістична;
- структурна [152; 154, с . 147; 247, с. 200].
Семантична класифікація антонімів спирається на типі протистав
лення. Відповідно до неї виділяють:
1 ) антоніми, що виражають якісне протиставлення, напр•，
新しレ、/атарашій/
—古Vヽ/фуруй/
軽レヽ /каруй/ лег/шй —重V、/омой/
важкий;
2) антоніми, що виражають комплементарність (шкала протиставлень
представлена тут лише двома протилежними членами, які доповнюють
один одного до цілого, так що заперечення одного з таких антонімів дає значення другого), напр., P^J /учі/ всередині - ^ /сото/ зовні, fpJH# t
/іцумоно/ постійний - 一
/ічіджітекі-на/ тимчасовий',
3) антоніми, що виражають протилежну направленість дій, якостей та
ознак, напр.,
/ататамеру/ нагрівати /хіясу/ охолоджувати',
消える /кіеру/ з/ш 如/ww - 現れる /аравареру/ з ’являАгшся;減らす /херасу/
зл/енм/у似/гш- 増やす/фуясу/збі/7ьмгメ似ww [247, с. 202-204].
За функціональним критерієм антоніми належать до різних функціо
нальних стилів. Наприклад, до лексики офіційно-ділового стилю належать
антонімічні пари
/шьо:шю:/ скликання (Парламенту) й ЩШ /каисан/
розпуск (Парламенту)^
/ґ〇
:кен/ конституційність та
/ікен/ некон
ституційність тощо [154, с . 148]. До розмовної, фамільярної лексики належать антонімічні пари まにめく/м а н і а к у / і ぼけ/боке/
недоумок,
/бусу/ потвора (про жінку) і Д /кейкоку/ красуня тощо.
За структурним критерієм антоніми поділяють на:
а) однокореневі антоніми, тобто утворені від спільного кореня афіксаль
ним способом;
б) різнокореневі антоніми, тобто такі, що мають абсолютно відмінну
будову;
в) мішаний тип антонімів, до складу яких входять повнозначні (неслуж
бові) слова-антоніми. У цьому типі антонімічні зв'язки побудовані на про
тиставлені перших компонентів складних слів при однакових других [323,
с . 103]. Розглянемо ці три групи антонімів детальніше.
Однокореневі антоніми. Однокореневі антоніми - це лексико-граматичні антоніми. У межах цієї групи виділяють антоніми, утворені
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префіксальним та суфіксальним способами. У використанні пре
фіксального способу зазвичай розрізняють два випадки: чергування
префікса з його відсутністю та використання префіксів полярного
значення [323, с. 87]; зрідка можливе також використання префіксів
неантонімічного характеру [154, с . 154].
Чергування префіксу з його відсутністю утворює пару т.зв. контрадиктаторних антонімів• てакі антоніми творяться за допомогою префіксів 不
/фу/，無 /му/ та 非 /хі/. Продуктивним є префікс 不 /фу/, який приєднується
насамперед до лексичних одиниць канго: 平等 /бьо:до:/р ，
.вшстг7ь —不平等
/фубьо:до:/ нерівність^ ів іі /шіннін/ довіра /фушіннін/ недовіра^
Ё 直な /шьо:джік トна/ чесдшй —不正[М•な /中ушьо:джік トна/
Дещо менш продуктивними у творенні антонімів є префікси 無 /му/ й 非
/хі/. Вони також приєднуються до основ канго: 統芾1Jの /то:сей-но//?没ульований /муто:сей-но/ нерегульований\
/чіцуджьо/ порядок 無秩序 /мучіцуджьо/ бぬ 干 渉 /каншьо:/
ァчагння _ 無干渉 /муканшьо:/ невтручання, [〇
ІМ /до:мей/ приєднання - # [ rIM /хідо:мей/ неприб'днстшя;公開の /ко:кай-но/
- 非公開の/хіко:кай-но/за ；
фм;гшй;
国家的/коккатекі/
- 非国家的/хікоккатекі/
印
тощо.
Деякі слова-антоніми можуть творитися за допомогою ооох префіксів:
/шьо:нін/ згода /хішьо:нін/,
/фушьо:нін/ незгода.
Використання префіксів полярного значення є також продуктивним спо
собом творення антонімів. У позиції префіксів у таких словах може стояти
велика кількість антонімічних морфем насамперед китайського, рідше японського походження, які виражають протиставлення за:
- якістю, напр.，旧派/кю:ха/ с тар а школа, старе
та 新派 /шімпа/
нова школа, нове вчення; ШЖ /акуі/ злий намір і
/дзенЧ/ благии намір;
- послідовністю, напр., щ\)ІХ /дзендай/ попередні покоління і 後代
/ко:дай/ прийдешні покоління', ^Of У/шьокан/ перше видання та S f У/сайкан/

повторне видання',

- наявністю чи відсутністю, напр.，毛効十生 /ю:ко:сей/ dzwcmcTWb, чгш-

ність і
/мукохей/ недійсність, нечинність;
теріальний та
/мутай-но/ нематеріальний.

/ю:та.Рі-но/ ма

Використання префіксів неантонімічного характеру не є продуктивним
способом творення антонімів. Наприклад, в антонімічній парі
/хікоку/
відповідач та ІЖо1 /ґенкоку/ позивач перші компоненти слів не містять у
собі елемент протиставлення [378, с . 122, с. 529-530] і виступають у ролі
антонімів лише у сполученні з другим компонентом, спільним для обох ан
тонімічних одиниць.
Окрім однокореневих антонімів, утворених префіксальним способом,
виділяємо також антоніми, що творяться за допомогою суфіксального спо172

собу, напр.:
/сайню:/ річний дохід бюджету і
/сайшюцу/ річний
видаток бюджету, проте цей спосіб є менш продуктивним, ніж префік
сальний.
До групи однокореневих антонімів належать також антоніми, утворені заперечною формою вихідного с л о в а : 大きい /о:кій/ 從
- 大
きくない /о:кікунай/ weee/ш/о/б;楽しい /таношій/
- 楽しくない
/таношікунай/ невеселий', ШШ /іло:ій/ легко /йо:ій-нарану/
не/гег/со;間に合う /маніау/ вс/гшгнア
ww - 間に合わない/маніаванай/ 批
встигнути тощо.
Різнокореневі антоніми. Група різнокореневих антонімів (або ж
власне лексичних антонімів) є також значною; вона представлена як
лексемами вато, так і лексемами канго. Подібні антоніми зустрічаємо
серед різних частин мови. Так, різнокоренева антонімія наявна серед:
- прикметників ( 広い /хірой/ twwpcwww - 狭い /семай/ вメ
зькгш;長い /нагай/ довгг/й - 短い /міджікай/
簡単な/кантан-на/
- 複雑
7^ /фукудзацу-на/ складний)',
- Іменників ( 喜び /Й〇
р〇
К〇
бІ//7Ш)/С7?7Ь —悲しみ/канашімі/
命 /іночі/
життя - Ш/ші/ смерть; і і і і /како/ минуле - #5(5 /иіьо:рт/ майбутнє);
- дієслів ( あ げ る / аґеру/ dcreaww - も ら う / морау/
ア似/гш; 褒める
/хомсру/ лгва/штм —卩
k る /шіквру/ ceopwmw);
- прислівників ( 常に /цуне-ні/ 3の
- 珍しく /медзурашіку/
少し /сукоші/ліа/ш —た くさん/такусан/ багато).

令

Мішана група антонімів. Антонімічність одиниць мішаної групи
зумовлена протиставленням їхніх перших компонентів. Ця група у
зв*язку з її специфікою представлена одиницями канґо, які здебіль
шого належать до наукового та офіційно-ділового стилів, оскільки
позначають складні теоретичні поняття. Поширеними типами про
тиставлення у цій групі є протиставлення:

- « з а г а л ь н е - о с о б л и в е » , н а п р . ，一般職/і п п а н - ш ь о к у / з а г а я ь / ш 如/
н д с л メ 特 另 IJ職 /т о к у б е ц у _ ш ь о к у / w/7ぬн д ч е я н я ; —
般予防/і п п а н - й о б о : / з д г а / 7 ь « / 災
і 特另1J予防/т о к у б е ц у - й о б о : /

спеціальні запобіжні заходщ

- «абсолютне —відносне»，
напр•，
絶対的効力/дзеттайтекі-ко:рьоку/ аб/со:таитекі-ко:рьоку/ відносна чинність;
- «активне - пасивне», напр.,
/секкьокутекьдзаисан/ активи і
消極財産/шьожьокутекі-дзайсан/ 肌7см似；
- «двостороннє - одностороннє», напр.,双方的商行為た о:хо:текішьо:ко:і/ двостороння комерційна трансакція й —
/іппо:текішьо:ко:і/ одностороння комерційна трансакція.

солютна чинність та
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Такий тип творення антонімів є обмеженим, оскільки за його допомо
гою творяться насамперед специфічні складні терміни тієї чи іншої галузі
наукового знання.

Гіпонімія в япокській мові

Гіпонімія (родо-видові зв’язки) поряд із синонімією та антонімією
є важливим явищем семантичної парадигматики, що систематизує лек
сичний склад мови, характеризує його ієрархічну структуру. Гіпонімію
( 上下関係 /джьо:ґе_канкей/) визначають як «вертикальний》 порядок між
значеннями мовних одиниць, як ієрархічну організацію елементів у семан
тичному полі, що ґрунтується на родо-видових зв'язках, тобто «включення»
більш специфічної одиниці до сфери більш загальної одиниці [202, с. 478;
208, с . 104; 419, с . 182]. Гіпонімія являє собою семантичні зв’язки підпорядкування, за яких родове слово (гіперонім,
/джьо:іґ〇
/) пов'язане з
кожним із видових позначень (гіпонімів, Т ііаВр /каіґо/) зв'язками включен
ня [204, с. 220; 429, с . 118; 439, с. 220].
Гіпоніми (TliLp& /каіґо/) - це слова з близькими, але не синонімічними
значеннями， що перебувають у родо-видових зв’язках і є квазісинонімами
[188, с. 71]. Гіпоніми одного гіпероніма називають співгіпонімами (когіпонімами，
同位語/до:іго/).
Гіпоншічні зв'язки визначають як ієрархічні зв^зки у лексичнім семан
тиці, що структурно організують лексику у парадигматиці, характеризу
ються «ступінчастістю» и «інклюзивністю» і відображають взаємодію загального и особливого, абстрактного и конкретного у лексичній семантиці
мови [91,с . 140-141]. Інакше кажучи, гіпонімічні зв'язки у лексиці поляга
ють у зв^зках слів за схемою «рід - вид» (так що всі суттєві ознаки одного
слова складають лише частину суттєвих ознак іншого, що має, крім цих ознак,
ще деякі додаткові видові ознаки, які уточнюють зміст чи обмежують обсяг
першого поняття) [86, с. 59; 249, с. 7; 323, с. 49, с. 91]. Наприклад, слово 絵画
/каига/ картина є родовим поняттям. Воно виступає гіперонімом до слів, що
позначають видові поняття ЩЩЩ /сейбуцуга/ натюрморт, ШжіШ /фужейга/
пейзаж, ^ ШШ /шьо:дзо：
ґа/ портрет. Відповідно, останні три слова з кон
кретнішим значенням є гіпонімами до першого, значення якого більш загальне.
Що більший ступінь абстрактності виявляє те чи інше родове поняття,
то більшу кількість підпорядкованих йому видових понять воно має. Вихо
дячи з цього гіпонімічні зв'язки між поняттями можна поділити на:
174

1 ) прості (лінійні);
2) комплексні (багаторівневі).
Прикладом простих (лінійних) ієрархічних зв^зків є гіпонімія родо
вого поняття 9^ /аджі/ смак. Схематично гіпонімічні зв^зки цього слова
можна зобразити так:

Таблиця 10
Система родо-видових зв’язків гіпероніма
5^ /аджі/ смак
/аджі/ смак

甘み /амамі/
солодке

酸味 /СШУІМІ/
кисле

苦味 /нігамі/
гірке

塩分 /ембун/
солоне

Аналогічним чином відтворюємо ієрархічні зв’язки гіпероніма生物学
/сейбуцуґаку/ біологія, який має у своєму підпорядкуванні такі гіпоніми:

Таблиця 11
Система родо-видових зв’язків гіпероніма
/сейбуцуґаку/ оюлогія
/сейбуцуґаку/ біологія

植物学

動物学

解剖学

生理学

/шьокубуцуґаку/

/до: буду гаку/

/кайбо：
ґаку/

/сейріґаку/

ботаніка

зоологія

анатомія

фізіологія

У багаторівневі ієрархічні зв’язки вступає，
наприклад, слово 音楽 /онґаку/ музика, яке є родовим поняттям до великої кількості музичних жанрів.
Його ієрархічні зв’язки можна представити такою таблицею:

Таблиця 12
Система родо-видових зв’язків гіпероніма
音楽 /онґаку/луш/юі
________________________ /онґаку/ музика_____________________________
クフンツク /курашікку/
ポ ッ プ ス /поппусу/ популярна му-

交響曲
/ко:кьо:кьоку/

симфонія

музика
ソナタ
/соната/

メヌエツ
卜

シヤン
ソン

соната /менуетто/ /шянсон/
шансон
менует

зика
ジャズ

ダンス曲

/джязу/

/дансукьоку/

джаз

танцювальна
музика
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При цьому класифікаційна схема гіпонімічних зв ’язків родового пон я т т я в г^ /онґаку/ музика може o v t h ускладнена додаванням гіпонімів
на позначення інших жанрів музики (напр•，民 俗 音 楽 /міндзоку-онґаку/
0 0 льас-л/ァ洲似，ロ ッ ク /рокку/ рсж ，フ ッ プ /раппу/
例 тощо), а також продовжена шляхом її деталізації одиницями нижчих рівнів. Так, гіпонім ダン
ス 曲 /дансукьоку/
別ア3以似 стає гіперонімом до слів トフ ノス
/ т о р а н с у / ノ、久ス /xaycy/iqyc ，ァクノ /текуно/Аиехтютощо.
Розглянемо ще один приклад складних багаторівневих ієрархічних
зв ’язків між словами. Так, багаторівневу класифікаційну систему утворює
родове поняття ШШ/кокка/ держава, яке має у своєму підпорядкуванні ви
дові поняття різних рівнів:

Таблиця 13
Систем а родо-видових з в ’ язків гіпероніма
ШШ /кокка/ держава
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ШШ. /кокка/ держава
Э /куншюкоку/ монархія
/кьо:вакоку/республіка
混合共和国/конго:立憲君主制
;§
С
З
/ріккен-куншюсей/
кьо:вакоку/ мішана
)s
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конституційна
монархія
fv

(i)

Гіпероніми здебільшого виражені простими одиницями, оскільки вели
ка кількість простих слів виражає загальні та збірні поняття [321,с . 14]. Гіпоніми ж, виражаючи конкретні поняття більшого змісту та малого обсягу,
представлені не лише простими, а часто складними одиницями [321,с. 46].
Серед лексем канґо, що вступають у гіпо-гіперонімічні зв'язки, поши
реними є гіпоніми, які утворюються додаванням до виразника родового
поняття нового атрибутивного елементу, завдяки чому відповідне поняття
набуває додаткової диференційної ознаки і продовжує ієрархічний ряд по
нять [154, с . 163; 249, с . 11]. Такий спосіб творення гіпонімів сприяє появі
складних одиниць на позначення наукових і науково-технічних понять, які
функціонують у письмовому науковому стилі. Наприклад:
- 偽 造 /ґідзо:/ 川’дроб似 є гіперонімом до слова 通貨偽造 /цу:ка-гідзо:/
підробка грошей^ який, у свою чергу, є гіперонімом до видового поняття ^
/ґайкоку-цу:ка-ґідзо:/ підробка іноземної валюти (всі наступні
атрибутивні компоненти послідовно приєднуються до вихідного значеннєвого ядра 偽造 /гідзо:/);
/джітен/ словник має гіпонім Ш І 〇
/руиґо-джітен/ словник синсжかか，що теж має гіпонім 日本語類言吾5辛；
Й：
/ніхонго-руйґо-джі丁
єн/
ник синонімів японської мови (спосіб творення гіпонімів аналогічний);
- іпУк /денсен/ інфекція є родовим поняттям до видового
/чьо:денсен/
少^
а видовим до останнього є 急十生月昜1石染 /кю:сеичьо:-денсен/госшра кишкова інфекція (спосіб творення гіпонімів аналогіч
ний).
Отже, гіпоніми можуть як мати спільний із гіперонімом корінь (у цьому
разі гіпонім є складнішим за судовою, ніж гіперонім, оскільки містить у
собі додаткові атрибутивні компоненти), так і не мати його.

Стилістична та соціальна
диференціація лексики японської мови
Лексика будь-якої мови функціонує у різних сферах вживання цієї мови:
у сфері професійного спілкування, в офіційній сфері, у побуті, спілкуванні
з мовцями різних соціальних статусів. Відповідно, лексику диференціюють
стилістично. Багатофункціональність мови спричинює функціональностильове розмежування п лексичного складу. Функціональний стиль - це
різновид літературної мови, який визначають сферою вживання та якому
притаманні особливі лексичні, граматичні, фразеологічні й інші засоби
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[349, с. 69]. Мовознавці виділяють п'ять функціональних стилів: науковий,
розмовний, публіцистичний, офіційно-діловий та художній. Окрім цього у
мові існують експресивні стилі. Докладніше про стилі сучасної японської
мови йтиметься у розділі «Стилістика». Які ж розряди лексичних одиниць
виділяють з огляду на стилістичну диференціацію мови?
Основу словника складають стилістично нейтральні слова, які мовці
вживають у будь-якому стилі [413, с. 258]. Стилістично нейтральну лексику
називають також міжстильовою. До неї належать слова різних тематичних
груп, наприклад, назви кольорів:赤い /акай/ червош/й，白い/шірой/ бі/шй;
рослин і тв ар и н : りんご/рінго/лблу/со,羊 /хіцуджі/ ez’ei/я; слова на позна
чення дії та стану: f 亍く /Іку/ Й/WW，来る /куру/
ある/ару/ бタAWW;
місця, часу і простору:今 /ім а/зараз, 近Vヽ
/чікай/ 6/zw3bAcww，
そこ/соко/
тощо.
Стилістично забарвлені слова виділяють з огляду на існування різних
форм функціонування мови, серед я к и х :1 ) літературна мова; 2) народно
розмовна мова; 3) койне; 4) просторіччя; 5) територіальні діалекти; 6) соціолекти тощо [40, с. 224]. Літературна мова - це головна форма існування
національної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери життя суспіль
ства, є поліфункціональною та характеризується суворістю норм [40, с. 225].
У японській лінгвістичній традиції прийнято говорити про т.зв. стандартну
мову (標準語 /хьо:джюнго/) - національну, офіцшну мову, приведену до
єдиного стандарту у фонетиці, лексиці та граматиці [530; 569]. Народнорозмовна мова ( 口語/ко:го/) - це форма мови, що протиставлена, з одного
боку, літературній формі, а з іншого - решті форм існування мови, зокрема,
діалектній [40, с. 225]. Розмовне мовлення - це різновид (підсистема) су
часної японської мови, що обслуговує повсякденне неофіційне спілкування
[366, с . 16]. Коине (загальнонародна мова, Л ііІІр /кьо:цу:го/) - узагальне
ним тип усного мовлення, засіб міждіалектного спілкування, що виникає на
базі одного з діалектів, є базою літературної мови [40, с. 226]. Поняття 共
іШір /кьо:цу:ґ〇
/ набуло поширення в Японії після Другої світової війни, і
зараз саме його (а не 標準語 /хьо:джюнг〇
/) використовують на позначення
мови, яку протиставляють діалектам [569]. Функцію
/кьо:цу:ґо/ як
розмовного варіанту стандартної мови зараз виконує мова Токіо [5 1 ,с. 7].
Просторіччя (俗語 /дзокуго/) —це компонент мови, що протиставлений， з
одного боку, літературному розмовному мовленню, а з іншого - територі
альним діалектам; просторічна лексика перебуває на грані літературного
вжитку і часто виходить за межі літературної мови [40, с. 227; j 49, с . 72].
Територіальний діалект (方吕 /хо:ген/,俚目 /ріген/) —це підрозділ мови, що
об?єднує групу пов^заних між собою говірок та функціонує як засіб спіл
кування між людьми, пов*язаними територіальною спільнотою [349, с. 75;
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413, с . 132]. Соціолект ( 社会;Ъ 目 /шякайхо:ген/) - соціально обумовлений
різновид мови, що характеризується обмеженістю його соціальної основи
та слугує засобом зв^язку для осіб, які входять у певну соціальну чи профе
сійну групу, об'єднує членів в одну корпорацію за інтересами - професій
ними, віковими, культурно-естетичними тощо [40, с. 228-229].
Отже, стилістичну диференціацію лексики проводять у кількох аспек
тах: 1 )залежно від поділу мови на функціональні стилі; 2) з огляду на по
діл мови на експресивні стилі; 3) через територіальну диференціацію мови;
3) з огляду на соціальне розмежування мови. Відповідно, стилістично за
барвлені слова можуть належати до експресивних стилів («високого» чи
«низького» стилів;, можуть бути обмежені певними типами мовлення, умо
вами мовленнєвого спілкування або жанрами літератури [413, с. 258]. Так,
згідно з принципом належності до різних соціальних діалектів у лексиці
виділяють: жаргон, арго, сленг тощо [413, с. 257]; згідно з територіальною
диференціацією мови виділяють діалектизми тощо. Отже, з огляду на фор
ми існування мови, и поділ на експресивні та функціональні стилі, у слов
нику вирізняють:
- книжну лексику ( 文章語/буншьо:ґ〇
/);
- поетичну лексику ( 詩語 /шіго/);
- розмовну лексику ( 口語/ко:го/);
- просторічну лексику (俗語 /дзокуго/);
- вульгарну лексику ( 卑語 /хіго/);
- терміни (feea- /джюцуґо/);
- професіоналізми (職業語/шьокугьо:ґ〇
/ , 専門語/семмонго/);
- жаргонізми (ン ヤ 一 ゴ ン /джя:ґ〇
н/);
- арготизми ( 隠語 /інго/);
- діалектизми (俚言 /ріген/) [349, с. 7 1 ;413, с. 258].
Розглянемо кожну групу стилістично маркованої лексики детальніше.
Книжна лексика
/буншьо ：
ґ〇/) переважає у письмовому варі
анті мови. До неї належать, наприклад, слова на позначення складних по
нять, в яких часто немає потреби у повсякденному мовленні:
/манґін/
наспівування віршів; УМ®- /рьо:фу:/ прохолодний вітер; ІЕзі! /шьо:до:/ пра
вильний шлях тощо. Окрім цього у книжній лексиці є і слова, що мають від
повідники у розмовній мові: ^ \L tz b /надатару/ відомий (загальновживании відповідник- 有名な/ю:меи-на/);縁家 /енка//?/.()ня(у розмовній мові親類，
шінруй/);退 6 /шісару/ ezdc/wァ
《 aww (з відповідником 後ろへ卜がる
/ушіро-е сагару/). Особливістю книжної лексики японської мови є наявність у ній великої кількості слів канґо:蕭然 /こる/шьо:дзен-тару/дгояодАшй,
сом отн ш ; 万劫/манго:/
良友/рьо:ю:/
留另1J /рю:бецу/
прощання тощо. Це пояснюємо особливостями і с т о о и ч н о г о розвитку
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японської мови, а також прозорістю і зрозумілістю слів канґо на письмі (і
навпаки, труднощами з розумінням таких лексем в усному мовленні). До
книжної прилягає поетична лексика (f# IS /шіго/) - слова, що функціо
нують у ліриці, зокрема, слова, притаманні лише жанру лірики [530]. Такі
лексеми вживають на позначення складних багатогранних понять і явищ зі
світу, що нас оточує; вони поєднують у собі глибокий зміст зі стислим обсягом: ИІ-Я /обородзукі/ блідий місяць;
/укареґарасу/ ворона, що
каркає при місяці\
/сейран/ літній вітер, що колише листя тощо. Є и
поетизми на позначення, наприклад, рідної землі:
/кодзан/ батьків
ський дім, батьківщина', ЩЩ /мікуні/ наша країна (про Японію). Книж
на, поетична лексика часто є ознакою високого, піднесеного експресивного стилю.
Розмовна лексика ( Р fp /ко ：
ґ〇/) включає слова, які, належачи до літе
ратурних, надають мовленню розмовного забарвлення і функціонують, як
правило, в усному варіанті літературного мовлення [349, с. 71]. До розмов
ної лексики належать слова з яскравим емоційно-експресивним забарвленням， з оцінним компонентом:い丨ナ好かない/ікесуканай/б/я/д;шй;たわごと
/тавагото/ маячня;
І /накімуші/ плаксій;とんでもない/тондемонай/
父ちやん/ТО:-ЧЯН/ /W07Wアс ь ; 愚痴っぽい/ґучіппой/ бア
/7котливии\
^ /кубіттаке-ні нару/ по вуха закохатися. Розмовній
лексиці японської мови притаманна наявність великої кількості ономатопоетом - звуконаслідувальних та звукозображувальних слів, серед яких виді
ляють слова на позначення звуків природи, голосу тварин і людей {ШРШ
/гісейґо/，
擬音言吾/гіонґо/); та слова на позначення станів і дій (擬態語/ґітайго/) [530]，
наприклад:しつしつ見о / д ж і р о д ж і р о - м і р у / ぶら
ぶらすО /бурабура-суру/веїшті/т/ся; べらべらしやべる/берабера-шяберу/
ぶつぶつ/буцубуцу/ ewcww;むしやむしや/мушямушя/ нлл/ш ш ; とさっとすо /д о к іт то -су р у /с е р г/е ペ
уло; ぎしさし/гішігіші/
Просторічна лексика (f^ f□ /дзокуґо/) переоуває на межі літературного
вжитку і нерідко виходить за межі літеоатурної норми; до неї здеоільшого
належать слова з різко зниженим, експресивним забарвленням [349, с. 72].
Так, просторіччями в японській мові є, наприклад, слова:
/дека/ллгавий (про поліцейського)', Й /яцу/ це, те\ くつо く ІкуіщукуІ знюхатися
(про стосунки між чоловіком і жінкою); ї /тама/ краля;
/субетаУ
потвора (про жінку) \ й /кецу/ дупа\ <
/кусо/ пашо тощо. Близькими
до просторічної лексики є вульгаризми ( 卑語 /хіґо/) —слова, що належать
до ненормативної лексики різко зниженого експресивного стилю. Такі оди
ниці стоять поза літературною мовою і включають до свого складу лай
ки, прокльони тощо [349, с. 72]: くそ食らえ！/кусо курае!/ іди в дупу!;
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くたばれ！/кутабаре!/
ww зд о х /; ちくしよう！/чікушьо:!/
лдйw o/; このやろう！/конояро:!/a 叫〇6 тебе/тощ о. Сюди ж належить ненор
мативна лексика для rovooro, підкреслено зниженого найменування осіб:
手目り/теме:/，己奴/уму/ /тш 〈
грア
боノ
；
尼 /ама/，売女 /Оайта/ іш/сд,

(грубо)•

， 入 ！ノ

レ

ソ

ン

ス

/tapycoimy/ жінка, подібна на чоловіка (груоо) пощо.

Просторіччями і вульгаризмами рясніє зниженим експресивним стиль.
Терміни (% s# /джюцуґо/) - це слова або словосполучення, які мовці
вживають для вираження спеціальних наукових понять конкретної про
фесійної сфери [317, с. 617; 324, с. 819; 346, с . 14; 416, с. 42], наприклад:
МІЙ /танчьо:/ мінор (музичним термін); ШШ /какусан/ дифузія (фізичним
термін); ШЩШ /хо:буцусен/ парабола (математичний термін);
/джіцудзон/ екзистенція (філософський те р м ін ); 生産過乗Ч /сеисан-каджьо:/
перевиробництво (економічний термін). Термінам притаманні професійне
вживання, дефінітивна функція, функція найменування понять [105, с. 27].
Термінологія - це система термінів, що позначають коло понять спеціаль
ної сфери спілкування у науці, виробництві, техніці, мистецтві тощо; тер
мінологією (#т 〇
〇
^ /джюцуґоґаку/) називають також розділ лексикології,
що вивчає терміносистеми мови, принципи їхньої організації, механізми
творення термінів, вимоги до них тощо [31フ
，
с. 618; 324, с. 819; 416, с. 42].
У будь-якій термінології більшість термінів становлять іменники, а також
іменні словосполучення [105, с. 87; 323, с . 150; 399, с . 11;422, с. 25], не є
винятком і японська мова. Більшість термінів японської мови є одиницями
канґо, при цьому в термінологіях різних галузей знань існує велика кількість складних багатокомпонентних термінів канго, наприклад:需要曲線
/джюйог-кьокусен/ крива попиту (термін складається зі слів
/джюйо:/
«ОАШ/Wі 曲線 /кьокусен/ fcpwea л/нія); 急性呼吸窮迫症候群/кю:сей-кокю:кю:хаку-шьо:ко:іун/ синдром гострої дихальної недостатності (急十生
/кю:сей/ гострг/й，呼 吸 /кокю:/
窮 迫 /кю:хаку/
症候群
/шьо:ко:іун/аш()/?о^);社会経済構成体/шякай-кеидзай_ко:сей-тай/
но-економічна формація
/шякай/ суспільство,
/кейдзаи/ економі/са，構成 /ко:сей/
体 /тай/ 多
国民投票無効訴訟/кокумінто:хьо:-муко:-сошьо:/ позов з вимогою визнання неоіисними результати
референдуму ( S й /кокумін/ народ,
/то:хьо:/ голосування,
/муко:/
иеоіисиість,
/сошьо:/ позов). Терміни творяться морфологічним, син
таксичним і лексико-семантичним спосооами [105, с. 39; 323, с . 149; 356,
с. 38; 422, с. 24]. Иаипродуктивнішим способом термінотворення в япон
ській мові є морфологічний [154, с. 53]; у його межах наитиповішим спосо
бом є словоскладання, за допомогою якого творяться складні багатокомпонентні терміни, наприклад:
/чіхо:-ко:кьо:-дантай/ органи міс
цевого самоврядування
/чіхо:/ місцевість,
/ко:кьо:/ спільнота,
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団 体 /дантай/
電 気 浸 透 脱 水 /денкі-шінто:-дассуй/
dpewの/С ( 電 気 /ДЄНКІ/
浸 透 /ШІНТО:/ A7/70HW/C，
化ww^，脱 水 /дассуй/
叫 / я ) ; 航 空 機 衝 突 防 止 装 置 /ко:ку:кі-шьо:тоцу-бо:ші-со:чі/ cwc/weма запобігання зіткненню повітряних суден
/ко:ку:кі/ повітряне
судно,
/шьо:тоцу/ зіткнення, РЛіЬ /бо:ші/ запобігання,
/со:чі/
ооладнання). У межах морфологічного cnocoov термінотворення застосо
вують також афіксацію, и абревіацію:
/ґікаи/ парламент /ґікайшюґі/ парламентаризм', ШШ. /джьосу:/ дільник /хіджьосу:/
ділене\ ЯРУ^І^ІЙ/кейджісошьо:/ - ИШ? /кейсо/ кримінальний процес;
爆弓単/геншібакудан/ — 原 爆 /гембаку/ шиомна бомба. За допомогою синтаксичного способу творяться термінологічні словосполучення, яким при
таманна стійкість і подіоність до термінів-слів за функціонуванням у мові:
譲、
法 に上 О 証 明 /КІбю:ХО: НІ йору ШЬО:МЄЙ/ doe 议 )ЄН«Я
Сア
/ґьо:муджьо:-но кашіцу/ службова недбалість. Лексико-семантичний спосіб термінотворення представлений термінологізацією слів
загальнолітературної мови шляхом розширення, звуження або перенесення
значень останніх: А /хіто/ людина - А /хіто/ фізична або юридична особа
(юридична термінологія); 個另り/кобецу/
—個另リ /кобецу/
(філософська термінологія);
/сакуі/ штучність /сакуі/ (злочинна) дія (юридична термінологія);
/хіро:/ втома
/хіро:/ старіння
(металу) (технічна термінологія).
П роф есіоналами (職 業 語 /ш ьокуґьо:ґ 〇/ ，専 門 語 /семмонП)/) - це
слова та словосполучення, властиві мовленню певної професійної групи
людей, що включають назви знарядь праці, трудових процесів, сировини,
специфічні професійні вислови тощо [349, с. 73]. ґакі слова та вислови
зазвичай є неофіційними замінниками складних термінів або ж функціо
нують у тих сферах, де термінологія ще не сформована; вони не завжди
зрозумілі людям, які не належать до відповідного професійного середови
ща [349, с. 73-74]. Склад професійної лексики японської мови (особливо у
тих сферах, де бракує усталеної термінології) активно поповнюють запо
зичення ґайрайґо, причому такі слова здеоільшого належать до васейейґо.
Приміром, у професійному середовищі фото- й кінознімання побутують
слова カ メ ラ • フ エ 一 ス /камера фе:су/ фотогеш чне облмччя;カ メ ラ • ポ
ン ン ヨ ン /камера поджішьон/
/caywepw mV) час
本 番 ！
/хомбан!/ мотор!; А / У • リハーサ ノレ/камера ріхахару/ л/юба
シ ヤ ツ タ ー チ ヤ ン ス /шятта:чянсу/ eda/шй
(кя знімк■
アтощо; у професшніи сфері спорту вживають слова ホ ー ム イ ン /хо:м уін /« 0 в 印 ненкя wa

базу (у бейсболі)、ノ了 ウ ル /句гуру/ фол•，
シ ン グ ル /шінгуру/ кеч однією ру奶 /o (у oewc607り；ホ ー ム ワ ー ム /хо:муґе:му/
г/?ог тощо. Зазвичай
професіоналізми функціонують в усному мовленні людей певної професії,
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а у письмовому варіанті зустрічаються у виданнях, призначених для фа
хівців окремих галузей науки й виробництва [349, с. 74]. Професіоналізми
деталізують мовний словник, розширюючи його там, де у цьому є потреба
[349, с. 74], наприклад, у середовищі художників японських коміксів манґа вживають професіоналізми на позначення процесів створення малюнк у : 下 描 き / ш ітагакі/ «ал«>?7似；ペ ン 入 れ / пен-іре/
アч松ж ? ; イ
1多正
/ш ю:сей/ правка (забілювання коректором зайвих ліній;; ^ ^ У 一 ン卜一ン

/суKvpi’.mcr.u/ накладання фонового кольору•，
ベ タぬ ” /бетгліурі/ зафарбовування чорним тощо.
Ж арґон (ンヤーゴン /д ж я :п ш /) —це різновид мови, соціальний діалект,
який відрізняється від загальнонаціональної мови особливим лексичним та
граматичним складом, фразеологією тощо і функціонує в розмовному мов
ленні людей, пов^заних певною спільністю інтересів [349, с. 74]. Жаргон
є напіввідкритою лексико-фразеологічною підсистемою, яку використовує певна соціальна група для відособлення від решти мовної спільноти;
жаргон містить велику кількість слів і висловів, іноді умовних, відмінних
від загальновживаної мови [250; 340, с. 33]. До жаргону прилягає сленг
( スフンク、/сурангу/) — практично відкрита мовна підсистема ненормативних, стилістично знижених лексико-фразеологічних одиниць, що виконують
експресивну, оцінну, евфемістичну функції [340, с. 42]. Поняття «жаргон» іс
торично вказує на обмеженість групи його носіїв і на вузькість семантичного
поля лексичних одиниць; сленг же - це мовне середовище усного спілку
вання великої кількості людей, що відрізняється від мовної норми [340, с. 40].
Розглянемо детальніше особливості молодіжного жаргону японської мови.
Молодіжний жаргон ( 若 者 語 /вакамоного/ або 若 者 言 葉 /вакамоно-котоба/) - це сукупність фонетичних, лексичних і граматичних особливостей
мови неформального спілкування молоді, яка належить до певної вікової
ка те го р ії;у вузькому значенні - лише лексика, яку молодь використовує
в умовах невимушеного спілкування [34]. Молодіжна жаргонна лексика
є стилістично маркованою лексикою з яскравим емоціино-експресивним
забарвленням, а за ознакою соціальної віднесеності и поділяють на три
г р у п и :1 ) мова молоді, яка навчається; 2) мова молодих жінок-службовців;
3) мова молодих чоловіків-службовців [34]. М олодіжний жаргон японської
мови твориться такими способами [34; 348, с. 91;383; 413, с. 238]:
• скороченням (напр.，喫 茶 / кісса/ або 茶 店 /сатен/ 似 фе - від 喫茶店
/кіссатен/);
• афіксацією (напр•，は*力、/бака/ дァ
/?ень — Л ІЧ ІЙ 、/кобака/ dア
/жшс ; 兀気
/ґенкі/ здоровий - т т :^
/ґенкіресу/ млявий);
- запозиченням (напр.，ナ ッ ツ /наццу/ з дювнд розタ
л/ア一від англ, nuts;
コ厶 /ґому/ «ргзбрва/гшв - від англ, gum);
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- лексико-семантичним словотвором (напр.,
/бімьо:/ ну, не знаю від ШШ /бімьо:/ тонкий, делікатний; Ш /танукі/ бабій - від Ш /танукі/

єнот)、
- метатезою (напр.，ジ ン ガ イ /джінґай/
- від 外 人 /гайджін/;
- від 金 髪 /кімпацу/);
- заміною онного читання ієрогліфів на кунне і навпаки (напр •，海外
/умісото/ закордон - пэр. нормативне
/кайґай/; ШЩ /докудан/ само
тній хлопець - пор. нормативне ШЩ /докуотоко/);
- заміною японського слова або частини слова англійським компонентом (напр .，チヤン 猜 /чянго/
- від заміни частини слова
中 国 語 /чю:гокуго/ на запозичене チ ヤ ン /чян/ з англ. China);
- контамінацією - об'єднанням у мовленнєвому потоці елементів двох
мовних одиниць на базі їхньої функціональної, семантичної або структурної близькості (напр.,
/дзендзен їй/ цілком добре - пор. нормативні 全然良くない/дзендзен йокунай/зовсім «огшю та 完全に良い/ кандзенн іїй / цілком добре);
- заміною складу (напр.，
,J、
便 /шьомбен/
—від ’ J、
便 /шьо:бен/);
- звуконаслідуванням (напр•，ふ つ ふ つ /бу:бу:/
- каламбуром (напр.，シンク、
ノレべノレ/ ш і н ґ у р у б е р у / свя/w/cアб：
尸hdeo без«apwノーвід ооігравання слів シンク4 ノレ/ш інґуру/сам і ンングノレ•

パ ツ キ ン / пацукін/

ベノレ/щкіитуру бе:ру/ різдвяна пісня Jingle bells •，
丁 ク シ 一 /текуші:/ на своїх
двш: — від обігравання слів てくてく 歩 く /текутеку-аруку/ ва/ю/c/ww «оど
wі
タ ク シ ー /такуш і:/ wafcd);
- редуплікацією основ (напр_, 知レヽ /йовай/ слаб/о/й —弱弱しい / йовайовашій/ ооягуз);
- словоскладанням (напр •，リリー族/ рірі:дзоку/лесбія;ш з - від リリー
/р ір і:/ лі/гія та 族/дзоку/
’я );
- редукцією (напр.， ガ ー ル フ レ ン ド /га:руфурендо/ - ガールフレ
/ г а : р у ф у р е / 最 低 /саитей/ — さいて一た айте:/«жш:);
- універбацією — зведенням словосполучення до одного слова (напр .，
きもい/ кімой/
—від 気持ち悪い/ кімочіваруй/);
• комбінованим способом (напр.，жаргонізм ロンノくリ /ронпарі/роз/сос/
(9 4 / утворений від складання скороченого слова ロンドン /Рондон/
зі словом ノくリ /П арі/ 77a/?w:vc і набув свого значення від асоціації «одне о/со
" д •/Zcwdow,
—н а ж а р г о н і з м и エロ じ じ /ероджіджі/
й エロ お や じ /ероояджі/ ояш ріш :?6
0
утворені шляхом складання е к о
рочення слова л і п
^ ^ /ерочікку/ еротичнии зі словами Ш /д ж ід ж і/ й
親 爺 /ояджі/ ポд).
Серед указаних способів словотвору в японському молодіжному жарго
ні продуктивним, зокрема, є скорочення як використання резервів мовної
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економії, оскільки завдяки цьому стає можливим значне збільшення темпу
мовлення; при цьому спостерігаєм о: 1 ) скорочення першої частини слова
/ словосполучення (напр., Ш /тачі/ друг - від ЖШ /томодачі/); 2 ) скоро
чення середньої частини слова (напр.,
/хадзуй/ соромно - від
力、しレ、/хадзукашій/); 3) скорочення кінцевої частини слова (напр •，ごち
/ґочі/ частування —в’т ごちそう /ґочісо:/) [348, с. 91]. Продуктивною та
кож є афіксація з використанням нетипових афіксів, здебільшого запо
зичених з англійської мови, у чому знаходить відображення прагнення
носіїв молодіжного жаргону надати слову звукового вигляду, близького
до англійського мовлення :目民りング /н е м ур ін гу/со н/ш й ，ス 一ノく一口j 愛い
/су:па:каваій/ дуже милий， ウノレ卜フ早レヽ /уруторахаяй/
швидкий [34; 348, с. 91].
М олодіжний жаргон є рухомим шаром лексики і має нестійкий словни
ковий склад.
Близьким до жаргону і сленгу є також арго ( 隠、
б吾/ інґо /) —умовна говірка
певної соціальної групи (наприклад, злодіїв, рекетирів, інш их криміналь
них елементів) з набором слів, незрозумілих для невтаємничених у справи
цієї групи [349, с. 7bj. Арґотизми, так само, як і жаргонізми, не належать до
літературної мови. Я к правило, арго вживають задля приховування предме
ту комунікації, а також як засіб відособлення групи, що ним послуговуєть
ся, від решти суспільства [413, с. 43]. Арго в японській мові представлене,
зокрема, лексикою японської мафії якудза. Способи словотвору арґотизмів
подібні до способів, за допомогою яких творяться жаргонізми. Так, у межах
морфологічного способу словотвору продуктивними, зокрема, є:
- скорочення (напр•，サ ツ /сацу/ лягавгш — від 警 察 /кейсацу/

ський);
- словоскладання (напр., ノーツフ /но:дзура/
оаиоужість
(pocker-face) - від складання слів Іь /но:/ театр Но і ffi /цура/ пика);
- метатеза (напр., ШШ /шьоба/ територія казино або торговельної точки, підконтрольна кримінальному угрупованню - від ЩрЯ /башьо/ міще)
[29, с. 3-7].
Арґотизми творяться також лексико-семантичним способом, напр., Ш
/кусурі/ хабар поліції (в літературній мові - ліки);
/ш іма/ територія
для рекету (пор. літературне Ш /ш іма/ острів) тощо [29, с. 3-7].
Продуктивним способом творення арґотизмів є також заміна читання
ієрогліфа, н а п р ., 白 い /хакуй/
(пор. літературне 白 い /шірой/

білий) [29, с. ].
6

Д іал е кти зм и (fe т /ріген/) - це слова, поширення яких обмежене тери
торією певного наріччя (діалекту) [349, с. 76]. Японська мова надзвичайно
багата на діалекти, при цьому вони мають не лише лексичні, а і фонетичні
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та граматичні особливості, що відрізняють їх від загальнонародної мови.
Японські діалектологи досі не мають єдиного погляду на класифікацію діа
лектів японської мови. Найпоширенішими є три підходи до системи япон
ських діалектів. Перший підхід розробив Тоджьо Місао, і згідно з його теорією виділяють три великі групи діалектів: група східних діалектів Хоншю,
група західних діалектів Хоншю та група діалектів Кю ш ю ; далі ж у кожній
групі виділяють низку-підгруп [5 1 ,с. 7; 532]. Друга класифікація діалектів
японської мови належить Фуджівара Й оічі, який виходив із початкового по
ділу всіх японських діалектів на діалекти о-вів Рю кю й діалекти великих
островів з подальшим поділом останніх на західні та східні і т.д. [532]. Тре
тю класифікацію діалектів розробив Кіндаічі Харухіко. В основі його під
ходу - «теорії концентраційних кіл» - поділ діалектів на групи «діалектів
внутрішнього кола», «діалектів середнього кола» та «діалектів зовнішнього
кола» [532]. Зупинимося детальніше на різновидах діалектизмів у япон
ській мові та їхній ролі у тих чи інш их сферах побутування мови.
Залежно від форм і функцій діалектизми поділяють на кілька груп. Діа
лектні слова, що називають поняття, для позначення яких загальнонародна
мова послуговується іншими словами, називають лексичними діалектизма
ми [349, с. 76]. До лексичних діалектизмів належать здебільшого повно
значні слова: ^
^ /мандоіро/ світлий (преф. Аоморі) - пор. літературне 明 る い /акаруй/; ノ、ッツォ /хаццо/новш ї (преф. Тояма) —пор .新しい
/атарашій / ; ドマズグ /домадзуґу/
アмш/гшся (преф. М ія ґі) - пор • 慌てる
/аватеру/ ; ドンナケ /доннаке/с/сі/гь/cw (преф. Ш іг а ) - п о р • い く ら / ікура /;ヤ
ンチヤシノレ/ Я Н Ч Я Ш Ір у /
(преф. Ф укуі) —пор• 苛めく）/ іджімеру/;
ンノくレノレ/ шібареру/ осшерзぺymw (район ґо х о ку )- пор .漁 С つ く /ітецуку/;
ワンーン /ваджі:н/ с印 дшимся (Окінава) - пор• 怒 る /окору/ тощо.
Іншим різновидом діалектизмів є етнографічні - назви місцевих реалій,
невідомих за межами побутування говірки [349, с. 77]. Це здебільшого сло
ва на позначення:
- страв місцевої кухні, напр•，
ノレイべ/руйбе/
з зсшораже«が.fce/ww
(Х о к к а й д о ), シミツカレ /шіміцукаре/ страва, яку готують на перший
少/7(9"/《день АЬнЯ» (преф. Гочіп )，コ /ко/
加 ЛбЖМШ/Ш アdew (преф.
Ґумма )，ホート 一 !\о\то\/ місцевий різновид локшини удон (преф. Яманаші),
イ セ ホ / імобо/ c/wpaea із wapo /• сアм/從 Ы.аи/ лсжм (преф. Кіото);
- місцевих традицій та обрядів, напр .，ホボ ロー ウム /хоборо:уру/
не «оверненяя
呢w o U o бать/авсьгаго домァ（
преф. Хірош іма )，才チャ
^ / о ч я ґ о / бенкет на честь обміну подарунками при заручинах (преф. Саґа),
ホ カ ウ /хокау/
j /c印 woe/шй
богом (преф. Ооита);
- предметів побуту, напр •，ニュ 一 /ню.7 плетений виріб із соломи чи
wpaew (преф. Ш іга) ，モ ン ド リ /мондорі/ Осшбタ 奶 ям/ wac д л я ( п р е ф .
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Ш іґа )，イコネン /іконен/
ア《松？для cwd/ww/? л
(пре 中.
Нара) тощо.
У місцевих говірках функціонують і слова загальнонародної мови, вжи
вані, одначе, в інш их значеннях. Такі діалектизми називають семантичним и : コノ マン 一 /кономашіи/ заздрісний (nped). Ф укуш іма) - у літературній
мові
ノ卜イ /футой/ ee//w«:ww (преф. Кочі) —у літературній мові
woecvwww;エ フ イ /ерай/
(преф. Осака) ヨム /йому/
рахувати (преф. Кіото, Хього, Осака) - читати;
/наосу/ прибирати
(прє 中• Осака ，Хього, Пара ，Вакаяма) —
ユー夕 '、
チ / ю:дачі/ гр か
(преф. Ґіфу) —
ヒ卜ニナノレ/хіто ні нару/
タ:vcw/гшся
(преф. Ґумма) - cwofmw лю 加 н о ю ; リツ ノくニ/ріппа-ні/ зовсім (преф. Ф укуока) - чудово тощо.
Діалектизми вживають насамперед у розмовному мовленні представни
ків тієї чи іншої говірки, одначе вони можуть функціонувати і в художній
літературі, допомагаючи автору відтворити місцевий колорит того чи інш о
го регіону. Останнім часом діалектизми стають також одним із основних
джерел поповнення жаргонної лексики. У мові молоді активно ф ункціону
ють деякі діалектні слова, зокрема, на позначення емоцій, а особливість
уживання діалектизмів у молодіжному мовленні полягає у вільній комбі
нації елементів кількох діалектів одразу та у поєднанні діалектизмів зі сло
вами загальнонародної мови [34]. Функціонування діалектизмів у жаргоні
пояснюють кількома причинами: прагненням створити мову, незрозумілу
для невтаємничених; прагненням знайти нові експресивні засоби вислов
лювання; прагненням надати спілкуванню ефекту несподіванки тощо [34].
Насамкінець зазначимо імена лінгвістів, у працях яких досліджено
стилістичну диференціацію словникового складу японської мови. Лекси
ку японської мови зі стилістичного погляду досліджували, зокрема, Асано
Нобу, Іноуе Фуміо, Йонекава А к іх ік о та Янаґіда Куніо. Так, Асано Нобу
вивчав особливості японського просторіччя; Іноуе Ф уміо та Йонекава А к іхіко - молодіжний жаргон; а Янаґіда Куніо - розмовну лексику, лексику
села, дитячу лексику, а також територіальні діалекти японської мови. Окрім
цього, діалектизми досліджено у працях Тоджьо Нісао, Кіндаічі Харухіко,
Тачібана Ш ьоїчі. Серед іноземців-японістів лексику японської мови зі сти
лістичного погляду досліджували, зокрема, П.С. Тумаркін, А.В. Кудряшо
ва, 0.1. Раздорськии (розмовна лексика), С.А. Викова, Л.О. Лобанов ^діалектизми), О.В. Благовєщенська (молодіжний жаргон) та ін.
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Ф РАЗЕО ЛОГІЯ

Загальні зауваги

Фразеологія - це розділ мовознавства, що досліджує сталі звороти
мовлення у їхньому сучасному стані та історичному розвитку; під фразе
ологією розуміють також сукупність фразеологічних одиниць і висловів
мови (тобто, фразеологічний склад мови) [349, с. 78; 413, с. 560]. Предме
том фразеології як розділу лінгвістики є вивчення природи фразеологізмів
та їхніх категоріальних ознак, а також виявлення закономірностей їхньо
го функціонування у мовленні [413, с. 560]. Фразеологізм (фразеологічна
одиниця) - це семантично зв^зане сполучення слів, яке відтворюється у
мовленні у фіксованому співвідношенні семантичної структури та певного
лексико-граматичного складу [349, с. 78; 413, с. 559]. Фразеологізм визна
чають також як виражений кількома словами, але семантично цілісний і
синтаксично неподільний мовний знак, утворений завдяки взаємодії оди
ниць лексичного, морфологічного та синтаксичного рівнів [261]. Поняттю
фразеології як розділу лінгвістики відповідає японський термін 成句論
/сейкурон/. Фразеологія у значенні фразеологічного складу мови, фразео
логізмів (фразеологічних одиниць) -■ це
/сейку/. Поняття «фразеоло
гізм»
/сейку/) є комплексним і охоплює різні типи стійких сполучень:
сюди належать прислів'я, крилаті вислови, ідіоми, професійні вислови,
детермінологізовані вислови термінологічного характеру тощо. Термін 成
句 /сейку/ японські джерела визначають т а к : 1 ) це прислів’я та афоризми,
віддавна знані багатьма людьми і часто цитовані (синонім /сейґо/);
2) це вислів, що складається з двох або більше слів, поєднаних у чіткій
послідовності， який виражає усталене значення [530]. Окрім терміна成句
/сейку/ японська лінгвістична традиція послуговується також поняттями®
用語 /канйо:го/ та 慣用句 /канйо:ку/. Всі три терміни - і 慣用語 /канйо:го/，
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і 1Я用 句 /канйо:ку/， і 成 句 /сейку/ вживають на позначення одиниць, які
складаються із двох і більше слів і виражають одне окреме неподільне по
няття [569]. Термін ШЯЗІр /канйоїґо/ має три значення:1 ) це слова, що їх
традиційно вживають у тій чи іншій ситуації (напр.,
/охайо:/ доброгорш/ку ，ごめ/V Г4"" さい/гомен-кудасай/
2) спеціальні слова і
вислови, що їх традиційно вживають у тих чи інших соціальних, професій
них групах; 3) те саме, що і
/каниоіку/ [530]. Отже, перше значення
терміна
/каниоіґо/ - етикетне кліше, друге - професійний вислів,
третє - ідіома. Під
/канйожу/ ж розуміють:1 )стійке утворення, що
складається з двох або більше слів і виражає одне єдине значення; 2) ви
слів, що складається з двох або більше слів, які мають сувору послідовність
[530], інакше кажучи,
/канйо:ку/ - це ідіома, яка є одним із видів
фразеологізмів 成句 /сейку/. Проте, як уже було вказано вище, до розряду
фразеологізмів належать не лише ідіоми, а и інші сталі одиниці. Розглянемо
кожну групу фразеологізмів детальніше.
Ідіоми (慣用句 /канйо:ку/，イディオム /ідіому/) характеризують
ся переосмисленням їхнього лексико-граматичного складу і мають
.^
цілісну номінативну функцію, тобто виражають єдине поняття. Ці
одиниці втратили свою внутрішню форму і, як правило, не можуть
бути дослівно перекладені іншою мовою [317, с . 173; 349, с. 78; 413,
с. 559]:
/айдзучі-о уцу/ підтакувати фукв. разом бити
л/а/ію/тсал/);生き馬の目 Sr 抜く/ікіума-но ме-о нуку/
(букв.
вииняти око в живого коня);
/асамешімае/ дуже легко (букв, перед
сніданком). Якщо розглядати окремо значення кожного зі слів, що склада
ють ідіоми, то значення всього вислову зрозумілим не буде. Особливістю
ідіом є те, що їм притаманна своєрідна експресивність, характерна для ви
сокого чи зниженого стилю [358, с. 240].
Прислів9я (Ш /котовадза/) - це виражений реченням короткий і
стійкий в уживанні народний вислів повчального змісту, що передає
^
узагальнений суспільний досвід або формулює життєву закономірність [24, с. 3 4 1 ;349, с. 78; 413, с. 389]. Прислів’я можуть мати і
буквальне， й переносне значення (напр•，明日の百より、今日の五
+ /асу-но хяку йорі, кьо:-но годжю:/ краще п 'ятдесятка сьогодні,
ніж сотня завтра), або ж лише переносне значення (напр.,
松、
ЙШ /отоко ва мацу, онна ва фуджі/ чоловік - сосна, жінка - гліци
нія) [276, с. 50-52; 413, с. 389]. Прислів'я протиставлене вільному реченню
такого самого лексичного складу:金持 Ъ 喧嘩せず /канемочі кенка седзу/
багата людина не свариться (вільне речення) - мудріший поступиться
(прислів’я). Прислів’ям притаманна варіативність (напр•，商人の子( І 算盤
の音で目を覚ます/акіндо-но ко ва соробан-но ото-де ме-о самасу/ - 武士
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の子は# の音で目を覚ます/буші-но ко ва куцува-но ото-де ме-о самасу/

яка хата - такий тин, який батько - такий син); вони також вступають у

синонімічні зв’язки (напр.，
隠すより現る/какусу йорі аравару/ - 思い内に
あれば色外に現る/омой учі-ні ареба іросото-ні аравару/ есе Атшелше cwae
явним). Прислів'я можуть бути об'єднані у тематичні ряди за принципом
смислової спільності [413, с. 389]. Наприклад, навколо смислового гнізда
«органи чуття» групуються прислів’я : 聞いて極楽、見て地獄 /кійтепжураку, міте джігоку/ почути - це одне, побачити ж - зовсім інша річ; ВД^
ば気の毒、見れば目の毒/кікеба кі-но доку, міреба ме-но доку/
більма
чуєш і бачиш, то більше страждаєш',
/міру ва хо:раку/ немає

нічого приємнішого, ніж просто дивитися на щось;目で見て ロで吕又

/ме-де міте кучі-де іе/ we
—не
目 心、
の鏡 /ме ва кокоро-но
кагамі/с^'-дзе/жояо 办гш) 耳は大なるべく ロは小なるべし/мімівадайнару беку кучі ва шьо:нару б^иіі/ менше говори, а більше слухай тощо. Смислове гніздо «батьки - діти» представлене такими прислів’ями: + を持つた
ぬ人に子の可愛さは知れぬ/ко-о моттану хіто-ні ко-но кавайса вашірену/

що таке оатьківська любов, можна зрозуміти, тільки народивши власну
子を持って泣かぬ親はない/ко-о мотте накану оя ва най/ He/wae

таких батьків, ufоб не плака/ш через своі’х дітеіі;子 故 の 闇 に 迷 う /ко юено ямі-ні маиоу/ через [любов] до своїх дітей батьки стають сліпими [270,
с. 52]. Прислів'я - це народна мудрість, життєва порада, виражена у стис
лій формі. І в україністиці,і в японістиці прислів^ перебувають на межі
фразеологічного фонду [121], тож не всі мовознавці згодні з зарахуванням
прислів’їв до складу фразеологізмів.
Приказка (ШШ /ріген/) - це також стійкий вислів, який має ла
конічну будову й образну виразність [349, с. 78]. Приказки, як і
4Jp.
прислів'я, створює народ, виражаючи в них свою поведінку, есте^
тику і звичаї; вони мають імперсональний, колективний характер і
вказують на найістотніше в людському існуванні [369, с. 20]. Роз
межування прислів'їв і приказок досі лишається актуальним пи
танням фразеології, оскільки не вироблено єдиних загальноприйнятих
критеріїв такої диференціації, іак, деякі лінгвісти вважають, що при
казки, на відміну від прислів'їв, не виражають певного правила [349,
с. 78-79], в такому разі прикладом приказки є 壁（
こ耳あり/кабе-ні мімі
арі/ і стіни вуха мають. Інші ж науковці наполягають на тому, що при
казки, на відміну від прислів’їв, мають лише буквальний план [413,
с. 379]; тоді як приклад приказки можна навести 安かろう悪かろつ
/ясукаро: варукаро:/ дешеве - погане. Докладніше про проблему розмеж
ування прислів'їв і приказок та критерії, пропоновані різними мовознав
цями, йтиметься дещо нижче.
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Національний характер прислів'їв та приказок багато в чому залежить
від самого образного матеріалу, з якого вони побудовані: що більше такі
одиниці базуються на уявленнях етнографічного чи національно-історич
ного порядку, то більше вони національні [358, с. 240], напр.,
鉄のご と し / буші-но ічігон кінтецу-но ҐОТОШІ/
СОЛІア
w e 印 де,
стапь;
— 目 な し / буші-ні нігон наші/ садザ/泊 w н е зл/шюб：
с松п д н о г о ;
河豚は食いたし、命は惜しし /фугу ва куйтайші, іночі ва ошіші/ ;cow/e 6w
покуштувати риби фугу, та шкода життя. Одначе є і прислів'я та приказ
ки, зміст яких зрозумілий в усіх мовах і середовищах, і вони можуть бути
перекладені іншими мовами [358, с. 240 ]:泣いて暮らすも一生笑って暮ら
すも 一^ /найте курасу мо ішшьо: варатте курасу мо ішшьо:/ як плачучи

проживеш лише ооне життя, так і сміючись - лише одне {тож краще

вжеслгія/т/ся ノ
；聞く は一時の恥聞かぬは一生の恥/кікуваіміджі-нохаджі
кікану ва ішшьо:-но хаджі/ запитати, чогось не знаючи - це соромно на

певний час, але не знати і не спитати - соромно на все життя.
tへ

Яскравим пластом японської фразеології є 四字熟語 /йоджіджюкуґо/ - фразеологічні одиниці, утворені поєднанням чотирьох ієрогліфів [530]:
/іссекі-нічьо:/ убити двох зайців одним

レ пострілом•，公 平 無 私 /ко:хеи-муші/ неупередженість і безкорисливість\
/шь 〇
ґьо:-муджьо:/ нема нічого незмінного. Такий

особливий тип фразеологічних одиниць виник у китайській мові, де
подібні одиниці мають назву ченюи. Відповідно, спочатку
Ш /йоджіджюкуґо/ функціонували в японській мові як китайські запози
чення, що відображали реалії китайської мови різних культурно-історич
них періодів, проте згодом під впливом національних лінгво-культурних
чинників велика кількість таких одиниць набула нових значень, не при
таманних відповідним фразеологічним одиницям китайської мови, напр.,
/ічіджі-сенкін/ ієрогліф, що когитус тисячу золотих - чудовий
зразок каліграфії (у китайській мові - слово, що коштує тисячу золотих цінна порада) [274, с . 101].Пізніше на основі запозичених із китайської
мови моделей фразеологізмів у японській мові виникають власні 四字熟
言吾/йоджіджюкуго/, відповідників яких у китайській мові немає:伝家包丁
/денка-хо:чьо:/ кулінарні рецепти, які передають із покоління в поколінням
一ШЩЩ /ітто-рьо:току/ спокій та витримка в азартній грі - запорука ви[274, с . 102]. Появу фразеологізмів 四字熟語/йоджіджюкуго/, побудованих за моделлю китайських неп 'юй, можна вважати* закономірною: тут
спостерігаємо застосування китайської словотвірної моделі та відповідних
графічних засобів - китайських ієрогліфів, які стали основним елементом
японської системи письма [274, с . 102]. Окрім цього, серед 四’子熟言吾/йоджіджюкуґо/ існують і переклади з європейських мов，
напр.， вислів 試行錯誤
193

/шіко:-сакуґ〇
/ метод проб і помилок походить від терміна trial and error,
який використовують у психології [613]. Фразеологічним одиницям 四字
熟 /йоджіджюкуго/ притаманні системні зв’язки. Так, вони вступають
у зв’язки синонімії (напр.，好事多魔 /ко:джі-тама/ - 寸善尺魔 /сундзеншякума/
加6/泊 / бага/wo з л а ; 公明正大 /ко:мей-сейдай/ - 心地公明
/шінджі-ко:мей/ чесність і справедливість)', антоніми (напр.,
/мако-со:ио:/ виправдання сподівань, задоволення ~ PMKtSil? /какка-со:йо:/
невиправдання сподівань, розчарування). Для цих одиниць характерна
також варіативність: 悪口雑目 /акко:-дзо:ґон/ - 悪口罵晉 /акко:-барі/ 罵晉雑目 /барі-дзо:г〇
н/ лагка /
起承転結 /кішьо:-тенкецу/ /кішьо:-тенґ〇
:/лог/ч/ш побудова (твору). Варіативність спостері
гаємо і на графічному рівні:
/мучі-мо:май/ неуцтво;
博引傍証- 博引旁証/хакуін-бо:шьо:/ бдг謂 о г/шгш/wか ソ ；麻姑接痒麻姑搔癢/мако-со:йо:/вш?/?伽 加 слод/似нь. Деякі 四字熟語/йоджіджюкуго/ можуть також набувати скорочених форм, напр•，感慨無量 /кангаимурьо:/ /каммурьо:/ серце переповнене почуттями. Фразеологічні
одиниці 四午熟g吾/иоджіджюкуго/ за своїм значенням можуть оути подト
оними до прислів’ їв, виражаючи повчання (напр•，
倉її業^г1成 /со:гьо:-шюсеи/
здобути легше, ніж утримати)', можуть зближуватися з ідіомами, виражаючи єдине фразеологічне поняття (напр•，白面書生/хакумен-шьосей/3烈卜
на молодь); можуть позначати і складені поняття неідіоматичного харак
теру (напр.,
/таиґан-джьо:джю/ зоїиснення бажань); а можуть за
своїм значенням відповідати й лише одному слову (напр•，
厚顔無恥、
/ко:ганмучі/ безсоромний).
ІСрилаті вислови (крилаті слова，名 固 /мейген/，名 句 /мейку/)—
це стійкі, відомі практично всім носіям мови афористичні вислов^ r v лювання, часто повторювані влучні словесні формули, літературне
або історичне джерело яких може бути встановлене [22, с. 4; 317, с.
269; 349, с. 79]. Крилаті слова є одним із засобів образного та літера
турного мовлення. Вислів «крилаті слова» належить Гомеру, який у
своїх поемах вживав його у тому розумінні, що слова ніби летять від мовця
до вух слухача [22, с. 3]. Пізніше завдяки німецькому вченому Георг>г Бюхману вислів «крилаті слова» набув термінологічного характеру: цим термі
ном стали позначати короткі цитати з літературних творів, образні вислови,
вислови історичних осіб, імена міфологічних та літературних персонажів,
що стали хрестоматійними [22, с. 3; 317, с. 270]:生きていくべきか死ぬベ
きか、それが問題だ/ікітеіку бекі ка шіну бекі ка， соре ґа мондай да/ бアww
чи не бути - ось у чім питання (У. Ш ек сп ір ); ドンフアン/донфан/ ДЬн
АУдн;我思つ、ゆえに我あり/варе омоу，
юе-ні варе арі/я лшслю, о т ж е /с«ア
ю (Р. Д екарт); アヤレス腱/А к і р е с у - к е н / wi wa. Крилаті слова
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являють собою лаконічне формулювання ідей та уявлень, конденсують у
собі складні образи і викликають у свідомості низку асоціацій [22, с. 4].
Такі одиниці вживаються в переносно-розширювальному сенсі та виступа
ють стилістичним засобом підсилення виразності тексту [413, с. 246]. Вони
є стійкими та відтворюваними (з можливими модифікаціями, незначними
скороченнями, але зі збереженням загального змісту) [413, с. 246]. Фразеологізуючись, крилаті слова втрачають прямий зв'язок із текстом, з якого
вони походять, і з автором, якому належать, що надає цим висловам узагальнено-метафоричного характеру, який дозволяє їм з’являтися у різних
контекстах [24, с. 344]:
rfi /кьоей-но \ч\! ярмарок марнославства (ви
слів із книги «Подорож пілігрима» англійського письменника X V II ст. Джона Бен’я н а ); 健全なる精神健全なる身体に宿る / кендзен нару сейшін ва
кендзен нару ш інтай-ні ядору/ у здоровому тілі - здоровий дух (вислів із
сатири давньоримського поета Ювенала) [22, с . 102, с. 316].
Близьким до крилатих слів є поняття афоризму. Афоризм ( 金言 / кінґен/,格 目 / какуґен/, 7 ノオリスム /афорідзуму/) - це стислий ви‘ひ слів, що узагальнено виражає певну лаконічно сформульовану думку
[349, с. 79; 369, с . 11].Афоризм можна визначити як приказку, що має
автора, персонально-авторський акт [369，с. 20]. Таким одиницям
притаманна сильна комунікативна здатність [369, с. 25]. Афоризма
ми можуть бути прислів'я, приказки, крилаті вислови та інш і фразеологізми, які набувають афористичності у мовленні [349, с. 7 9 ]: 求め^ ) もの( І 見
い7こすであろう/мотомеру моно ва міідасу деаро:/лт?70
wow
カイザルの物はカイザルに/кайдзару-но моно ва кайдзару-ні/ Асесдрю кесареве; Ш
/деру куй ва утареру/ цвях, який стирчить, за位гю ш ь ; 習い,性となる /нарай сей то нару/ зві/чка - アгд wfl/wア З наведених прикладів перші два вислови є біблеїзмами，третій — прислів’ям,
останній приписують Аристотелеві. Докладніше про проблему співвідно
шення крилатих висловів та афоризмів йтиметься дещо нижче.
Професійні вислови (職業の表 現 /шьокуґьо:_но хьо: ґєн/) - це
стійкі словосполучення або речення, що внаслідок переосмисленА
ня виишли за межі професійних груп і набули образного значення
[349, с. 79]:
/атоаджі-ґа вгруй/ лишається поганий осад
(букв, шслясл^дс « о га н ш ї); アドノくノレーンを揚けぐ）/адобару:н-о areру/ провести пробу грунту (повідомити частину інформації, щоби
побачити реакцію співрозмовника; букв, запустити повітряну кулю з ре0
山w o w ); 挙げ句の果て /агеку-но хате/ ое/идточна вреш/т.-решт (букв.
少k/hW
役害1を演しる/якувар トо енджіру ，
грати роль. Близькими до професійних висловів є вислови термінологіч
ного характеру
/семмонйогго/), які стають фразеологізмами,
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коли виходять за межі своєї терміносистеми і набувають переносного значення [349, с. 7 9 ]: アクセン卜を置く/акусенто-о оку/ «oc/waew/ww
圧力を掛ける/ацурьоку-о какеру/ 4wwwww /m/cfc;ラストスパー卜を掛ける
/расутосупа:то-о какеру/ зробити
軌道に乗^ ) / кідо:-ні
нору/ піти правильним шляхом ( o v k b . виити на орбіту). Термінологічні ви
слови можуть виконувати подвійну роль: з одного боку, функціонувати як
власне термінологічний знак, з іншого - як фразеологічна одиниця з пе
реносно-образним значенням. Термінологічні вислови набувають статусу
фразеологічних одиниць тільки з утратою зв'язку з реаліями [196]. Не всі
лінгвісти, одначе, сприймають термінологічні вислови як вид фразеоло
гізмів [261]. В.В. Виноградов вказує, що прямий зв?язок термінологічно
го словосполучення з позначуваним ним поняттям створює нерозривність
фразової структури і перетворює таке словосполучення на еквівалент слова
[69, с. 31]. Відповідно, вважає науковець, багато складених термінів пере
творюються на фразеологічні зрощення за рахунок переходу назв за зако
нами функціональної семантики на інші предмети, процеси та явища, внаслідок чого такі назви стають немотивованими [69, с. 3 1 ].З трактуванням
природи професійних і термінологічних висловів, які набули переносного
значення, а також паремійних одиниць (npM^iBviB і приказок) безпосеред
ньо повязана проблема встановлення обсягу фразеології.

门 роблема визначення обсягу фразеології
З'ясування обсягу фразеології у тій чи іншій мові досі лишається про
блемним питанням. Так, лінгвісти не мають консенсусу щодо зарахування
до складу фразеологізмів приказок та прислів7!^, професійних висловів, ви
словів термінологічного характеру тощо [233；261; 317; 413]. Відповідно,
можемо говорити про принаймні два підходи до розуміння обсягу фразе
ології. Так, за найширшого трактування фразеологічного складу мови до
фразеологізмів відносять: ідіоми, порівняння, прислів'я, приказки, кри
латі вислови, афоризми, каламбури, професійні вислови, народнопоетич
ні включення, вислови термінологічного характеру [349, с. 78-79]. Інші ж
лінгвісти наполягають на тому, що, оскільки яскравою рисою фразеологіч
них одиниць є їхня експресивно-емоціина виразність [24, с. 336], до складу
фразеології не можна зараховувати професійні й термінологічні вислови,
бо останні не мають стилістичного забарвлення [261]. Відповідно, розу
міння фразеології у вузькому значенні передбачає зарахування до її скла
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ду лише фразеологізмів-ідіом та фразеологічних сполучень, насамперед зі
зв’язаними значеннями слів [413, с. 560].
Окремою проблемою є встановлення статусу прислів’їв та приказок.
Приміром, дослідник стилістики російської мови Б.В. Томашевський про
понує вносити прислів5я і приказки до розряду ідіом на тій підставі, що для
кожної мови існують свої прислів^ та приказки [358, с. 240]; 0.1. Молотков
же взагалі не зараховує прислів’я та приказки до фразеологічного складу
мови [235, с. 358]. Проблема полягає у тому, що пареміям (прислів'ям і
приказкам) притаманні як властивості, характерні для стійких сполучень,
так і специфічні риси, яких не мають фразеологічні одиниці у вузькому зна
ченні цього слова. З одного боку, прислів'ям і приказкам, як і всім фразео
логізмам, притаманні загальнонародна вживаність, постійний склад компонентів і відносно постійна граматична форма. Окрім цього, для прислів їв
і приказок характерна стабільність їхнього складу. І останнє: паремії, так
само, як і інші фразеологічні звороти, відтворюються у мовленні в готовому
вигляді [196]. Одначе прислів’ям та приказкам притаманні і специфічні
риси, які відрізняють їх від решти фразеологізмів: вони не мають семантич
ної цілісності, відповідно їх неможливо співвіднести зі словом або членом
речення [24, с. 341].
Немає чітких меж також у розмежуванні прислів'їв та приказок. Склад
ність їхнього розмежування пов5язана з притаманним цим одиницям син
кретизмом [24, с. 341]. Одні мовознавці під приказкою розуміють образний
стійкий вислів，який， на відміну від прислів’я, не містить у собі правило
або закономірність [349, с. 78-79], не має характеру повчання, а являє со
бою перефразований вислів експресивно-емоційного характеру, якому при
таманна смислова єдність [24, с. 343]. У фольклористиці ж поняття «приказка» взагалі вживають на позначення образного звороту, який не утворює
цілого речення, що фактично ототожнює його з фразеологізмом у вузькому
значенні цього слова [413, с. 379]. Інші лінгвісти наполягають на тому, що і
прислів'я, і приказка у граматичному сенсі є завершеними реченнями; при
казка також має здебільшого повчальний характер [413, с. 379]. Різницю ж
між цими двома поняттями вони вбачають у тому, що приказка, на відміну
від прислів^, має лише буквальний план [413, с. 379]. Інакше кажучи, кла
сичне прислів'я за своїм змістом двопланове: має прямий план змісту, що
відповідає значенню слів-компонентів прислів’я, та образний план змісту
вислову, який зовсім не відповідає значенню слів-компонентів прислів'я
[235, с. 358]. Приказка ж структурно також організована як речення, одна
че за своїм змістом вона завжди однопланова: класична приказка передає
лише прямий смисл змісту висловлювання [235, с. 359]. Приклади одиниць,
які можна зарахувати до приказок на основі вказаних критеріїв, ми вже на
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водили вище. Б.В. Томашевський пропонує такі критерії розмежування
прислів’їв і приказок: прислів’я являє собою закінчений вислів і містить
у собі сентенцію загального характеру, а приказка має окреме значення й
застосування і не завжди оформлена у вигляді закінченого речення [358,
с. 241]. Прикладом приказки за критеріями, які висуває Б.В. Томашевський,
може послугувати вислів 卩尊をすれば影がさす/уваса-о суреба каге-га сасу/
щойно заговориш про когось - а вже ось і його тінь (окреме значення).
Звідси ж випливає і ще один критерій, за яким лінгвісти здійснюють роз
межування npH^iBviB та приказок: критерій граматичної організації. Ним
послуговувався ще 0 .0 . Потебня, який визначав приказку як елемент
прислів'я, його залишок, частину [24, с. 342]. Лінгвісти, які спираються на
цей критерій, наголошують на тому, що прислів?я структурно організоване
як речення [235, с. 358]. Приказка ж, будучи образним стійким сполучен
ням слів, функціонально наближується до слова, синтаксично виступає у
ролі того чи іншого члена речення і зазвичай походить від прислів?я, явля
ючи собою його частину [24, с. 343]. Нерідко для розмежування прислів'їв
та приказок послуговуються поєднанням кількох критеріїв (так, зокрема,
японські лінгвісти трактують різницю між термінами «прислів^» та «при
казка» у російській мові): приказка, на відміну від прислів'я, не оформлена
у вигляді закінченого речення і не містить у собі настанову повчального
характеру [304, с . 1528]. Зрештою, брак чітких критеріїв розмежування
прислів'їв та приказок призводить до того, що вживання цих термінів не
рідко має помилковий характер: прислів'ями називають приказки, а при
казками - прислів'я [24, с. 341].
Наступним проблемним моментом, пов’язаним зі з ’ясуванням обсягу
фразеології, є питання професійних і термінологічних висловів, а також
крилатих слів та афоризмів. Деякі мовознавці, наприклад, наполягають на
тому, що крилаті слова та складені терміни можуть бути лише прототипами
фразеологізмів [235, с. 359]. Основна проблема при зарахуванні до складу
фразеологізмів висловів термінологічного та професійного характеру по
лягає у тому, що вони, так само, як і паремії, мають як характерні для всіх
фразеологізмів риси, так і специфічні. З одного боку, ці одиниці подібні до
фразеологізмів за структурою, характером утворення, за семантикою тощо.
Зокрема, і фразеологізмам, і названим одиницям притаманна стійкість і відтворюваність. Раніше ці ознаки, вказує український дослідник фразеоло
гії ЯЛ. Баран, вважали основною рисою визначення фразеологізму, проте
згодом учені звернули увагу на те, що стійкість притаманна багатьом оди
ницям мови, а відтворюваність - навіть цілком вільним словосполученням
[27]. З іншого ж боку, характерною рисою фразеологічного значення є екс
пресивність, а терміни та кліше є нейтральними усталеними сполуками,
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через що немало мовознавців не вважають їх одиницями фразеологічної
системи [261].
Проблемним лишається й розмежування понять «афоризм» і «крилатий вислів». Так, одним із визначень крилатих слів є: «стійкі，
афористичні,
зазвичай образні вислови, що ввійшли у мовленнєве вживання з певного
фольклорного, літературного, публіцистичного чи наукового джерела, а та
кож вислови видатних історичних діячів, які набули широкого поширення»
[413, с. 246]. Отже, крилаті слова-ц е афористичні вислови. Нерідко термін
«афоризм» уживають на позначення саме «крилатого вислову» [369]， однак
деякі лінгвісти зараховують до складу афоризмів не лише крилаті вислови,
а й прислів'я, приказки та інші фразеологізми, які набувають афористич
ності у мовленні [349, с. 79]. Інші ж мовознавці, навпаки, розуміючи під
крилатими словами цитати, які почали вживати у певному значенні, про
понують зараховувати до їхнього розряду, зокрема, і прислів^ та приказки
[358, с. 241].
Окресливши наявні проблемні моменти, ми все-ж пропонуємо розгля
дати фразеологію японської мови у широкому значенні, зараховуючи до її
складу і паремії,і вислови термінологічного характеру, і крилаті вислови.
Однак до фразеології ми відносимо не всі професійні й термінологічні ви
слови, а лише ті, які набули образного значення і функціонують поза меж
ами відповідного професійного кола, у повсякденному спілкуванні, в художній літературі. Щодо розмежування прислів’їв і приказок у японській
мові, то тут дійсно важко обрати якийсь один критерій, хоча прийнятним
видається критерій плану змісту (принаймні визначити буквальний та /
або образний план змісту на практиці легше, ніж, приміром, з ’ясувати, чи
формулює вислів певну закономірність і повчання). Критерій граматичної
організації у вигляді закінченого речення або лише його частини також
є практичним. Проблема ж співвідношення понять «крилатий вислів» та
«афоризм» призводить до плутанини цих термінів на практиці. Тож зверні
мо увагу на те, що «афоризм» є ширшим поняттям, ніж «крилатий вислів»:
до розряду афоризмів належать як чиїсь влучні фрази / цитати, так і висло
ви неавторські. На практиці ж доволі складно визначити, чи став певний
вислів афористичним; з ’ясування цього, певне, полягає у частотності його
вживання.
Окрім проблем, актуальних для фразеології будь-якої мови, існує також
низка проблемних моментів, пов’язаних безпосередньо з фразеологічним
складом японської мови. Насамперед відзначимо надзвичайне різноманіт
тя термінів на позначення тих чи інших фразеологічних одиниць: терміни
成句/сейку/ та 成語/сейго/ на поэначення фразеологЬму;慣用語/канйо:го/，
慣 用 句 /канйо:ку/, 慣用語句 /канйо:гоку/，イディオム /ідіому/ т а 熟語
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/джюкуґо/ на позначення ідіоми тощо. Одначе вище ми вже вказували, що,
наприклад, термін 'Kfflgp /канйо：
ґ〇
/ можуть уживати й на позначення ети
кетного кліше та професійного вислову, що свідчить про невпорядкованість
термінології. Термінові «крилаті слова» в українській мові також відповідає
ціла низка японських термінів: 名 目 /мейген/,名 句 /мейку/ і 格目 /какуґен/, при цьому останній уживають також на позначення афоризму (поряд із
金 言 /кінген/，アフォ $ ズム /афорідзуму/,蔵 言 /шінген/ та 警 句 /кейку/).
Але терміни 1^8* /какуген/ та Шт /шінґен/ можуть до всього ще й позна
чати прислів'я (поряд із більш загальновживаним Ш /котовадза/). Таке роз
маїття термінів, на жаль, може призвести до плутанини та змішування понять, як, приміром, у ситуації з поняттями «крилатий вислів» та «афоризм»;
нечіткою є й межа між професійним і термінологічним висловом, обидва з
яких можна іменувати як 専門言吾/семмонго/або 専門用語/семмонйо:ґ〇
/.
Окрім цього, в японській мові також в око впадає невизначеність об
сягу фразеології та нечіткість трактування природи тих чи інших фразеоло
гічних одиниць. Наприклад, дослідниця японської фразеології С.А. Викова
пропонує під фразеологічністю розуміти стійкість спільного вживання ком
понентів та значення словосполучення, що базується на одному або кількох
рівнях - лексичному, семантичному, морфосемантичному [53, с. 5]. Згідно
з цим принципом до фразеологізмів у японській мові японістка зараховує
як одиниці, максимально близькі до слів (злиті іменні словосполучення,
напр.,
/кікі-іппацу/ на волосинку від халепи), так і одиниці, близькі
до вільних словосполучень, які, одначе, є не вільними, а фразеологічними
сполученнями [53, с. 5]. Серед іншого дослідниця пропонує відносити до
фразеологізмів й ономатопоетичну лексику, особливо у п сполученні з дієсловами: がぶがぶ/ґабуґабу/ /ш/ww ве/ш/cwAfw
がらがらになる
/ґараґара ні нару/ спорожніти',じやらじやらならす/джяраджяра нарасу/
かさ；
^さロ鳥く /касакаса наку/
тощо [53]. Однак
водночас лінгвіст розмежовує поняття
用，
ロ
j /канио:ку/ і 藏 /котовадза/,
оскільки перші пооудовані у формі словосполучень, а другі- речень,і про
понує до розряду фразеологізмів зараховувати лише ті прислів'я, які мають
форму словосполучень [53, с. 5].
Ще складніше трактування фразеологізмів спостерігаємо у відповідних
японських спеціалізованих словниках. Так, словник прислів'їв 「
故事こと
わざ辞典」 /коджі-котовадза-джітен/ серед іншого містить такі одиниці:
完璧 /кампекі/Зовфш еш сть; 還暦 /канрекі/ w/zcw如ся/wрсж/’в ; 喜寿/кіджю/
сімдесят сім років;
/кішьо:-тенкецу/ логічна пооуоова (meoov);
. 駿 足 を 展 /кісоку-о нооасу/ дの wohctw/7ア 份 шш ceoi.
зд/бностт’；
說 饮 /кітгмакура/ спати головою на північ (цього треба уникати, бо так
кладуть покіиників)\
/кіцуне-ні иумамарсру/заплутатися,
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/70% ア
6wwwc>z;竿の先の鈴/сао-но сакі-но судэу/ бажжメч/cwb; 目と鼻の間
/ме то хана-но айда/ під носом (близько) тощо [509]. Цілком очевидно, що
такого роду одиниці зарахувати до розряду прислів'їв складно, оскіль
ки жодна з них не містить у собі настанови повчального характеру, та й
оформлені вони не у вигляді речень. Відповідно, можемо стверджувати,
що в японському мовознавстві наявна проблема розмежування тих чи ін
ших груп фразеологізмів. Це підтверджує, зокрема, і той факт, що деякі
фразеологічні одиниці потрапили як до словника прислів’їв ( 故事こと：Ь
ざ辞典/коджі-котовадза-джітен/)， так і до словника ідіом (例解慣用句辞典
/рейкай-канйо:ку-джітен/):危機一髪/кік トіппацу/ wa
eM xa/zem/;
机上の空論/кіджьо:-но ку:рон/
eW中eawa e/d и т ш я ;窮鼠猫を嚙
t ? /кю:со неко-о каму/ загнана миша і кота покусає (кого загнали у глухии
кут, той боротиметься вючаидушно до кшця) ，
• 电 力、付 く /мушトга цуку/
здвес/тш сош
坪
し
、
の上备り/хадж トно уванурі/ dodaww do cc?/7qa<タ
ザ；敵は本нЁ守にあり/текі ва хонно:дж卜ш аріハwatww на л/е/ш.
геть не те, що здається [509; 616]. Одначе очевидно, що ці одиниці можна
зарахувати лише до одного класу фразеологізмів: прислів’їв (窮鼠猫を嚙む
/кю:со неко-о каму/, що має повчальний характер), або ідіом (решта фра
зеологічних одиниць). Отже, актуальним питанням японської фразеології
лишається визначення и обсягу та поділу, а також упорядкування лінгвіс
тичної термінології у цій сфері.

Ознаки фразеологічних одиниць

До основних ознак фразеологічних одиниць лінгвісти відносять: фразе
ологічне цілісне значення, автоматичне відтворення у мовленні, відносну
постійність компонентного складу та структури, експресивність [261; 349,
с. 78].
Хоча за формою фразеологізми представлені сполученням кількох слів,
за функціонуванням у мовленні вони зближуються з окремими словами.
Фразеологічним одиницям, так само, як і словам, притаманні:
1)
репрезентативна функція - функція позначення явищ, оо^ктів, їх
властивостей і зв’язків між ними тощо;
2) двостороння природа, тобто наявність означаючого й означуваного;
3) здатність узагальнено відображати, виражати поняття;
4) номінативна функція - функція найменування предметів, явищ, про
цесів тощо;
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5) комунікативність - фразеологізми поряд зі словами слугують засобом
спілкування, тобто мають здатність передавати повідомлення про явища,
предмети, процеси, ознаки;
6) соціальна властивість - фразеологізми, як і слова, виникають у суспіль
стві і для потреб суспільства, їх уживають усі члени соціального колективу;
7) кумулятивна властивість - у фразеологізмах закріплено результати
людського пізнання і пізнавальний образ предмета чи явища, що зумовлено
практикою, результатом мислення попередніх поколінь;
8) спосіб знакотворення - означуваним як фразеологізмів, так і слів є
десигнат (сигніфікат);
9) системність - і фразеологізми, і слова належать до певних системних
утворень: класів одиниць, або лексико-семантичних рядів, мікросистем,
полів;
10) незакінченість процесу - фразеологізми, як і слова, лише назива
ють предмети, явища, процеси, а не передають закінченої думки вислов
лювання;
11)
співвіднесеність із актом мовлення - фразеологізми та слова актуа
лізуються у мовленні у певних дискурсних одиницях, у текстах;
12) категоріальне значення та функція в мовленні [27].

Класифікація фразеологічних одиниць

Як зазначає 0 .0 . Селіванова, класифікація фразеологізмів є дискусій
ною проблемою сучасної фразеології [317, с. 644]. Очевидно, що пробле
му класифікації ускладнює брак єдиного погляду на обсяг фразеології, про
який уже йшлося вище. Класифікацію фразеологічних одиниць можна здій
снювати за різними критеріями, тому нижче розглянемо лише деякі можли
ві варіанти їхнього поділу.
Свого часу видатний мовознавець В.В. Виноградов запропонував
класифікувати фразеологізми на основі семантичної злитості або
аналітичності компонентів (тобто співвідношення, яке існує між
загальним значенням фразеологізму та окремою семантикою його
складників). Подібну класифікацію спостерігаємо й у М.М. Шанського. Отже, відповідно до означеного критерію виділяють такі
типи фразеологізмів:
1 )фразеологічні зрощення —ідіоми, що втратили мотивування свого значення, напр.,
/о-чя-о ніґосу/ викрутитися (букв, мутити чай);
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2) фразеологічні єдності - ідіоми, що зберегли прозору внутрішню
форму, напр., Ш(〇Ш /судзуме-но н а м і д а / кіт наплакав (букв, з горо

бину сльозу);
3) фразеологічні сполучення (сполуки) - сполучення слів із прямим та
переносним значенням, напр.,
/атама-о шібору/ ламати голову);
4) фразеологічні вислови - стійкі фрази з переосмисленим складом, напр.,
青くなる /аоку нару/
(Wd cwpoxy) [69, с. 27-33; 196; 413, с. 559].
Розглянемо кожну групу детальніше. Фразеологічні зрощення - це
сталі сполуки, зміст яких не можна зрозуміти зі значень окремих компо
нентів, що входять до складу фразеологічної одиниці; інакше кажучи, за
гальне значення усього вислову не є еквівалентним до конкретного лексичного значення його складових [196; 349, с. 80]. Такі утворення абсолютно
неподільні, нерозкладні,іїхнє значення таке саме умовне і довільне, як і
значення немотивованого слова [69, с. 28]. Наприклад, значення фразеоло
гізму
/неко-о кабуру/ прикидатися неможливо вивести зі значень
слів, що входять до складу зрощення - 猫 /неко/ K7/Wі 被る /кабуру/
ти; вислів «одягати кота» не підкаже значення фразеологічної одиниці.
Аналогічно і значення фразеологічного зрощення 油у 允 о /абура-о уру/
байдикувати ми не зможемо вивести зі значень слів Й /абура/ олія та ^ -5
/уру/ продавати, тобто вислів
/абура-о уру/ є нерозчленованим.
Фразеологічним зрощенням притаманна також неможливість заміни од
ного компоненту іншим чи зміни порядку слів у фразеологічній одиниці.
Наведемо ще кілька прикладів фразеологічних зрощень у японській мові:
鼻の下が長い/хана-но шіта-га наґай/ баб/й (букв, шд woccMf довге);目の上
Ю'Щ/ме-но ye-но кобу/ встромляти палиці в колеса (букв, ґуля над оком);
/хоне-о ору/ докладати всіх зусиль (букв, зламати кістку);
/йо:то:-куніку/ оманлива зовнішність (букв, голова вівці, м'ясо соба/〇 /); 胸 に 手 を 置 く /муне-ні ТЄ-0 оку/ ア H/WOeHO обл/な Жア 似 /WW(букв.
руки на грудях). Фразеологічні зрощення є еквівалентами слів, вони, за ви
значенням В.В. Виноградова, утворюють своєрідні синтаксично складені
слова і виступають у ролі частин речення чи цілих речень [69, с. 29].
Фразеологічні єдності - стійкі сполуки, зміст яких певною мірою зу
мовлений значенням слів-компонентів [349, с. 80]. Нерозкладне значення
фразеологічних єдностей виникає внаслідок злиття значень окремих компонентів їхніх частин у єдиній узагальненій переносній семантиці цілого
[196]. Частини фразеологічної єдності можуть бути відділені одна від одної
вставкою інших слів [69, с. ЗО]. До цієї групи фразеологізмів належать зде
більшого ідіоми, що утворилися з вільних синтаксичних словосполучень
на основі образного перенесення значення [19о; з49, с. 80]. Фразеологічні
єдності, так само, як і фразеологічні зрощення, є семантично неподільними
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і виражають єдине значення, одначе, на відміну від зрощень, це єдине зна
чення мотивоване, похідне і виникло від злиття значень лексичних ком
понентів єдності [69, с. 30]:
/кабесошьо:/ невдоволене буркотіння
(букв, стозргд 加
嗔む馬はしまいまで嚙む/каму ума ва шімай маде
каму/ горбатого могила виправить (букв, кінь, який кусається, кусатил и ть ся
如 стсонタ) ；烏の頭の白くなるまで/карасу-но кашіра-но шіроку нару маде/
(букв,
所?/?cww
力
丨і こ水運
& /кава-ні мідзу хакобу/ Сізіфова праця (букв, носити воду до річки). Такі
фразеологізми можна зрозуміти і буквально. Появі фразеологізмів поряд з
існуванням аналогічних за формою вільних словосполучень сприяє кіль
ка факторів: по-перше, фразеологізм може в и н и к н у т и за наявності з в ^ з к у
м іж прямим значенням вільного словосполучення і відповідними явища
ми дійсності; по-друге, вільне словосполучення може мати образ-підказку,
завдяки якому воно перетворюється на фразеологізм; по-третє, словоспо
лучення може мати додаткові відтінки (яскравість, образність, наочність,
емоційність); по-четверте, однією з умов переходу вільних словосполучень
у фразеологічне є абстракція та узагальнення [196]. При цьому в деяких
випадках первісне пряме значення фразеологічної єдності може навіть не
бути усвідомленим; а в інш их - бути доволі прозорим. Фразеологічні єд
ності, за визначенням В.В. Виноградова, є потенційними еквівалентами
слів, що зближує їх із фразеологічними зрощеннями [69, с. ЗО]. Оскільки
основною ознакою фразеологічних єдностей є потенційна лексична подільність, вони є подільними й у синтаксичному плані [69, с. 31]. Фразеологіч
ні єдності ніби поглинають індивідуальність слова, хоча й не позбавляють
його змісту [69, с. 3 1 ]: レ、
レ、
薬にな ^ ) / їй кусурі ні нару/ /7〇сл少гァeaww добргш
(букв,

сказане нерозумне).

Фразеологічні сполучення - це стійкі вислови, до складу яких входять
слова як із фразеологічно зв'язаним, так і з вільним значенням [196; 349, с.
80]. Такі одиниці а на л ітичн іі не є безумовними семантичними єдностями
[69, с. 32]. Фразеологічні сполучення, на відміну від фразеологічних єд
ностей, не можуть мати омонімічних вільних словосполучень [196]:
の美酒に酔う/шьо:рі-но біш ю -ні йоу/
вМ 似 / 疑 い を 挟 む
/утаґай-о хасаму/ піддавати сумніву. У наведених одиницях одне зі слів,
які входять до фразеологічного сполучення, вжите у своєму звичному, пря
мому значенні, одначе поєднане зі словами у переносному, метафоричному
значенні, завдяки чому и утворюється фразеологізм. Наведемо ще кілька
прикладів:
を く/хонне-о хаку/рс^с/?ш?ш
(слово ф
в1 /хонне/ справжні наміри вжито у прямому значенні, слово Р і < /хаку/
блювати - у переносному);
/хара-о кімеру/ твердо вирішити
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(слово
/кімеру/ вирішити вжито у прямому значенні, слово Ш /хара/
j/cwe/w —у фразеологічно зв’язаному); Р宣Р華を買う/кенка-о кау/ 從
アбшкメ（слово 暄嘩 /кенка/бш 似一у буквальному значенні, слово 買う/кау/
купувати - у переносному). У фразеологічних сполученнях синтаксичні
зв'язки слів цілком відповідають нормам сучасного словосполучення, од
наче відтворюються за традицією; тобто, фразеологічні словосполучення
функціонують у живому спілкуванні як готові фразеологічні одиниці, які
відтворюються, а не виникають у процесі мовлення [69, с. 33].
Фразеологічні вислови - це стійкі звороти мови, які є семантично не
подільними й у процесі мовлення відтворюються як сталі мовні одиниці,
одначе складаються зі слів із вільним значенням [349, с. 80J. ja своєю се
мантикою і структурою такі одиниці нічим не відрізняються від вільних
словосполучень, єдиною рисою, яка відрізняє їх від останніх, є те, що вони
мають постійний готовий склад [196]. Характерною особливістю фразео
логічних висловів є неможливість заміни компонентів цих висловів сино
німічними паралелями [196]. Фразеологічні вислови можна поділити на дві
групи [349, с. 80]:
1)
вислови комунікативного типу (речення) - прислів’я, приказки,
крилаті вислови тощо, напр.，最後に笑う者がもっともよく笑う/сайгоні варау моно ґа мотто йоку варау/ найкраще сміється той, хто сміється
остшшіуи;黙っているのは承知のしるし/даматтеіру-но в а шьо:чі-но шіруші/ мовчання - знак згоди;
2) вислови номшативного типу —мовні кліше, нагтр.，赤く’ ぶる/акаку
нару/
一線を画1 る /іссен-о какусуру/ провесам лієж*ア；家
を外にする/іе-о сото-ні суру/ «04少如mw we еда靡 ；イニシアチブを取る
/інішіачібу-о тору/ взяти ініціативу.
Класифікацію фразеологічних одиниць можна проводити і за ін
шими критеріями. Так, за формальною структурою фразеологізми
зазвичай поділяють на дві групи: фразеологізми-речення та фразео^
логізми-словосполучення [27; 196; 261; 349; 413]. Однак особливістю
японської мови є об'єднання слів у синтаксично не оформлені комп
лекси, тобто у складні одиниці, які не є складними словами, але не є
і словосполученнями. За способом зв^зку японісти такі утворення назива
ють зчепленнями (або ж словозчепленнями), а за характером утворення зрощеними словосполученнями [12, с. 517; 266, с. 34]. У фразеології зче
плення представлені розглянутими вже вище ОДИНИЦЯМИ
/йоджіджюкуґо/. Відповідно, за структурою фразеологізми японської мови можна
поділити на три групи:
1 ) фразеологЬми-речення，напр.，夫婦喧嘩は犬も食わぬ/фу:фу-генка
ва іну мо кувану/д；
чужі сімейні чвари краще свого носа не пхати;
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2) фразеологізми-словосполучення，напр.，野に下る/я-ні кудару/ «/ww

в опозицію\

3) фразеологізми-зчеплення, напр.,
/хоммацу-тенто:/ сплута
ти головне і другорядне.
L^
За походженням фразеологізми також можна поділити на кілька
‘

груп [349, с. 80-81]. За цим критерієм виділяють:
1 ) сталі вислови з -народної мови (побутового народного мовлення)прислів'я і приказки, напр.,
< ( 5 1 ' /ана-но аку ходо/ свердлити по右の耳から左の耳/міп-но мімі， кара хідарі-но мімі/ в
の如9
/!//〇
,в
女房と畳は新しい方がよい/ньо:бо то татамі
ва атарашіи хо:-ґа йой/
似 й т а т б ш / кршг//, /c〇7w woez;愚力、
者に福あり
/орока-моно-ні фуку арі/ ア
M/fifcvwwwb;酒は本心をあらわす/саке ва
хоншін-о аравасу/ саке відкриває справжню сутність людини;
z) професіоналізми, які набули переносного значення, напг)•，
網張る
/ам 卜охару /り
メ
一 卜ノレど上b о /ме-тору-о агеру/川dewww-

mu (букв, підняти метр); メ ス を 入 れ る /Mecv-o іреру/ вирізати проблему з
коренем (букв, вводити скальпель)',

め переклади з інших мов або запозичення фразеологізмів оез перекла
ду，
напр.，
火の ない所に煙は 立たぬ/хі-но най то коро-ні кемурі ва татану/
нашгб： 少бの
火に油を注ぐ/х トні абура-о сосоґу/ w/d/zweaww
ア
вогонь; 光るもの必ずしも金ならず/хікару моно канарадзушімо кін нарадзу/не все wバo/70/гю,
блшг/wwb;燕一*羽で春にはならぬ/цубаме ічіва-де
хару-ні ва нарану/ однд
весніє ゴ十卜 • エノレゴ• スム
/ к о ґ і т о еруго суму/я
я /〇/ア沿(лат. cogito, ergo sum );1吕 吕 美 な
らず、美目1目ならず/шінґен бінарадзу， біген шіннарадзу/ «paedwe/
негарні, гарні слова неправдиві (кит. Ц т
ч ft В
4) вислови з античної культури (таких фразеологізмів у японській мові
з історичних причин значно менше, ніж у європейських мовах), напр.,
ダモクレスの剣/дамокуресу-нокен/dow oo/eл/еч;ゴルデイオスの結び目
/ґорудиосу-но мусубіме/ гордіїв вузол\
5) вислови з релігійно-філософської доктрини， здебільшого з конфуціанства й даосизму， рідше - біблеїзми, напр.，己の欲せざる所を人に施す勿
t l /оноре-но хосседзару то коро-о хіто-ні ходокосу накаре/ не роби іншим
того, чого we
соб/ (конфуціанський ви слів); 砂上{こ楼閣を築く
/саджьо>ні ро:каку-о кідзуку/ будувати замки на піску (біблеїзм);
їй も一歩より起こ /сенш-но мічі мо шпо йорі окору/ /
у /гшсячу /?/
починається з першого кроку (даосистський вислів); S
@ -Sr, 歯には
歯を /ме-ніва ме-о, ха-ніва ха-о/
〇從>,зタб зд зタб (біблеїзм);薔薇に
棘あり /бара-ні тоге арі/ wpcvzwdtj лше л:а/7/оч/см (конфуціанський вислів);
/ібара-но каммурі/ терновий вінок (біблеїзм);
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6)
вислови відомих людей (а 中оризми，цитати), напр•，過ちては改むる
に憚ること勿れ/аямачіте ва аратамуру-ні хабакару кото накаре/
лолшлк•ア
， бшся rtew/ipaewww (давньокитайський поет Цюй Ю ан ь); 目は心、
/ме ва кокоро-но каґамі/

очі - дзеркало душі (давньокитайський філо-

С〇фМ 〇Ц3І ); 目的の為には、手段を選ばず /1^01<>0^]^0丁31^-1^3，1111〇1^ ерабадзу/ мета виправдовує засоби (вислів зустрічається у працях Томаса
Гоббса й Ніколо Макіавеллі).
Класифікацію фразеологізмів за компонентами можна здійснюва
ти на основі універсальних оазових кодів культури, які відображені
і^
в усіх мовах світу і виражають закріплене у мові сприйняття світу
людиною. Дослідники виділяють такі різновиди універсальних кодів
культури: соматичний (тілесний), просторовий, часовий, предмет
ний, біоморфний, духовний [185, с. 298].
Соматичний (тілесний) код базується на символьних функціях різних
частин тіла. Соматизми - це фразеологічні одиниці, які містять у своєму
складі слово на позначення певної частини тіла людини і несуть загаль
ну ознаку «частин тіла людини та виявів и організму». Наприклад, емоцію радості виражають такі фразеологічні одиниці-соматизми:胸がいっぱ
い /муне-ra іппай/
w印扮ювнене (букв.
ловш);足が地につかぬ
/аші-га чі-ні цукану/
e/d з のшг/;胸が躍る/муне-ra одору/
серце радіє (букв, груди танцюють) тощо. Емоцію суму виражають сома
тизми:
/муне-ґа ітаму/ серце болить (букв, груди болять);
/муне-ra цукаеру/ стискає у грудях;
/муне-о шібору/у
грудях стискається тощо. Японська мова багата и на соматизми для вира
ження інших емоцій:
- страху, напр.，
頭から水を掛けられたよう/атама-кара мідзу-о какерарета ио:/ як морозом по шкірі (букв, ніби з головою холодною водою облили)\
胸を冷やす/муне-о хіясу/タгрタдяд：
А7Ш：
070/70;顔色を失う/ганшьоку-о ушінау/ обличчя пооіліло\
- здивування, напр•，目を皿にす^ ) / ме-о сара-ні суру/ оч/. cwa/ш л:/?ア
глмми, мов блюдця;
/коші-ґа нукеру/ аж ноги підкосилися (букв.
спина випадас)\ S
^ Ъ /ме-о маруку суру/ очі округлилися',
- гніву, напр.,
/хара-ґа тацу/ сердитися (букв, живіт випирає);
頭に来る /атама-ні куру/
(букв.
do го/ювм);歯が浮く
/ха-га укабу/ бメ
(букв л
3少
бм «бжлмвлм);腸が煮え繰り返る
/харавата-ґа ніе курікаеру/ закипати від люті (букв, кишки раз по раз за-

кипають)\

- полегшення, напр•，
屑の荷を下ろ1 /ката-но ні-о оросу/ с/шн>тгш
гар ізляечей; 胸を撫で下ろす/муне-о надеоросу/3/w;c«>7wwз«ояегм 伯/
(букв, пригладити груди згори донизу) тощо.
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Фразеологізми з соматичним компонентом, звісно, існують не лише на
позначення емоційного стану людини, наприклад:首（
こする/кубі-ні суру/
звільнити (букв, зробити по шиї)\
/аґеаші-о тору/ спіймати
слоが（
букв. ぬя/wwз
а
アногア) ；
顔が広い/као-гахірой/лш/ww
знайомих (букв, обличчя широке);
/те-ґа денай/ не могти собі
дозволити (букв, руки не виходять).
Просторовим к〇д пов'язаним із членуванням людиною простору на
вколо неї; елементи цього коду можуть позначати різні аспекти буття лю
дини. У фразеологічних одиницях просторовий код виявляється у тому, що
до їхнього складу входять слова на позначення поділу простору (напр.，目
ij
/мае/ «ер 奴)，そば /соба/ бか，
近い /чікай/ й/шзь;ош，半分 /хамбун/ wo/zoewwa,
Т /шіта/ низ тощо). Просторовий код культури спостерігаємо, наприклад,
у таких фразеологічних одиницях: 上に立つ /ye-ні тацу/ 川./ww его/?ア(про
кар'єрне зростання);
Ь /гакумон-ні чікамічі наші/ нема ко-

роткого шляху до знань•，始 め 年 分 /хдщжімтмбуп/ добрий початок - половина діла;
/уе-о шіта-е/ догори дригом;
/ханаші хамбун/
в гарних словах лише половина правди;
美 人 /хзшю:-білжін/ догоджаww всіл/ (букв, /фасア
ня «а tfzcLw
後ろを見せる/ушіро-о місеру/
dflrwwdpawwcflf(букв./7(жаздтгш划д ); 恋に上下の隔てなし/кой-ніваджьо:ґе-но

стільки добре, щоби немогло бути ще краще (букв, над верхом є ще одинверх).
Часовий код, спираючись на сприйняття людиною часу, зумовлює
можливість концептуалізації дійсності відносно часової осі. Цей код реа
лізується у фразеологізмах із компонентом на позначення часових відрізк ів : 明日は明日の風が吹く/ашіта ва ашіта-но кадзе-га фуку/рднок 從
мудріший (букв, завтра віятиме завтрашній вітер)\ Й і І 一時 /усо ва іттокі/ брехня короткочасна (бо рано чи пізно її викривають)', ^ В
日の瀬/кіно:-но 4>учі ва кьо:-но се/ есе в iWAw/m*
(букв.

вчорашнє провалля сьогодні —мілина);時 を 得 る /токі-о еру/ зловити мо(букв. М офтт/ ч дс); 井戸の中の独り言も三年たてば知れる/ідо-но
нака-но хіторіґото мо саннен татеба шіреру/ все таємне стає явним (букв.
навіть сказане на дні колодязя через три роки стає відомим). Часовий код
близький до просторового, оскільки ще давні люди пов’язували уявлення
про час з освоєнням ними простору.
Предметний код культури пов'язаний з предметами, що оточують лю
дину і заповнюють и життєвий простір; здебільшого це традиційні предме
ти побуту, якими людина користується віддавна. Предметний код культури
відображено, наприклад， у таких фразеологічних одиницях:歯に衣着せぬ
/ха-ні кіну кісену/ кажи, як є (букв, не вдягай кімоно на зуби)\
/макура-о кавасу/ провести ніч разом (про чоловіка і жінку, букв, обміня208

刀仇れ矢尽きる/катана оре я цукіру/

ec/3(3-

сови для боротьби (букв, меч зламався, стріли скінчилися)', И "СтК& ?>
/каґо-де мідзу куму/ носити воду в решеті (букв, набирати воду плетеним
奶ш ш аш ); 金十の筵に坐る/харі-но мушіро-ні сувару/ アeawwoz не アсвЫ.й
(букв.
W
AT
гоясж);箸を付ける/хаші-о цукеру/ c/c/ww

за стіл (букв, узяти палички для їжі).
Біоморфний код пов’язаний із живими істотами， які оточують людину,
а також рослинним світом:
/уші-но аюмі/ черепашачим кроком
(букв, коров 'ячим кроком)\
Ь
/абу хачі торадзу/ за двома зайцями
поженешся - жодного не спіймаєш (букв, не зловивши ні ґедзя, ні бджоли);
虎は死して皮を留め、人は死して名を残す/торавашішітекава-отодоме ，
хіто ва шішіте на-о нокосу/ тигр по смерті лишає шкуру, а людина - ім ;я;
锻で鯛を釣る/ебі-де таи-о цуру/
ве/ш/сого ァ
с/7Ьсァза
за(букв.
сж少
《я
/c/^ee/w/cァ
)；顔に紅葉を散らす
/као-ні моміджі-о чірасу/ зашарітися (букв, розкидати червоне кленове

листя по обличчю)、馬が合う /умгн：а ay/ порозумітися (букв, коні підхо-

З я т ь ); 梅と桜/уме то сакура/
«〇
>/7少4 із
(букв, с/швд й аж 少
/?め.
Біоморфнии код породжує, так би мовити, подвійну метафоризацію: спо
чатку тваринам і рослинам приписують риси людей, а потім уже їхні знаки
використовують для позначення людської поведінки, вдачі тощо [313].
Духовний код культури складають духовні та моральні цінності. Цей
код реалізується у фразеологічних одиницях за допомогою слів на позна
чення понять добра і зла, а також істот із міфічної та релігійної сфери, які
ці поняття символізують, наприклад ンL、
の鬼に責められる/кокоро-но оніні семерареру/ докори сумління мучать (букв, оіс у душі оокоряє)\
/оні-но наміда/ крокодилячі сльози (букв, бісові сльози);
t Ф 〇/с
ヌ こ / оні-но кубі-демо тотта кі да/ 6>tww «а сьол/ол/少"еб/ в/<3 іг/дс/шг (букв.
б/coez’ га/zoeア
)；
知らぬが仏/шірану-га хотоке/ лтгю
з/шб；
cm/wb (букв, w幻 仏 の 顔 も 二 度 /хотоке-но као
мо сандо/ терпець може кожному урватися (букв, у Будди також три
облг/ччя);地獄に仏とはこのことだ/джігоку-ні хотоке то ва коно кото да/
те, чого найменше чекаєш (букв, таке, ніби Будда у пеклі);
る/акуджі сенрі-о хашіру/ А7〇
гд«/ woewHw лом/мрюються швг/Эко (букв.
не діло прооігає тисячу рі)\
/ґішін-анкі/ підозра породжує страх
(букв.
демон а7003/?“
)；悪事を働く /акуджі-о хатараку/ с/соіУт/ 別〇чг/w;悪に強і き 善にも強і し/аку-ні цуйокі ва дзен-ні мо цуйоші/ лтгю

тен на велике зло, той здатен і на велике добро.
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Системні зв’язки у фразеології

Одним із завдань фразеології як науки є розробка проблем системності
у межах фразеологічного складу мови. Це питання пов’язане з описанням
фразеологізмів як особливих одиниць мови, що мають специфічну струк
турно-семантичну організацію. Основними напрямами дослідження сис
темності у фразеології є:
- дослідження типів значення фразеологізмів;
- аналіз явищ фразеологічної полісемії, омоніми;
- вивчення фразеологічної синонімії, антонімії тощо [413, с. 560].
Розглянемо деякі приклади системних зв’язків у фразеологічній системі
японської мови.
Синонімія у фразеології. Лінгвісти пропонують різні визначення фра
зеологічних синонімів, під якими розуміють:1 )фразеологічні одиниці, що
позначають один і той самий клас предметів, явищ, тобто є денотативно
рівнозначними мовними знаками, але відрізняються відтінками фразеоло
гічного значення [261];2) такі фразеологізми, які не мають у своєму складі
однакових компонентів, тотожні за своїм лексичним значенням, однакові
за лексико-граматичною характеристикою і не допускають взаємозамін
ності компонентів [235, с. 360]; 3) фразеологізми з близьким значенням,
які позначають одне і те саме поняття, співвіднесені, як правило, з однією
і тією самою частиною мови, мають подібну лексико-фразеологічну спо
лучуваність, але відрізняються один від одного відтінками значення та /
або стилістичним забарвленням [118，с. 365]. Серед японських фразео
логічних одиниць немало синонімічних: 猫に小半IJ /неко-ні кобан/ (букв.
червінці коту) /бута-ні шінджю/ метати бісер перед свинями;
北に近ければ南に遠い/кіта-ні чікакеребам інам і-ніто:й/(букв.б/ш ж че
do
wo da/z/ е/d /7/Мня)- 雨の降る日は天気が悪い/аме-га фуру хі ва
тенкі-ґа варуй/ (букв, у дощовитии день погода погана) очевидна річ;
ニ鳥 /іссекі-нічьо:/ (букв• 如ш: wwox/e
/соуиенбиり- 一挙両得 /іккьорьо:току/ (букв, подвійна вигода одним махом) вбити двох зайців одним по
стрілом. Дві фразеологічні одиниці на позначення одного і того самого яви
ща утворюють синонімічну пару. Рідше спостерігаємо синонімічні ряди,
які складаються з трьох і більше фразеологізмів :痛0 _ Ь に塩を塗る/ітаму
уе-НІ Ш ІО О нуру/ (букв.
болюче
СІ/7Л/0)—弱り目に祟り
目/йоваріме-ні татаріме/ (букв, нд б /办 6 淡〇- 痛い上の針/ііай ye-но харі/
(букв, голка на болюче місце) /накіцура-ні хачі/ (букв, оса на

заплакане обличчя) біда не приходить сама; не буває так погано, щоби не
могло 6 vmu ще гірше.
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До фразеологічної синонімії близьке явище фразеологічної варіатив
ності. Фразеологічні варіанти - це фразеологізми, які є тотожними за своїм
значенням, стилістичними й синтаксичними функціями, але відрізняють
ся певним лексичним компонентом або граматичною формою [261; 349,
с. 83]，наприклад: 昨日は昨日、今日は今日/кіно: ва кіно:, кьо: ва кьо:/
(букв, вчора - це вчора, а сьогодні - це сьогодні) ч 今（І 今 /мукаші
ва мукаші, іма ва іма/ (букв, раніше - то раніше, а тепер - то тепер) що
бア
ло —заг少
ло, д жм/гш треба сьо ど
顔が売れる/као-га уреру/ (букв, облг/ччя
—顔を売る/као-о уру/ (букв.
обушччя) б少
mw
ezV)〇
A« 樹;飼い犬に手を嚙まれる/кайіну-ні те-о камареру/ (букв, до政浙«ш соба/са划 /?少
к•ァ狀ァewe)- 愛犬に手を嚙まれる/айкен-ні те-о камареру/
(букв, улюблений собака за руку вкусив) пригріти змію на грудях.
Від варіативності слід відрізняти фразеологічну паронімію ，за якої по
дібні за своєю оудовою фразеологічні одиниці мають відмінні значення，
наприклад:
/caov мо кі каса очіру/ (букв, і мавпа з дерева

падає) кінь на чотирьох ногах, і то спотикається —木から落ちすこ猿/кі
кара очіта сару/ (букв, мавпа, яка впала з дерева) мов риба, яку витягли
з води (стан розгубленості и безпорадності)•，
八の空く ほ ど /гит-ую аку
ххщо/ (букв, аж дірка відкривається) втупитися， витріщатися - 八刀、空く
/ана-ґа аку/ (букв, дірка відкривається) нестача кадрів / грошей.
Полісемія фразеологічних одиниць є рідкіснішим явищем, ніж полі
семія слів. Багатозначність фразеологізму має свої специфічні особливості,
обумовлені ступенем семантичної цілісності, структурно-семантичною за
лежністю окремих компонентів фразеологічної одиниці. Кількість значень
полісемічного фразеологізму зазвичай обмежена двома, оскільки фразео
логічні одиниці мають складну структуру (складаються з кількох слів). Як
приклад багатозначності фразеологічних одиниць наведемо фразеологізм
を角军く /обі-о току/ (букв, /ю зе’язшгш Аюяе об/)， який має два значення:
1) віддатися (чоловікові)\ 2) заспокоїтися.
Омонімію спостерігаємо у парах «вільне словосполучення» - «фразео
логічна єдність», наприклад:
/каеру-но ко ва каеру/ дитя жаби жаба ^вільне словосполучення) - яблуко від яблуні недалеко падає (фраЗЄ О Л О ГІЗМ ); キに'/干を握つて /ТЄ-НІ аС Є -0 Ні П ТТЄ/
ア/7ア；
07ズ
(вільне словосполучення) - затамувавши подих (фразеологізм ) ; 泣く
子も黙る /наку ко мо дамару/ f dw/wwHa я/сд /?лдче,
(вільне
словосполучення) - аж у жилах холоне від страху (фразеологізм). Пра
вильному сприйняттю фразеологізмів, які мають омоніми серед вільних
словосполучень, сприяє контекст. Саме завдяки ньому в мовленніі від
бувається диференціація вільних словосполучень та фразеологічних оди
ниць [52, с. 58].
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За фразеологічної антоніми зіставляються якості чи властивості, про
тилежні за своєю сутністю. Фразеологізми-антоніми - це такі фразеологіз
ми, які мають протилежні лексичні значення, проте одну і ту саму лексико-граматичну характеристику [235, с. 3 6 1 ]: 恩を以つて怨みに報ず/он-о
мотте урамі-ні хо:дзу/ відповідати добром на зло - ®
/он-о ададе каесу/ відповідати злом на добро;
その尾を濡らす/кіцуне， соно о-о
н у р а с у / 《一^
—ネ刀め上tすれ 終り し/хаджіме
иокереба оварі иоші/ легкий початок - легкий і кінець. Фразеологічні ан
тоніми нерідко мають тотожний компонентний склад за винятком одного
компонента (в кожному з них), що зазвичай відповідає словам-антонімам
[235, с. і ]，
наприклад:ン
、を空ける/ана-о а к е р у / ア(оукв.
ez.d/c/jwww д な
ж少) 一ン
、を埋める/ана-о умеру/
нестггдчア(букв• 如；
фмww
タ)；
看板に偽りあり/камбан-ш іцуварі арі/ нечесна
обман (букв,
wa tfwe/cW б/疋хня)—看板に偽りなし/камбан-ні іцуварі наші/ чес/ш
за правилами (букв, на вивісці нема брехні).

Етнокультурна специфіка японської фразеології

0 .0 . Селіванова відзначає, що фразеологізми є феноменами, які фіксу
ють у стійкій формі особливості реальності народу, його колективного до
свіду, а також стереотипи колективної свідомості цього народу, і більше колективного несвідомого. Завдяки таким властивостям фразеологічних
одиниць вони символізують специфіку етнічної спільноти [311].
Дійсно, за фразеологізмами, які функціонують у мові, можна побачи
ти самобутні риси народу - їхнього творця. Згадаймо, приміром, відоме
прислів?я Ш-5;151(І Л
/деру куй ва утареру/ цвях, який стирчить,
забивають, в якому відображається традиційне для японського суспільства
прагнення не виділятися, бути таким, як усі, змішатися зі своєю соціальною
групою.
Характерною особливістю японської нації є прагнення освіти і само
вдосконалення, важливість якого закріплена у народній мудрості:
手習い/рокуджю:-но тенарай/
ш•顶?，人の振りを見て我
力《
振りゼ鼠せ /хіто-но фурі-о міте вага фурі-о наосе/
за
манерами, виправляй свої [з /, с. 6-7]. Працьовитість як особлива риса японського народу також відображена у фразеології: 金剛石も磨かずば玉の光
供わ己りん/конгохекі мо міґакадзуба тама-но хікарі ва сонавадзаран/
без штп•办 ваннл / 旅w/w we б/zww/wwb;薛かぬ種は生えぬ/макану тане ва
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не посіяне насіння не росте\
Jhi^l
/іші-но ye-ні мо саннен/ три роки на камені просидиш, то і камінь нагріється [57, с. 6-7].
хаену/

Етнокультурна специфіка фразеології виявляється, зокрема, у тому, що
в ній знаходять своє відображення реалії народу. Наприклад, низка фра
зеологічних одиниць містить у своєму складі слова на позначення національних страв :奠に懲りて膾を吹 < /ацумоно-ні коріте намасу-о фуку/ обпікся на молоці, то й на воду студить (букв, хто обпікся гарячим супом,
Зл/メ
ш /т ш е на
і з
ノ
) ；刺し身のつま/сашімі-но цума/
w/0 £*, м/с неш? - есе
(букв.
до
花より団子/хана йорі
данґо/ солов 'я піснями не годують (букв, данто (рисові кульки) кращі, ніж
квіти); ЖіЗІІЙЙП /неко-ні кацуобуші/ оати цапові капусту стерегти (букв.
кацуобугиі (приправа з сушеноїриби) котові);
/тана-кара ботамочі/манна небесна (букв, ботамочі (солодкірисові кульки) з полиці). Ет
нічно-культурну специфіку, безперечно, мають і фразеологізми, що містять
у собі назви елементів національного одягу, наприклад: 下駄と焼さ味嗜
/ґета то які місо/ зовнішність схожа, сутність - різна (букв, хета (тради
ційне взуття) і смажене місо (соєва паста));
襟に長し/обі-ні
міджікаші, тасукі-ні наґаші/ ні те, ні се (букв, для поясу обі закоротке, для
тасьми задовге) тощо. Особливість народу полягає і в його віруваннях, що
також знаходять своє відображення у фразеології:閻魔の色事/емма-ноіроґото/ неприйнятно, недоречно (букв, кохання Емма (повелителя пекла)); Ш
І'сЩШ /^6 ісу-Т2і〇/ усміхнене обличчя (букв, обличчя Ебісу (бога багатства
г. /тюрг/вл/ソ
) ；仏になる /хотоке-ні нару/ e/ddfl/ww ЬЬго扮办故メ (букв, cmorww
办ddcw ); 三人寄れば文殊の知恵/саннін йореба Монджю-но чіе/ б?如д го
лева добре, д dez* —
(букв,
/w/706：
—ma/w
салюгс?
лі 少
дрості Монджю) тощо. У фразеології з покоління у покоління фіксується
і передається, так би мовити, «генотип》народу, його морально-етичні，
естетичні настанови, ціннісні орієнтації та пріоритети, стереотипи, культурні
архетипи, міфи, ритуали тощо [314]. Отже, фразеологія є не лише яскравим
зображувальним засобом, а й невід’ємною частиною мови та культури, в
якій відображено національний дух народу, що послуговується цією мовою
і несе у собі цю культуру.
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СЛОВОТВІР

Поняття словотвору

Як ми вже вказували вище, лексика будь-якої мови зазнає постійних
змін: деякі слова виходять з ужитку, на їхнє місце приходять нові. Постійна
необхідність називати нові поняття спонукає мову до творення нових слів.
Цей процес відбувається кількома шляхами:
1 ) за допомогою граматичних (словотворчих) моделей;
2) шляхом появи у слова нових значень;
3) за допомогою конверсії;
4) через запозичення;
5) за правилами аналітичного найменування та скорочення слів;
6) шляхом штучного створення нових слів (рідко) [413, с. 257].
Словотвір ( 語 形 成 論 /гокейсейрон/，
造 語 論 /Д3〇
:Г〇
р〇
н/) - це розділ
мовознавства, який вивчає структуру слів, способи їх творення на
базі наявної в мові системи морфем, словотворчі значення, що ви
никають у процесі словотворення [317, с. 5 6 J ；
349, с . 103]. Словотвір
також називають дериватологією.
Словотвір тісно пов'язаний як із лексикологією, так і з граматикою
мови. Зв^зок із лексикологією полягає у тому, що словотвір збагачує слов
никовий склад мови на базі сучасного мовного матеріалу, а конкретним
предметом словотвору є лексичні одиниці мови з погляду їхнього морфем
ного складу, структури і способів деривації. Зв^зок словотвору з грама
тикою мови полягає в оформленні всіх новоутворених слів відповідно до
граматичних законів мови [349, с . 103]. Найповніше способи словотвору у
японській мові описав у своїй докторській дисертації «Словотвір у сучас
ній японській мові: типи складних та афіксальних слів» О.А. Пашковський;
окрім нього деякі аспекти словотвору в японській мові висвітлено у працях
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Б.П. Лаврентьева, Т.І. Корчагіної, A.B. Кудряшової, H.I. Фельдман та інших
японістів. Серед японських мовознавців до проблем словотвору зверталися
Каґеяма Таро, Шібатані Масайоші та ін.
Головними завданнями словотвору є:
1)
інвентаризація наявних у мові морфем і встановлення їхньої варіа
тивності у мовленні;
2) розробка класифікації способів словотворення;
3) аналіз похідних слів;
4) систематизація словотворчих значень, типів, моделей;
5) реконструкція діахронічних способів словотвору і вивчення їхніх іс
торичних змін;
6) обґрунтування словотвірних правил;
7) укладання словотворчих словників;
8) дослідження залежності словотвірного потенціалу мовних одиниць
від семантики, граматичних особливостей;
9) удосконалення процедур словотвірного аналізу;
10) опис функціонування словотвірних моделей у мовленні [317, с. 564].
Словотворча структура слова являє собою будівельні елементи слова,
з'єднані у певній послідовності, та різні комбінації словотворчих морфем
[322, с. 4]. Морфеми - це структурні елементи, найменші значеннєві части
ни слова; кожна морфема має своє значення, особливе призначення у слово
творчій структурі слова [349, с . 104]. Залежно від значення, функції, характеру і місця у структурі слова розрізняють кореневі та афіксальні морфеми.

Поняття структури слова.
Номінативні одиниці японської мови за структурою

Структура - це автономна сутність із внутрішніми залежностями, не
простий набір елементів, а ціле, утворене взаємопов’язаними елементами
так, що кожен елемент залежить від інших [116, с . 122]. Поняття «струк
тура» є доволі широким. Так, лінгвісти аналізують звукову, морфологічну,
словотворчу та семантичну структуру слів, а також синтаксичну структуру
речень, структуру стилю тощо [322, с. 4]. Структура на рівні морфології це морфемна будова лексичних одиниць, а словотворча структура - це бу
дівельні елементи слова, з'єднані у певній послідовності, і різні комбінації
словотворчих морфем [322, с. 4].
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Об'єктом дослідження лексикології, як ми вже вказували вище, є но
мінативні одиниці мови. Представлені такі одиниці насамперед словами,
проте до номінативних одиниць також належать і стійкі (фразеологічні)
словосполучення, оскільки, подібно до слова, вони виконують номінативну
функцію, виражаючи одне єдине поняття. Отже, номінативні одиниці япон
ської мови можна поділити на дві великі групи:1 ) слова і 2) стійкі слово
сполучення. Слова відрізняються залежно від їхньої будови, походження
тощо. За структурним критерієм виділяють:
1 ) прості (непохідні) слова;
2) похідні слова (утворені шляхом афіксації);
3) складні слова (композити), утворені шляхом коренескладання та
основоскладання, а також редуплікації;
4) абревіатури (складноскорочені слова).
Вихідним матеріалом у словотворі стає просте слово. На його основі
творяться похідні слова; з кількох простих виникає складне слово, яке піз
ніше може перетворитися на скорочене за допомогою абревіації.
У кожній мові існує кілька способів словотвору, одними з яких корис
туються частіше, іншими - рідше. Японській мові, за спостереженнями
О.А. Пашковського, притаманні такі способи словотвору: складання основ
та коренів, афіксація, конверсія, лексикалізація словосполучень, абревіація,
переосмислення основ та виділення нових значень [265, с . 177]. Якщо де
тальніше, то японська мова послуговується такими способами словотвору:
1)
морфологічним (до нього належать: афіксація, складання коренів та
основ, абревіація, редуплікація);
2) морфолого-синтаксичним (конверсія);
3) лексико-семантичним (виділення нових значень слова та розщеплен
ня значень слова на омоніми);
4) лексико-синтаксичним (лексикалізація словосполучень).
Нижче розглянемо кожен із зазначених способів японського словотвору.

Морфологічний спосіб словотвору

Морфологічний спосіб словотвору є основним способом збагачення
лексики сучасної японської мови. Цей спосіб є неоднорідним. Так, у його
межах розрізняють афіксальний (суфіксальний, префіксальний, префік
сально-суфіксальний) спосіб, основоскладання, словоскладання (корене
складання у японській мові) абревіацію та редуплікацію. При цьому харак218

терною особливістю японської мови є те, що словоскладання (композиція)
значно переважає за своїм поширенням афіксацію [12, с. 516]. Нижче роз
глянемо кожен різновид морфологічного словотвору в японській мові.

Афіксація

Проблема визначення афіксів у японській мові. Афіксальний спо
сіб словотвору в японській мові поширений менше, ніж словоскладання.
Афіксальні морфеми (афікси) - це службові морфеми, які мають своє сло
вотворче або формотворче значення і завдяки цьому здатні надати слову
додаткового значення. У японській мові афікси представлені префіксами та
суфіксами. Як особливість японської мови відзначають те, що деякі слово
твірні морфеми залежно від ситуації можна використовувати і як повно
значні слова, і як афікси, основною ж умовою переходу повнозначного
слова до розряду афіксів є його приєднання до кореневої основи [260, с.
95]. Тому в японістів немає загальноприйнятих критеріїв визначення пре
фіксів та суфіксів. Вживання стосовно словотворчих елементів термінів
«префікс» і «суфікс» мотивують неконкретністю значення компоненту,
його уточнюючою роллю, частотністю вживання у складі слів, лексичною
несамостійністю, можливістю приєднання до вже наявних слів тощо [264,
с. 43]. Отже, якщо спиратися на різні критерії, то склад афіксів у японській
мові виходить дуже неоднорідним.
Деякі японісти поряд із терміном «афікс» послуговуються також терміном 《
афіксоїд», під яким розуміють таку словотворчу частину слова, яка
посідає проміжне місце між кореневими та афіксальними морфемами, тоб
то являє собою морфему перехідного типу [260, с. 94]. Зустрічаємо й терміни «узагальнено-лексичний препозиційний корінь» (О.А. Пашковський
уживає його на позначення деяких одиниць у позиції префікса: 新 /шін/
новий, 10 /кю:/ старий, /дзен/ весь, М /тай/ проти, R /хан/ проти), а та
кож «постпозиційний елемент узагальнено-лексичного і граматичного зна
чення» (відповідає суфіксу: Йи /дзен/ перед, Ш. /то/ після, Ф /чю:/ під час)
[266, с. 27]. Отже, через специфіку будови японського слова японісти не
мають консенсусу щодо того, які одиниці вважати афіксами і як взагалі їх
іменувати. Нечіткість меж між складними та афіксальними словами, за спо
стереженнями О.А. Пашковського, спричинена тим, що, по-перше, у япон
ській мові велика кількість словотворчих афіксів генетично й функціонально прирівняні до компонентів складних слів; по-друге, при відмежуванні
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повнозначних слів від коренів та словотвірних афіксів лінгвісти послугову
ються різними критеріями [264, с. 42]. Наприклад, поряд із афіксальними
словами на кшталт і兑 さ /сурудоса/
黒 つ [芝レヽ/куроппой/ /«емнг/й，
утворених за допомогою однозначно словотвірних суфіксів - さ /-са/ і -つ і ї
いん ппой/， існують і афіксальні слова на кшталт 黙 り や /дамарія/;и<9вчア《，威
張りや/ ібарія/ хвалька ，機械化 /кікайка/
標準化 /хьо:джюнка/
стандартизація, де суфіксальні частини генетично пов^язані з повнозначними компонентами складних слів [264, с. 42]. Так само і морфеми 目ij /дзен/
попередній, S: /чьо:/ начальник входять до складу багатьох слів, приєдну
ючись до інших коренів у позиції префіксів чи суфіксів і доповнюючи їхнє
лексичне значення; проте водночас такі морфеми зберігають своє власне
значення й ієрогліфічне написання, що ускладнює встановлення їхнього
класу [260, с. 95]. Через таку невизначеність О.А. Пашковськии пропонує
вважати афіксами лише граматизовані морфеми, тобто такі, що мають лише
словотвірно-граматичне значення. Такі одиниці утворюють нові слова (на
відміну від словозмінювальних афіксів), проте функціонують лише у спо
лученні з повнозначними основами чи коренями (на відміну від службових
слів) і, на відміну від компонентів складних слів, не мають конкретної се
мантики [2〇4, с. 43]. Межі афіксальних морфем більш-менш чіткі в лексич
ному шарі ваго, однак у лексиці канго і ґаираиґо розмежувати афіксацію і
словоскладання доволі складно [12, с. 526-527].
У кожному разі, констатуючи проблемність виділення афіксів та їх но
мінації, ми, однак, надалі будемо послуговуватися традиційною терміноло
гією і розглядатимемо всі «афіксоїди», «узагальнено-лексичні препозиціині
корені», а також «постпозиціині елементи узагальнено-лексичного і грама
тичного значення» як різновиди афіксів.
Основою для афіксального словотвору у японській мові стають слова,
що належать до всіх шарів лексики - канґо, ваго, ґаираиґо. Одиниці канґо,
утворені шляхом афіксації, зазвичай складаються з двокомпонентної послі
довності, що здатна бути окремою лексемою, та морфеми, яка приєднується
до н е ї [8, с . 12; 267, с. 26]. До канґо, як правило, приєднуються словотвор
чі афікси також китайського походження [377, с. 26], наприклад,
/шьо:хішя/ стхш /вд ч ( 消費 /шьо:хі/
+ суфікс - 者 /-шя/ на позначення особи), ШШШ. /чьо:шінсей/ наднова зірка (префікс
/чьо:-/
над- + ШШ. /шінсей/ нова зірка). Однак трапляються і випадки афіксально
го словотвору, за якого до лексем канго приєднуються афікси іншого типу,
н а п р и к л а д : 理屈っぽい /ріку цуппой/
лог/чяо
な
жовア如
(垤ノS /рікуцу/ лог/似 + суфікс - っぽい/-ппой/). До лексем ваго при афіксаци можуть приєднуватися словотворчі афікси як китайського, так і влас
не японського походження. При цьому, на відміну від шару лексики канго,
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якому притаманні і префіксальний, і суфіксальний способи словотвору,
у межах лексики ваго переважає суфіксальний спосіб словотвору, наприклад: 男っぽい/отокоппой/ял:
( 男 /отоко/
+ суфікс • っぽい
/-ппой/),
/кечімбо:/ жаднюга ({'f'b /кечі/ жадібний + суфікс 坊 /-бо:/). Наирідше нові слова творяться шляхом приєднання афіксів до
лексем гайрайго, що пояснюємо особливостями структури таких лексем.
Однак і ґайрайґо подеколи стають основою для афіксального словотвору,
наприклад, ^
/ісурамушюґі/ ісламізм
Л у /ісураму/ іс
лам + суфікс
/-шюґі/ на позначення абстрактних понять і концепцій);
グ ローバノレイ匕/ ґуро:барука/ г/юбот/ізш/ія (グ ローバノレ/ ґуро:бару/ г//оба/їьнг/й + суфікс на позначення процесуальності -イ匕/-ка/). Окремим випадком
афіксації є вживання запозичених афіксів, що належать до лексичного шару
ґайрайґо. Такий тип афіксації є вельми екзотичним, одначе функціонує,
приміром. V сленгу (напо•，困りンク /комарінгу/ А7/700ЛЄЛ似)，а також V мовах
професійного спрямування (н а п р ., ウノレトフ右翼/ уруторауйоку/ タ
ガь/wpaправии - у політичному дискурсі). Нижче розглянемо детальніше всі різно
види афіксального словотвору в японській мові.
^
Суфіксальний спосіб словотвору. Суфіксальний спосіб - це тво^ рення нового слова за допомогою словотворчого суфіксу.
Суфікс ( 接尾S辛/сецубіджі/，
接尾目& /сецубіго/) —це службова мор中ема，
яка стоїть після кореня і надає слову додаткового значення. У японській
мові є суфікси як питомі, так і іншомовного походження. Питомі японські
суфікси можуть бути суто граматичного характеру або граматичними з еле
ментами повнозначності [377, с. 25]. Японські суфікси приєднуються до
слів будь-якого походження. Продуктивними є, наприклад, такі японські
суфікси:

-さ Аса/， за допомогою якого від прикметників творяться іменники,
напр.，深 Vヽ/фукай/ г/шбсжг/й —深己 /中укаса/ г/шбмнйг;面白レヽ/омошірой/
/азгвмй —面白さんмошіроса/
暑い /ацуй/ с«のcowwwiJ - 暑さ /ацуса/
с«の 寂 し !/ ヽ/сашшій/ ошотнш —叔しさ /сабішіса/ ошотш’с ть;
- に /-ні/ для творення прислівників, напр•，
本当 /хонто:/
—本当に
/хонто:-ні/ がwc/ ю ; 簡単 /кантан/
—簡単に /кантан-ні/
同
日寺/ДО:ДЖІ/ 0()«04沉7/たWb - 同日寺に/до:джі-ні/
一%, /іккі/ один
/7(?dw;c —— k U こ/ і к к і - н і / л ь о х а м , воднораз;
-1 亡/-cvpy/ для твооення дієслів в і д іменників типу канго, напр .，愛
/ай/
- 愛する/айсуру/ /coxaww;承認 /шьо:нін/
- 承認する
/шьо:нінсуру/ cxea/w eaw w ; 提案 /тейан/
- 提案する/тейансуру/
«рожж ァea/ww; 交 恢 /кожан/ обшн - 交換飞

6 /кожансуру/ 6?6油 /〇 似 削 ；

- がる/，
ґару/， за допомогою якого творяться дієслова， передусім від слів
ваго, напр.,
/ковай/ страшний /ковагару/ боятися; Ш /ія/
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неА7/?м£^/н<9 - 嫌 が る /іягару/ не любм/иі/;悲 し い /канашій/
/канашіґару/ сумувати',
/дзаннен/ шкода -

- 悲しがる
/дзанненґару/

шкодувати•，広 Ь、/хірой/ широкий —広力くる hdpotapy/розширюватися，
.

- らしい/-рашій/， який вказує на подібність ознаки, напр.，
女 /онна/«жш似 - 女らし い/оннарашій/
可 愛い /каваій/ лшушй - 可愛いらしい
/каваійрашій/лшловггдш^;あ ほ /ахо/иедо>ア
л/сж - あほらしい/ахорашш/недо»タ
л/кア
軽 薄 /кейхаку/лег松?в а ж н іть —軽 薄 ら し い /кеихакурашій/
«рос/гюго;人 間 /нінген/людгшо —人間らしい/нінгенрашій/людяний [377, с. 25].
Суфікси китайського походження приєднуються, як правило, до лек
сем канґо. У японській мові продуктивними є такі суфікси китайського по
ходження:
-者 /-шя/，•人 /-нін/,-官 /-кан/,-員/-ін/， - 士 /-ші/ на позначення особи,
напр.，保 護 /хого/
- 保 護 者 /хогошя/
裁 判 /сайбан/ сァд裁 判 官 /с а й б а н к а н / 哲 学 /тецугаку/фі/юсоф/я- 哲 学 者 /тецугакушя/
фі/7 0 0 代 理 /даірі/а?/泊
- 代 理 人 /даірінін/
弁護
/бенго/ SOXWC/W- 弁 護 士 /бенгоші/
- 主 義 /-шюгі/ та 論 /-рон/ для узагальнення та абстрагування，напр.，
議 会 /ґікай/
- 議会主義 /гікайшюгі/ Аш/?лад化 印 象
/іншьо:/ враження /іншьо:шюґі/ імпресіонізм',
/кайраку/
— t矢楽主義/кайракушюгі/
功禾її /ко:рі/ /сс>/7мсшс7иь —
功利主義/ко:рішюгі/少
— jc /ніґен/ двоякість - — 兀論 /нігенрон/ 办аліаді;運命 /уммей/ Золя - 運命論/уммейрон/ 如 /wa/zかи ; 懐疑 /кайгі/
недовіра - ШІіІга /кайґірон/ скептицизм',
-イ匕/-ка/， який має значення процесуальності，напр•，現 代 /ґендай/ сアчлсw/cvwb —現 1弋イ匕/гендайка/
合 fc /пз:хо:/ за/сочн/с/^ь - 合 ;fc:イ匕
/го:хо:ка/л 没
，
呂’ 利 /еирі/шл 化/?г/ія- 苦不丨M匕/еиріка/
自由/дж ін^/свобода — 自由イ匕/джію:ка/л/бера//ізд"ія;

-上 /-джьо:/，-的 /-текі/ для творення прикметників від іменників, напр.，
意 識 /ішікі/ ce/do/Wcwb - 意識的 /ішікітекі/ с所Эолшй;科 学 /каґаку/
科学的 /каґакутекі/ 如ア肪似^ 形 式 /кеишікі/
—形式的 /кейшікітекі/

формальний',
/кейджісошьо:/ кримінальний процес /кеиджісосьо:джьо:/ кргшінапьно-процесуальнии\ —# /ішшін/ сам - —# J h /
ішшінджьо:/ особистий', Ш /умі/ море - ШJ t /кайджьо:/ морський [154, с. 57-59].
Вище ми вже вказали, що творення нових слів за допомогою суфіксів
гайрайґо є швидше винятком, ніж правилом. Крім указаного вище суфіксу

-イング/-інгу/, який походить від англ, -ing (напр •，困りング /комарініу/
0民りング/немурініу/
можемо навести ще су4>ікс - レス
/-ресу/, що походить від анг. -less і вносить у новостворену одиницю зна
чення «відсутності», «браку» чогось і функціонуючи насамперед у моло222

діжному сленгу:根拠 /конкьо/ /рア
w/w —根拠レス/конкьоресу/
/шй，
元気 /генкі/6(3db6>/?/c/wb —元気レス/генкіресу/лшгвмй.
Як свідчать подані вище приклади, за допомогою суфіксів творяться
слова, що належать до різних частини мови, насамперед іменники, при
кметники, дієслова; відповідно існують іменникові, прикметникові, Д ІЄ С 
Л ІВ Н І суфікси. Нижче розглянемо суфікси японської мови з погляду ТОГО, ЯКІ
частини мови вони творять.
Словотворчими іменниковими суфіксами (крім указаних вже вище)
є, наприклад, такі:
- こ /-ко/， який приєднується до іменників чи дієслів і підкреслює зна
чення основи, напр .， つ で /усо/ й う そ っ こ /усокко/
慣 れ る /нареру/ jewfca/ww - ，
償 れ つ こ /нарекко/ з в і т н а ぺち や ん /печян/ л少
ч ж /w —
へ Ъ や ん こ /печянко/разчавле/ш я; こ つ ん /гоцун/ 6ア；с - ご つ ん こ /гоцунко/
タдд/?; あ ん /ан/ і あ ん こ /анко/ квдса/гевг/й
根 /не/ і 根 つ こ /некко/

корінь;
-屋 /-я/, що позначає особу，напр.，技 術 /гіджюцу/ /wexwz•似一技術度
/гіджюцуя/ wex:wz>c;分 か ら ず /вакарадэу/ we
- 分 か ら ず 屋 /вакарадзуя/ бовдア
/7 ; 頑 張 る /гамбару/
—頑張り屋 /гамбарія/ ewe/7/июл:;
寂しレ、/сабішій/ ашо/т/ш - 寂しがり屋んабішігарія/ людгшд, яасд

дає від самотності',

-家 Ака/ на позначення особи, напр•，専門 /семмон/ фах —専門豕 /семмонка/多似丨•仰ї/ь; 政治 /с е й д ж і / - 政治家/сейджіка/«cw/ww/c;運動
/ундо:/ спорт - ШШШ /ундо:ка/ спортсмен',
/онґаку/ музика /онґакука/ музикант\
-師 /-ші/, який також позначає особу, напр.，医 /і/ ;wedwi/w«a —医 師 /іші/
占い/уранай/вораж/ння- 占い師/уранайші/ворсштсд;請負い/укеой/
ш ф я д - 請負師/укеойші/шфяОншс;絵 /е / 似/?/гшна- 絵師 /еші/
-み /-мі/， який приєднується до прикметників та утворює іменники на
позначення відповідного стану, напр.,
/ататакай/ теплий /ататакамі/
弱 い /йовай/ с/шб/сї/й —弱 み /йовамі/
厚い
/ацуй/ товстий /ацумі/ товщина;
/-сей/, який відображає властивість або характеристику, напр.,
柔軟/джккнан/ «ш/й - 柔軟性/джю:нансей/ гнуч/асшь;植物 /шьокубуцу/
рослина - ШШІІ. /шьокубуцусей/ рослинність',
/кейдзай/ економіка 経済性 /кейдзайсей/
アルカリ/арукарі/ луг - アルカリ性
/арукарісей/ лужність',
-型 /-ката/ (/-ґата/) на позначення форми або властивості, напр.，うるさい
/урусай/ нддо/сアчлмвг/й - うるさ型 /урусагата/ в印еда ;遺 子 /іденші/ ген Й 伝子型 /іденшігата/ сА7адлюв/ст?7ь;視覚 /шікаку/ 坤 - 視覚型/шікакугата/
візуал [264, с. 43].
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Серед дієслівних суфіксів поширеними є:
-刀
、
る/-ґару/， який утворює дієслова здебільшого від прикметників, рідше —іменників та прислівників, напр•，可愛レ
ヽ/каваій/ лшлшї —可愛；^ る
/ к а в а і г а р у / І喜しレヽ /урешій/padww —і喜し刀、 о /урешігару/
Mtl /аваре/ печаль 6 /аварегару/ печалитись;
-ぶ る /-буру/， який приєднується до іменників та прикметників і позначає виражену основою слова поведінку (часто з негативним підтекстом),
напр.,
/отона/ дорослий /отонабуру/ поводитися, ніби до
рослий', Р\ Д /ріко:/розум - ^lj Р ^ 5 /ріко:буру/розумувати;
/ґакушя/
вчений ^ /ґакушябуру/ претендувати на вченість;
-め く /-меку/ для вираження видимості якості, закладеної в основі сло
ва, напр•，急 ぎ / icon/ /ЮС/7ІХ - 急め く / ісомеку/ делшнсАирアвшгш
田
舍 /інака/
—田舍めく / інакамеку/ л/aww сільсь/ош ewa/wd;子 / ко/ dwmw- 子め く/комеку/ бメww слгсяіш «a dw/ww«ア；謎 /надзо/ загдд/ояг —謎め く
/надзомеку/ бути загадковим;
か] ‘ /-мекасу/, який позначає видимість поняття, що міститься в
основі слова, напр•，親 切 / шінсецу/
- 親 切 め か す / шінсецумекасу/
прикиоатисядоорим; ；Ь п К / д ж ь о : д а н / ж а р т /джьо:данмекасу/
fkのа/гшノ
豪 傑 / гожецу/г印ой- 豪傑めかす / ґ〇
:кецумекасу/

поводитися, як герощ
- しみ О /-джіміру/， що приєднується до іменників і додає значення поді
бності до закладеного в основі слова поняття，напр.，大 人 /отона/ 如/юстшй
—大人じみる /отонаджіміру/
cjccw/аш
дорослого;年 寄 り /тошшорі/
л/./гшя людмнд - 年寄りじみ О /тошіиоріджіміру/ бメ
wa ewa/wd;
子 供 /КОДОМО/
—卞供じみる /кодомоджіміру/ бアww схсшш/ на
Окрім цього, як ми вже зазначали вище, самостійне дієслово す る /суру/

робити також набуває суфіксальних рис, утворюючи дієслова на кшталт

勉 強 す る / бенкьохуру/ вчшгшся，
我 慢 す る /гамансуру/ /wepmww，メールす
6 /ме:русуру/ написати електронний лист тощо [264, с. 43].
Прикметники творяться передусім за допомогою таких прикметни〜
кових суфіксів:
-っ ぽ い /- ппой/, який вказує на характеристику та підсилює виражене
основою слова значення，
напр., 亦レヽ/акай/ червсшіш —赤つ（
まレヽ/акаппой/
червонястий;誇 10 /хокорі/ горд/сть - 誇りつ（
ї ї /ヽ/хокоріппой/
ватий\
^ /ясуй/ дешевий Л/ясуппой/ дешевий (із негативним
e/dw/w/ с о у и ノ
，нмзь阳 無 理 /мурі/
- 無理つ（
まい /муріппой/ марний, безнадійний',
- し い /-шіи/， що вказує на ознаку вираженого в основі слова поняття,
напр•，喜 び / йорокобі/pafd/cwb - 喜 ば し ぃ / йор〇
кобашій//?ад“ й ;大 人 / ото
на/ Зорослд лю()г/нд - 大 人 し い / отонашш/
при цьому нерідко
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твірна основа зазнає редуплікації, напр., Щ /доку/ отрута
Ы /4 /докудокушій/
ア に く レ、/нікуй/wewaewcwwzJ- にくにくしレ、
/нікунікушій/ ненависний, огидний;
- がましい/-ґамашій/, який виражає подібність до закладеного в основу поняття, напр•，未練 /мірен/
0(9 肪госьノー未練がましい
/міренгамашіи/
(до-Асогосьノ
；
押し付け/ошіцуке/ яде язувшуня —
押し付けがましい/ошіцукегамашій/ йде hwwewzJ;差し出る/сашідеру/ Ашг/?ш свого ноаг - 差し出刀、
次しV、/сашідегамашш/
- にくい /-нікуй/， що приєднується до дієслів і позначає ускладнення
у реалізації ди, закладеної у твірну основу, напр., Ши /йому/ читати 那み іしくІ/、
/и〇
М1Н1Куи/нЄЧМ”шбб07ЬШЛ/, не/юзбл/зї/zweww;見く）
/MlDV/〇
a4WWW見に くい/мінікуй/
вг/дмлшї;分かる/вакару//?о?少
Af//ww- 分かりにくい
/вакарінікуй/ незрозумілий',
- Ь L V^ /-рашій/ на позначення подібності ознаки, напр., ЩШ /бака/ ду- 馬鹿らしい/бакарашій/ д少
рш /й; 愛 /ай/ любов - 愛らしい/айрашій/
любіш; t 〇І t ^ /моттомо-на/ резонний /моттоморашіи/ правдоподібний',
- たらしい/-тарашіи/, який приєднується до іменників та прикметників
і виражає сильнии ступінь ознаки (зазвичай із негативною семантикою),
напр•，貧 乏 /бімбо:/
— 貧乏つたらしV、/бімболтарашій/
いやみ /іямі/ wewpweyw« た
7Wb - いやみつたらしい/іяміттарашіи/ огмдш/й;
長い /наґай/ довгий - 長つたらしい/нагаттарашіи/
-的 /-текі/для творення прикметників від іменників у межах лексичного
шару канґо, напр.,
/кеймо:/ просвітництво /кеймо:текі/ про"м й ; 精 神 /сейшін/ 如 - 精神的 /сейшінтекі/ か шв/шй; 論 理 /ронрі/ логкз
- 論理的 /роніртекі/;юг/ч/шй;
ち /-гачі/， який приєднується до іменників І ДІЄСЛІВ і творить прикметники на позначення схильності до чогось, напр.,
І^ьо\к\І хвороба
一病気がち/бьожіґачі/ іво/?06 /zweww;ある /ару/
— ありがち/арігачі/
звичний, притаманний',
Ъ /ншгкеру/ лінуватися /намакеґачі/ лінивий;
/-ґімі/, що творить прикметники від дієслів та іменників і додає зна
чення схильності до вираженого твірною основою поняття, напр.,
/кадзе/
здаяуЗа —風邪気味/кадзегімі/ 广
/wpoxwノ ァ あ せ り /асєрі/
/wァ
единя —あせり気味/асеріпмі/розс)/泊/
遅れる/окуреру/зот7Із"/овд_
тися /окурепмі/лл:г/й постійно запізнюється [264, с. 43; 530].
Зберігає зв'язки з дієсловом УкЬ'Ъ /шіміру/ просякати прикметниковии суфікс -しみ7こ/-дж ш іта/: 汗 /асе/ m.w - 汗染み7こ/аседжіміта/
лии, Й /абура/ жир ~
/абураджіміта/ жирнии [2b4, с. 43].
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Окремим видом суфіксів у японській мові є лічильні суфікси
( 助数言司/джьосу:ші/)， що приєднуються до кількісних числівників і
і^
вказують на те, які саме предмети пораховані [530]. Лічильні суфікси
є у категорій предметів, однорідних за формою, розмірами й характе
ристиками [197, с . 16]. Серед лічильних суфіксів є як загальновжива
ні, так і вживані рідко, архаїчні тощо. Найпоширенішими лічильними суфіксами є такі:
-回 /-кай/ і 度 /-до/ для рахування разів, напр.，
二度/нідо/ дваpasw,十回
/джюккай/ десять разів',
-本 /-хон/ для рахування продовгуватих речей циліндричної форми,
Н а п р .，
牛？
し六本/П 〇:НЮ : р О П П О Н / M/Z.C/Wb
-枚 /-май/ для рахування пласких предметів，
напр•，
糸
д —杯 /камі ніхай/

два аркуші паперу;

-冊 /сацу/ для рахування книг， журналів тощо, напр.，
雑誌四冊/дзашші
ионсацу/ чотири журнали;
-ЕЕ /-хікі/ для рахування дрібних тварин, напр.,
/ка ґохікі/ п ять
комарів、
-台 /-дай/ для рахування автомобілів і технічних пристроїв, напр.，
ノ《ソコンニ台 /пасокон сандай/ wpw
Vowe/?!/;
-А /-нін/ для рахування людей, напр., -ЬЛ /шічінін/ семеро людей,
—А /хіторі/ одна людина, НА /футарі/ двоє людей;
(固/-ко/ для рахування невеликих предметів, напр.，み力、
んニ1固/мікан
санко/ три мандарини]
-Щ /-то:/ для рахування худоби, напр.,
/уші ітто:/ одна корова\
-习
习/-ва/для рахування птахів і зайців，н апр., 白,_ ニ习习/хакучьо: санва/

троє лебедів;
-糸
且/-кумі/ для рахування пар，
напр•，
ノ
、
糸
且/хачікумі/ вг’сілі «ар;
-杯 /-хай/для рахування чашок і склянок, напр.,コツアニ杯/кошту сампай/ три склянкщ
- 足 /-соку/для рахування пар взуття，
напр.，
長靴四足/нагагуцу йонсоку/

чотири пари чобіт;
-軒 /-кен/ для рахування будинків, напр•，家一軒 /учііккен/

нок\
-着 /-чяку/ для рахування деякого одягу, напр.，スーク一 看 /су:цу нічяку/ два костюми;
-Ш /-кі/ для рахування літаків, напр.,
/ х і к о :к і н і к і / два літаки;
-通 /-цу:/ для рахування листів і документів, напр.，キ紙一通 /теґамі
ніцу:/ два листи.
В японській мові існують і менш уживані лічильні суфікси. Наприклад,
суфікс -隻 /-секі/， який використовують для рахування кораблів і човнів:
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/ґункан іссекі/ один військовий корабель. Раніше цей суфікс ужи
вали також для рахування риб, птахів і стріл, напр.,
/коі-но
джю:нісекі/ дванадцять коропів,
一Щ：/я-но іссекі/ одна стріла. Неве
ликі ж човни рахують за допомогою суфіксу
/-со:/, напр.,
/фуне

toco:/ п’ять човнів.
Існує ціла низка лічильних суфіксів для рахування віршів. Так, для раху
вання хайку використовують лічильнии суфікс ノ
ロ
J /-ку/, напр.，
イ
非
,ロ
J のニ句
/хайку-но санку/ три хайку. Для рахування віршів канші и вака послуговуються лічильним суфіксом -首 /-шю/，
напр.，
和歌一 й* /вака нішю/ два вірші
вака. Для рахування ж поетичних чи прозових творів загалом вживають
лічильний суфікс -Ш /-хен/, напр.,
/ші сампен/ три вірші.
Людей можна також рахувати за допомогою лічильних суфіксів -口
/-ко:/ та -名 /-мей/，
напр.，二十名の団体/санджю:мей-но дантай/ оргдн/зді/ія з
Осю,虜十 ロ/торіко джю:ко:/ десятеро в ’язн/в.
Наведемо ще кілька прикладів менш поширених, проте цікавих і часом
незвичних лічильних суфіксів:
-件 /-кен/для рахування випадків，
напр.，
交通事故ニ件/ко:цу:джіко санкен/ три ДТП;
-Ш /-фуку/ для рахування разів прийняття ліків чи викурювання цигарок，
напр•，
薬を一月艮飲む/кусурі-о іппуку ному/ ewm/ww odww
л/fcw;
-丁 /_чьо:/для рахування замовлень страв，
напр.，
納丑のー厂 /натто:-но
нічьо:/ дві страви натто\
-荷 /-ка/ для рахування ручної ноші, напр•，薪一荷 /макі ікка/ з в ’язка

дров\

-基 /-кі/ для рахування веж, плит і ліхтарів, напр.，
墓石の一基/босекі-но
іккі/ одна могильна плита;
-脚 /-кяку/для рахування столів і стільців, напр•，
アーブノレ一脚/те:буру
іккяку/ один стіл;
-Ш /-рін/ для рахування квітів, напр., Ш/уме ічірін/ одна квітка

сливи;

-門 /-мон/ для рахування вогнепальної зброї，
напр•，
砲ニ門/хо: саммон/

три гармати;

-中占/-чьо:/ для рахування паперу і водоростей норі, напр•，和紙ニ中占
/ваші санчьо:/ три листки ваші;
-棹 /-сао/ для рахування шаф і прапорів на флагштоках, напр.，
箪司ニ棹
/тансу сансао/ три шафи;
-流れ /-нагаре/ для рахування ковдр і стягів, напр.，布団— 流れ /футон
ічінагаре/ один футон [615].
Окрім просто рідковживаних існують також архаїчні лічильні суфікси,
які є стилістично маркованими і нині в активному вжитку не перебувають:
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-葉 /-йо:/для рахування пласких предметів і човнів，
напр.，
一葉の写真
/ічіио:-но шяшін/ одна фотографія,—
/ічійо:-но фуне/ один човен;
-錘 /-суй/ для рахування веретен, напр•，五睡の結績機 /ґосуй-но
богсекікі/ п 'ять ткаї^ьких верстатів',
-床 /-шьо:/ для рахування ліжок у лікарні, напр•，五十床のベッド
/годжю:шьо:-но беддо/ п ятдесят ліжок\
->Щ/-бі/ для рахування риби, напр.,
/таи ічібі/ один окунь;
-株 /•шю/для рахування кореневих рослин, напр•，
植木ニ株/уекі нішю/

два дерева;

-封 /-фу:/ для рахування листів，
напр.，
手紙一要г /тегамі шфу:/ два лмс/гш;
-粒 /-рю:/ для рахування дрібних речей круглої форми，
напр.，
丸薬ニ粒
/ган*яку санрю:/ три пігулки;
-双 /-со:/ для рахування парних речей, напр•，屏風一双 /бьо:бу іссо:/
одна ширма [615].
Окрім указаних вище існує ще ціла низка лічильних суфіксів, як сучас
них, так і застарілих, однак у повсякденному мовленні зазвичай уживають
лише невелику частину наявних у японській мові лічильних суфіксів.
Префіксальний спосіб словотвору. Префікс
/сетто:джі/,
接頭語/сетто:ґ〇
/) —це службова морфема, яка стоїть перед коренем і，
приєднуючись до цілого вихідного слова, творить нове.
Префіксальний спосіб - це спосіб творення нового слова за допомогою
префіксу. Словотворчий префікс приєднується до самостійного слова й
утворює нові слова тієї самої частини мови [349, с . 108].
Найпоширенішими в японській мові є префікси типу канґо, які за
звичай приєднуються до слів також китайського типу. Префікси канґо, зо
крема, широко застосовують для творення антонімічних пар. Так, префікси
非- / хі-/，無- / му-/，無- ( 不- ) /бу-/，
不- /фу-/，未- / мі-/ вказують на відсутність
ознаки, вираженої твірною основою слова, тобто творять слово, антоніміч
не до вихідного.
Продуктивним є префікс不- /фу-/， який приєднується до простих і
складних іменників як китайського, так і японського ти п у : 必要 /хіцуио:/
потріоність /фухіцуио:/ непотрібність,〒丁き届き /юкітодокі/
メв а Ж Н /’CWb - 个 f 亍き届き/фуЮ КІТОДОКІ/ weアвШ /CHfCTWb，身 持 ち / МІМОЧІ/ АЮведінка /фумімочі/ погана поведінка,
/каншьо:/ втручання
/фуканшьо:/ невтручання.
У деяких випадках префікс 不- має читання /бу-/: 不気味な/букімі-на/
неприємний,不器量な /букірьо:-на/ негарншї，不糸田エな /бусайку-на/невмілий, що зближує його з префіксом
/бу-/ і часто робить їх взаємозамінними:不用心な（
無用心な）/буйо:джін-на/не;шд/йнмй，不愛想（
無愛想）
/буайсо:/ нелюб 'язність,
/бусахо:/ грубість.
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Префікс Ш- /бу-/ зазвичай приєднується до іменників типу канго, наприклад:遠 慮 /енрьо/ С7С/?ОМШС777Ь - 無遠慮 /буенрьо/ /Ю如’ЯЗШС/Wb，風流
/фу:рю:/ вишуканість /буфу:рю:/ несмак.
Однак набагато частіше префікс 無- має читання /му-/ і саме у такому
вигляді має значну словотвірну продуктивність, додаючись до іменників
як китайського, так і японського складу і вносячи значення заперечення
існування поняття, закладеного в основу слова:
/каншін/ інтерес 無関心/муканшін/ бай か•Ж7С/иь，理解 /рікай//703タ
;ишня - 無理解 /мурікай/
нерозуміння, ® /тодоке/ повідомлення - ШШ /мутодоке/ без повідо
млення, ШМ /кьо:іку/ освіта /мукьоііку/ неосвіченість, ШШ /джі\\! милосердя /муджіхі/ безсердечність.
Префікс
/хі-/ приєднується до іменників та прикметників (насам
перед лексичного шару канґо), заперечуючи виражене основою поняття,
наприклад:
/ко:шікі-но/ офіційний /хіко:шікі-но/ неофі
ційний,
/но:ріцутекі/ ефективний /хіно:ріцутекі/ неефек
тивний,
/кадзей/ оподаткування /хікадзей/ необкладання податком,
/пінґснтскі/ людяний /хінінґентекі/ нелюдяний,
ІгаЩ&і) /ронр'ткі/ логічний /хіронрітекі/ нелогічний. При цьому
префікс 非- / хі-/ часто вживають для творення антонімів серед складних
багатокомпонентних понять, напр.,
/ейрідантай/ прибуткова орど
анізш/ія - 非営利団体 /хіейрідантай/
організш/ія，言語コ
ミュニケ一 ション /ГЄНГ0-К0МЮНІКЄ:ШЬ0Н/
松Mfタш к ш / і я — |^吕
語コミュニケーション/хігенго-комюніке:шьон/ НЄвЄ/?ба/7ЬНД /СОЛ/ア/
/ґ 〇:ріш ю гі/ раціоналізм - # "а Й З Е Ш /х іґ 〇:ріш ю ґі/ ірраціоналізм,
І 商出子 /чякуш ю цуш і/ dw/wwwa,
のш アіггяюб/ - 非女商出子/хічякуш ю ц
у ш
і / dw/wwwa，/ クフ* イ フ ワ イ ン 卜 一 /акутіо ууін д о:/afcmwtfwe
扪 (war di/CTwezノ ー 非 ,ク ア イ ブ ク イ ン 卜 一 /хіакутіОууіндо:/ неактивне

вікно.

Іноді префікси 非- /xw ，
刁
、
- /фу々і 無- /му-/ виступають як взаємозамінні,
наприклад:非運 /хіун / 1 不運 /фуун/ wedo/w，無学 /мугаку/ та 非ギ /хігаку/

оезграмотшсть.
Префікс
/хан-/, приєднуючись до іменників, вказує на протилеж
ність вираженого твірною основою поняття, наприклад:
/саио:/ дія 反作用 /хансайо:/
定立 /тейріцу/
—反定立 /хантейріцу/ awтитеза,
/начі/ нацист /ханначі/ антинацист, ЗЁЙЙ /шюрю:/
течія /ханшюрю:/ протитечія,
/какумей/революція /ханкакумей/ контрреволюція.
Префікс
/мі-/ також приєднується здеоільшого до іменників лек
сичного шару канґо і додає до вихідної одиниці значення незавершеності ，недосягненості，наприклад: 開発の /кайхацу-но/
- 未開発の
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/мікайхацу-но/ неосвоєний,
/кансей/ завершеність /мікансей/
角
？^ : の /кайкецу-но/
—;^ 角
？& の /мікайкецу-но/
«евмр/м/е/шЛ，
確IS の /какунін-но/ «/ОтверсЪ/се/шб —未ffillS /мікакунін_но/
непідтверджений, /т5с^^* /сейненшя/ повнолітній /місейненшя/ неповнолітній.
Префікс 被- / х 卜
/， приєднуючись насамперед до іменників лексичного
шару канго, змінює значення «суб’єкт дії» вихідної одиниці на значення
«об’єкт дії》 （ або навпаки): 選挙権 /сенкьокен/ 伽о o6w/^/ww - 被選挙権
/хісенкьокен/
бア
/ww об/?训іш ，
減数 /генсу:/ ez’d ’б：;иншс - 被減数 /хігенсу:/ зменшуване,
/джьосу:/ дільник - ШШШ /хіджьосу:/ ділене.

Префікс 0г- /шін-/ додається до іменників і вносить значення новизНИ，
напр•，
教徒/КЬО:Т〇
/
—新教徒/ШШКЬО:Т〇
/ Л/?0/?7ЄС7?ШНт，
語 /го/
слово - 新語/шінго/
案 /ан/
- 新案/шін’ан/ новш/ія，
機軸
/кіджіку/ проект /шінкіджіку/ інновація.
У позиції префікса може стояти і слово 旧 /кю:/
додаючи
відповідне значення основі слова: 止月 /шьо:гацу/ //овмй /?か一旧正月
/кю:шьо:гацу/
л^сячнгш 松z/zewda/?の
и，史 /ші/
—旧史
/кю:ші/ стародавня історія, Ш:& /кемпо:/ конституція - 旧憲法
/кюжемпо:/ Конституція Мейджі，ソ 連 /сорен/ Радянським Союз —ІВ ソ
連 /кюхорен/ АЛ7УШМ/ШМРадянській СЬю з, 教徒 /кьо:то/ в0 タючмй _ 旧教徒
/кю:кьо:то/ католик.
Префікс 大- /дай-/ приєднується до іменників різних лексичних шарів.
Й о г о вживають на позначення:
1 ) великого за розмірами，напр•，群 集 /гуншю:/
抓一大群集 /дайгуншю:/ великий натовп, ШШ /кадзоку/ сім 'я /дайкадзоку/ велике
сімейство',
2) величного, напр.，日本/ніхон/^70нія - 大日本/даиніхон/ ee/ш似 Л/70
нія,
/ґакушя/ вчений /дайґакушя/ великийучений',
3) надзвичайного рівня， напр•，サービス /са:бісу/
—大サ一ビス
/дайсаібісу/ сервіс найвищого рівня, /1；SL /конран/ заворушення /дайконран/ серйозні заворушення,
4) високого ієрархічного статусу, напр., {Ё1Е /соїджьо:/ буддійський
єпископ —大{曽іЕ /даисо:джьо:/ оуадіиськгш архієпископ，•呂-石і /ту:джі/ настоятель синтоїстського храму—大呂ロі /лаРіґу.щкі/ головний настоятель
синтоїстського храму [530].
Протилежним за значенням до префіксу 大- /дай-/ є префікс 小- /ко-/，
який приєднується до іменників та прикметників, рідше - до дієслів. Цей
префікс також уживають у кількох випадках, а саме:
1 ) на позначення малого, напр.，山 /яма/
—小山 /кояма/ г 中似，皿
/сара/ /wflrph松г - ЛІ、
皿 /кодзара/
銭 /дзені/ (Э/л’б扮
ソгром/і• - ，
』
ヽ銭
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/кодзені/ фл.бш.

降り /фурі/

- ノ
J、
降り /кобурі/ "езндчн/

尚レ、/такай/ ewco/cww- べ
1、
高Vヽ/кодакай/ невмажмй，突く/цуку/ вдд/7w/ww—

パヽ突く/кодзуку/

2) для пом’якшення інтонації та надання пестливого тону, напр” 憎らしい
/нікурашіи/ противніш 一 ノ
JN,憎らしレ、/конікурашій/ противненъкий,
さつはり/саппарі/ 4WCWWW—,J、
亡つぱり /кодзаппарі/ vwc/wewbKww;

j) вираження зневаги, напр., Ша /цура/ обличчя - /J4Si /кодзура/ пика,
役人/ЯКуНШ/ ЧШУОвНМ«•—/J、
役人/КОЯКуШН/ ()/7/6«WWчшювншс;
4) для уникнення грубості у висловлюванні (при додаванні префіксу до
іменників на позначення частин тіла), напр•，
首 / кубі/ шмя —，
j ヽ自しどしけ
る /кокубі-о кашігеру/ 划從似 /шлт/уш/гш га/zoe少，
月
柰/хідза/ /сал/.но —，
Ь 膝を打
つ /КОХІДЗа-О уцу/ 松7eda/7W/WWA70ACO///W
ア，
月要/коші/
—ノ
J、
fl要を力、
がめ
る /шсош•ト
о каґшеру/ злегка нахилиптся вперед.，
3) для вказування на трохи меншу кількість чи обсяг (при додаванні
поефіксу до числівників та іменників на позначення кількості), н апр.,—
Ж /ічірі/ один pi - /JN一里 /коїчірі/ w/7〇
;cw л/eww^ odwoど
<9 р /，半日 /ханнічі/
півдня —，
h 年 В /кохашпчі/ трохи менше, ніж півдня, 一 /ічібай/ удвічі ，
J、
一Ш /коічіоаи/ трохи менше, між удвічі [530].
Фонетичним варіантом префіксу 小- / ко-/ є小っ- / ко-/, на який пре
фікс，
】
ヽ
- /ко-/ перетворюється внаслідок фонетичного явища 促音 /сокуон/,
напр•，
ノ
J、
っ恥、
飞かしい/коппадзукашій/
СО/7ОЛШ0 ( ゾ
J、- /ко-/ + 恥、
I -力、
しい/хадзукашій/ со/7〇
д^0) ，
,j 、
つ酷く/коппідоку/ жорстока ( ，
j 、- /ко-/
+ 酷く /хідоку/ ю /7С7?7〇
а:め，
,Ь つぱりつける/коппаріцукеру/
( 小- / ко-/ + はりつける/харіцукеру/ "шсле/овд/тш). Слова, утворені таким
чином, мають здебільшого розмовний характер і притаманні насамперед
усному мовленню.

Префікс /ё- /чьо:-/ зазвичай приєднується до іменників і додає до твірної основи значення «надзвичайності》
，
《
винятковості»， напр•，、
満 員 / ман’ін/
повно людей-ШШ /чьо:мтч'т/ переповненість, забитість (людьми), rtj
層ビノレ/ ко:со:біру/
り
ア
dwwo/c —超高層ビノレ/чьо:ко:со:біру/ л:лш/70Ч0С,現実主義/генджіцушюгі/
- 超現実主義/чьо:генджіцушюгі/
сюрреалізм,
/шінріґаку/ психологія /чьо:шінріґаку/ па
рапсихологія. У молодіжному мовленні префіксі- /чьо:-/ приєднується та
кож до дієслів і прикметників, вносячи семантику «чогось екстраординарного»，
напр.，
ひ力、
つ я /мукацуку/ф(3/77ア
eaww-超 む つ く /чьо:мукацуку/
страшенно дратувати,うまい/умай/ oacwww —超うまい/чьо:умай/
перкласнии.
Префікс й - /сай-/ додається до іменників і вказує на найбільший сту
пінь вираженого основою слова поняття:
/о:те/ передове підприємство
- 最大キ /сайоуте/ найпередобіше підприємство，先 端 /сетан/ вістря 231

/сайсентан/ саме вістря, пік,
/каі/ низький ранг - f t T f i /сайа
і /
敬ネL /кейрей/в/тшшя- 最敬ネし/сайкейрей/1/印のwoh/альний уклін [530].
Продуктивними в афіксальному словотворі є також префікси ваго, які
приєднуються здебільшого до іменників, прикметників і дієслів також лек
сичного шару ваго.
Префікс 大- / 〇
:-/， приєднуючись насамперед до іменників, функціонує
подібно до описаного вже вище префіксу 大- /дай-/， однак характеризується
ширшою сферою застосування, оскільки має різноманітніше семантичне
навантаження. Так, префікс大• / 〇
:•/ вживають на позначення:
1 ) великого, напр•，
雨 /аме/ дом/ - 大雨/о:аме/
通り/то:рі/ в少
лмг/я 大通り/о:до:рі/ «poc/leATw，
川 /кава/ р/ч 松? 一大川/о:кава//?і>са;
2) надзвичайного за рівнем, н ап р .,1Ё Т /авате/ метушня /о :авате/ 广 從 肢 似 ノ に ぎ わ い /ніґівай/
- 大にぎわい
/о:ніґівай/(значнеノ
馬蚤き/савап/ 故州—大馬蚤ぎ/о:саваґі/(Ь/льк

ний) шум;

3) загального, неточного, напр•，
つzp み /цукамі/
/о:дзукамі-ні/ приблизно, загалом, ^ /аджі/ смак -

—大づ力）
みに
/о:аджі/ грубий, не-

вигитании;
4) важливого, напр.,勝負 /шьо:бу/ перемога чи поразка - ：
кШ負
/о:шьо:бу/ вирішальнийматч, —# /ічібан/ перший номер - Ік 一番 /о:ічібан/
змагання за першість，
.
5) останнього, напр., рр /цуме/ край - ^ ： gp Й) /о:дзуме/ кінець,
/місокг/ останній день місяця - 大みそ力、/о:місока/ останній день року,
6) високого ієрархічного статусу чи поважного віку，напр•，
叔父 /оджі/
дядьлю - 大叔父 /о:оджі/ двою/лЭнмй
旦那 /данна/ чо/zoez/c - 大旦那
/о:данна/ чоловік матері;
7) поваги, 江尸 /едо/
- 大江尸/о:едо/
御所 /ґошьо/
ський палац / о :ґ о ш ь о / імператорський палац [530].
Рідко, як застарілий, зустрічається варіант указаного префіксу 大■ /о:й-/
для позначення людини високого ієрархічного статусу чи поважного віку,
напр.,
/о:иґімі/ старша донька аристократа,
/о:йґ〇
/ пані поваж

ного віку.

Префікс ノ
ト
-/〇
-/， на відміну від розглянутого вище префіксу 小- / ко-/，
вживають не так широко. Він, приєднуючись до іменників, може викону
вати лише дві функції:
1)
позначати мале, напр., )\\ /кава/ річка /оґава/ струмок,
/фуне/ човен - ЙЙ* /офуне/ човник;
2) пом’якшувати інтонацію, напр•，
田/
ЛІ、
田/ода/pwcoee
А70/7Є,野 /но/ А70/7Є- 小野 /оно/ «ояе [530].
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Зрідка на позначення малого вживають також префікс ささ-/саса-/ (в
ієрогліфічному написанні 糸
田
або ж 小)， який приєднується до іменників насамперед лексичного шару ваго: Ж ^ ¢0 /ніґорі-но/ каламутний (про воду)さ さ 福 り の / сасанігорі-но/ w p o x w к:а/7
ал ザ wwww
如 3メノ，波 / намі/ が 而 / 小波（
糸田波）/садзанамі/ брю/d， проте цей префікс не є продуктивним.
Префікс 片- /ката-/ приєднується здебільшого до іменників і дієслів.
Його вживають у таких випадках:
1 ) на позначення одного з пари, напр., Ш /〇
я/ оатьки - пШ /катаоя/
із бдгть/с/в，思、Vヽ/омой/ кохання - 片思、Vヽ/катаомой/ не/?のdi/zewe 双)л:дн»я，
敷く /ш іку/разсте/7я/т/«0стіль—片敷く/к а г а ш і к у / cawa/i^y;
2) на позначення малого, незначного, напр•，
日
寺/токі/ чос - 片日寺/кататокі/ мить;
めдля вираження недосконалого, напр.，目/кото/ слово —ハ а /катакото/

оелъкоттня\

4) на позначення віддаленості від центру，напр•，田舎 /інака/ се/ю —

片田舎/катаінака/ г/7ァ
;се 咖〇;
5) для вираження наполегливості, впертості (при приєднанні до дієслів)

待つ /мацу/ че/са/тш —片待つ/катамацу/
設 く/маку/ /шстгш似/?ш
чдсノー片設 く/катамаку/ «pwxodwAww з аі/шмол/ чдсタ[〕
30].
Префікси ひ- / хі-/ й か- / ка-/, приєднуючись до прикметників, підкреслюють їхнє значення:弱い /йовай/ с/шб/о/й - ひ弱い/хіиовай/
/сво
■ /шм，
か弱い/кайовай/сяаб/cww,
糸田い/х о с о й / —か糸田い
/кабосой/ тонкий, тендітний.
Префікс うそ- / усо-/ приєднується здебільшого до прикметників і ді
єслів, пом’якшуючи їхнє значення，
напр•，
寒Vл /самуй/юлс^«іш — つそ寒 レ4
/усосамуй/ довол/
寂し V、/сабішій/ ош0/?7«似一つ 寂しレ、/усо_
с а б і ш і и / 笑む /ему/タ
—つて笑む/усоему/>»сл//;аз/гшся.
Префікс JX- /хоно-/, приєднуючись до дієслів та прикметників, привносить значення «трохи»，
《
ледь-ледь》
：
日
音
Vヽ
/курай/ wewwww—队
日音しヽ/хоноґурай/ /?7b；
W
>ZW
W
t/，白い/ШфОЙ/ 〇
Z/7W
W—队白い/ХОНОДЖфОИ/ 0L7少似/WWW,見ス_る
/міеру/ вибитися 6 /хономіеру/ проглядатися.
Префікс Ж- /ма-/ приєднується до іменників і прикметників. Його вжи
вають на позначення:
1)
справжнього, напр., ЛГвІ /нінґен/ людина - Л а Гні /манінґен/ справ
жня людина, ІЕЙ /шьо:джікі/ правда - Ж^ЕЖ /машьо:джікі/ чиста правда',
2) точного, напр., 北に /кіта-ні/ на w/ewh —真北に /макіта，
ні/
на
/і/вш’ч，四角 /шікаку/ 4〇
/ww/7w/c>7m/wfc- 真四角 /машікаку/«равмльнмй 奶細 _

рикутник\
3) абсолютного, напр., Ж /мідзу/ вода - Х Ж /мамідзу/ чиста вода,
新しレヽ/атарашій/ woeww —真新しV、/маатарашіи/ woe/czwb/cwzJ;
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4) чудового, напр., ^ /кі/

дерево -

/макі/

дерева, з яких виходить

якісна деревина\
5) типового, напр., /таке/ бамбук - ЖУї /мадаке/ бамбук мадаке [530].
Серед префіксів ваго є і застарілі. Наприклад, префікс しや-/шя_/， який
може приєднуватися до іменників, дієслів, прикметників і прислівників.
У разі приєднання до іменників цей префікс привносить значення зневаги，напр.，首 /кубі/ м/wja - しや首/шякубі/ (як фонетичний варіант しやっ
首 /шяккубі/) pwe松хжтшвс?ノмшя，つ ら / цура/ об/шччя — し や つら/ шяцура/
пика\ приєднуючись же до дієслів, прикметників та прислівників, префікс
しや- / шя-/ підкреслює значення твірної основи, напр.，
取 6 /тору/бршгш —
しや取る/шятору/
まだるい/мадаруй/ дювільнмй- しやまだるい
/шямадаруй/ неповороткий [530].
Особливими префіксами у японській мові є шанобливі префікси お/〇
-/ (як варіант 御-)та 御-/г о /， вживання яких додає ввічливості мовленню і
поваги до співрозмовника. Префікс ね- ( 御-)/ 〇
-/ приєднується до іменників
типу ваго, а префікс Щ /го-/ - до іменників канго; до слів лексичного шару
ґайрайго ці префікси зазвичай не приєднуються або приєднуються дуже
рідко. Префікси fc- (Ш-) /о-/ та Щ /ґо-/ належать до сфери другоьтретьої
особи [197, с. 337-338].
Приєднання префіксу お- ( 御- ) / 〇
-/ до слів, що стосуються співрозмовника чи особи, про яку йдеться, вказує на шанобливість:お兀気（
御兀気）
/о г е н к і/ノ
!я，
お仕事（
御仕事）/ошіґото/ fBaw似ノ/юботш，
お子さん
(御子さん）
/око-сан/ fBaw/aノdw/wwHOL
Деякі слова постійно вживають із префіксомій- /о -/: お茶 (御茶) / о-чя/
"ай ，お 金 （
御金）/о-кане/
お菓子（
御菓子）/о-каші/ co/zodow//，お湯
(御湯) / о-ю/
お酒（
御酒) / о-саке/ оже [197, с. 338].
Префікс御- /го-/， приєднуючись до слів лексичного шару канґо, так само
виконує гоноративну функцію, вказуючи на повагу до співрозмовника:
御意見 /ґоікен/
Зулшг,御機嫌 /гокіґен/
ошолоч タ
/гшя，
御両
親 /горьо:шін/(Вдіш ソ
御家底/гокатей/
У деякий випадках префікс御- / ro-/， так само, як і префікс お- / 〇
-/，
приєднується до слова постійно: СІ''15 /ґохан/рис, їжа.
Рідше можна зустріти омографічний до вказаних вище префікс 御- /мі-/，
який приєднується здешльшого до іменників ваго і також виконує гонора
тивну функцію, виражаючи повагу до всього, пов'язаного з імператором,
богами тощо, наприклад:
/мікокоро/ (Ваше) серце, Ы~^ /міко/ дитина
імператора,
/місуґата/ (Ваша) постать. Окрім цього префікс Щ- /мі-/
можуть уживати для підкреслення краси і неповторності вираженого осно
вою слова поняття (у такий випадках префікс також можуть записувати як
深- ) : 御 山 （
深山）/міяма/
ノго/?а，御 雪 （
深雪）/мію кі/ 〈
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кий) сніг. З такою самою метою, для підкреслення краси, префікс може при
єднуватися і до географічних назв:
/мійошіно/ (прекрасне) Йогиіно
[530]. Префікс 御- / мі-/ є застарілим [12, с. 527].
Як уже було вказано вище, за допомогою префіксів гайрайґо нові сло
ва творяться доволі рідко. Однак і серед такого типу префіксів зустрічаємо порівняно продуктивні. Наприклад, запозичений префікс スーノく一/су:па:-/ супер- використовують при творенні нових слів типу васейейґо:
スーノくーキヤツシユ /су:па:кяшшю/ сア《
е/жем/ fewd e/zeKTwpoHHia
ノ，
入 一 ，、一コピ一 /су:па:копі:/ якісна підробка, ス 一ノ、一 レアイ一
/су:па:реді:/
印:vc/нАог. Окрім цього префікс スーノヽ一-/ су:па:-/ приєднується до слів лексичного шару канго:スーノ、一 fe /易/су:па:сенто:/
громсюська лазня，スーノ、一疋^時 /су:тт:теіщш/ фіксований робочий день,
スー/ヽー抗原 /су:па:ко:ген/ суперантиген,スーノ、
一堤防 /су:па:тейбо:/
висока гребля， スーノ、一繊糸隹 /су:па:сенЧ/ суперволокно,スーノ、一特急
/су:па:токкю:/ швидкісний потяг.
Префікс ウノレトフ- / урутора-/少
льт/7дг- приєднується до деяких слів лексич
ного шару гайрайґо, утворюючи слова васеиеиго, наприклад: ウノレトフС /урутораші:/ наоважкии рівень (фізичних вправ); а також до слів лексичного шару
канґо,наприклад:ウノレトフ左矣/уруторасайоку/>!/7ь/и/7а///вїш
Префікс ミニ- / мін ト
/л«ш -， так само, як і попередні, приєднується до:
• запозичених слів гаирайго, напр” ミ ニ • リュック /міні-ркжку/加奶扮/ト
кии рюкзак，ミ ニ • ス ー ノ' 一 /міш-су:па: / ア《ерл/а/ж 四？
?，ミニドリンク

/мінідоршку/ енергетичний вітамінний наши у маленькій пляшечці;
-с л т к а н г о

， н а п р .，

^ = ^ 5 § / м ш і к а и х а ц у / л ^ х 7 а з а б ;^ 0 в а ^ я ю з н е А 7 с ? т / ^ -

оує окремого дозволу від влади), ^
/мінішінкансен/ швидкісний
потяг, який може їхати і по старих, і по нових коліях,之ニ株/мшікабу/
купівля-продаж акцій, поділених на 10 частин,久ニ政党/мшісейто:/jwaленька партія,ミニ豚/мінібута/
cet/ней.
Префіксально-суфіксальний спосіб словотвору. Префіксальносуфіксальний спосіб - це творення нових слів шляхом одночасного
додавання до основи і суфікса, і префікса.
У межах префіксально-суфіксального способу словотвору продуктив
ними є ті самі префікси та суфікси, які ми вже розглянули вище. При цьому
до твірної основи одночасно можуть приєднуватися префікси та суфікси як
одного, так і різних типологічних складів.
Часто нові слова творяться шляхом приєднання до твірної основи пре
фіксу та суфіксу канґо. Типовими випадками префіксально-суфіксального
словотвору з використанням афіксів канго є:
- творення прикметників із протилежним до вираженого основою слова
значенням, напр•，非法律的/хіхо:ріцутекі/ незшсоннмй (префікс 非- / хі-/ +
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法律/хо:ріцу/如/cow + суфікс -的んтекі/)，
非生産的/хісейсантекі/невм/?об«г/(префікс 非- /ХІ-/ + 生産/сейсан/
+ суфікс -的 /-текі/)，
非人
間的/х і н і н г е н т е к і / ( п р е ф і к с 非- /хі-/ + 人間/нінґен/людмнд + суфікс -的 /-текі/)，
非論理的/хіронрітекі/
(префікс 非- / Х І - / + 論理
/ронрі/логіка + суфікс /-текі),
/хіейсеитекі/ негігієнічний (префікс 非-/хі-/ + 衛生 /ейсей/
+ суфікс -的 /-текі/)，
無意識的/муішікітекі/
несвідомий (префіксМ-,/му-/ + ЖВЖ /ішікі/ свідомість + суфікс
/-текі/);
- творення іменників на позначення особи з одночасним запереченням
вираженого основою слова поняттям, напр.,
/муненкіншя/ осо
ба, яка не має права на пенсію (преф іксі- /му-/ +
/ненкін/ пенсія +
суфікс -者 /-шя/)，無能力者 /муно:рьокушя/ неАезда/тшмй (префікс 無/му-/ + 能 力 /но:рьоку/ 3如/W"/CWb + суфікс • 者んшя/)，不信心者 /фушінджіншя/ aweicw (префікс 不- /фу-/ + 信心 /шінджін/ в な
?д + суфікс -者 /-шя/)，
非交戦者/хікохеншя/
(префікс 非-/хі-/ + 交戦/кохен /メчасть
タ
+ суфікс • 者 /-шя/);
- творення іменників абстрактного характеру для вираження склад
них наукових понять, напр.,
/хіґ〇
:рішюґі/ ірраціоналізм (префікс 非- / ХІ-/ + 合 理 /го:рі/
+ суфікс - 主 義 /-шюгі/)，反ュダヤ主義
/хан’юдаяшюп/
別 （ префікс 汉- /хан-/ + ユ ダ Т /юдая/
+ суфікс - 主 義 /-шюгі/)，御都合主義 /гоцуго:шюгі/
アwisw (префікс
御• /го-/ + 都 合 /цуго:/
+ суфікс -主 義 /-шюгі/)，超[ І 家圭義
Ічьо'.кошгшюх'хІ ультранаціоналізм (префікс®- /чьо:-/ + ВШ /кокка/ дер-

似 + суфікс -主義/-ШЮГІ/)，
超自然主義/ЧЬО:ШІДЗЄНШЮГІ/ С■少 メ /7С7л/撕 （префікс超- / чьо:-/ + 自然/шідзен/
+ суфікс • 主義/-ШЮҐІ/)，
/мутейко:шюгі/ принцип пасивного опору (префікс Ш- /му-/
+ 抵抗/тейко:/ ОАф + суфікс -主義/-щюгі/)，非決定論/хікеттейрон/
(пре 中ІКС 非- / ХІ-/ + 決 定 / к е т т е й / + суфікс - 論 /-рон /)，
無宇宙論 /МууЧЮ:р〇н/ 仍のСЛИЗЛІ (префікс 無- / му-/ + 宇 宙 /учю:/
+ суфікс - 論 /-рон/) ，新アフトン主義 / шінпуратоншюгі/ weow/ar/wowiaw
(префікс 新- / ш ш-/ + プフ卜ン /пуратон/ /7лшт?н + суфікс ■王義ハшюгі/)，
新ロマン主義/
( префі кс 新- / шін-/ + ロマン /ром ан //7〇
a^ w +
суфікс - 主義 /-ШЮҐІ/);

- творення іменників на позначення особи, на яку спрямовано вираже
ною основою слова дію, напр.,
/хікоио:шя/ працівник (префікс
被- / ХІ-/ + 雇 用 /КОЙО:/ /7/?叫
タвшшя + суфікс -者 /-шя/)，被保険者
/хіхокеншя/ страхувальник (префікс^- /хі-/ +
/хокен/ страхування +
суфікс • 者 /-шя/)，
被扶養者/хіфуйо:шя/>тг7/жманеі/ь (префікс 被- / хі-/ + 扶
養 /фуЙО:/>7И/ЯШб7ННЯ + суфікс -者 /-шя/) тощо [154, с. 60].
Рідше зустрічаємо випадки одночасного вживання префіксу з двома
суфіксами, наприклад:
/мусейфушюґішя/ анархіст (префікс
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無- / му-/ + 政府 /сейфу/少
/wd + суфікси - 主義 /шюгі/ та -者 /шя/)，
不戦主義
者 /фусеншюгішя/
た/w (префікс 不- /фу-/ + 戦 /сен/
+ суфікси
-主義 /-шюгі/ та -者 /-шя/).
Можливим є поєднання афіксів різних типологічних складів, при цьому
найчастіше поєднуються префікси канґо та суфікси ваго, наприклад:ご大
層らしい /г〇
тайсо:рашій/
(префікс ご- / ґо-/ + 大層 /тайсо:/ wW+ суфікс - らしV、/-рашіи/)，
/J ヽ十曽らしレヽ/конікурашіи/ садювлевНЄ/ШЙ Z.
(префікс ЛІ、- /ко-/ + tfV ヽ/нікуй/
+ су中ікс
- らしレヽ/-рашіи/)，づヽ半青つたらしV、/ б у ш ь о л т а р а ш ш / ( п р е ф і к с ノ
іヽ
/бу-/ + 精 /сей/ енергія + суфікс - たらしい/-тарашій/)，御一緒+ る /гоішшьосуру/ приєднуватися (префікс®- /го-/ +
/ішшьо/разом + дієслово
す О /суру/， що набуло суфіксальних рис).

Словоскладання

Словоскладання є надзвичайно продуктивним способом словотвору у
японській мові. Складні слова, як правило, формуються зі слів, що нале
жать до одного і того самого типологічного шару японської лексики, одначе
в японській мові наявні також мішані (гібридні) одиниці, утворені зі слів
двох, а то і трьох різних лексичних шарів (типи таких одиниць вже було
подано у розділі «Лексикологія»).
До категорії складних слів О.А. Пашковський відносить слова, які
складаються із двох або кількох повнозначних компонентів; при цьому
обов'язковими рисами кожного складного слова повинні бути: словесна ці
лісність (це слово, а не словосполучення); внутрішня членованість, яка від
різняє складні слова від простих; повнозначність компонентів, чим складні
слова відрізняються від похідних афіксальних слів [267]. Першою озна
кою складних слів, на думку О.А. Пашковського, є словесна (граматична,
фонетична, смислова) цілісність, ускладнена головним чином внутрішнім
членуванням основи на значимі компоненти. Критерій словесної цілісності
дозволяє відділити слова від словосполучень. Друга ознака складної лекси
ки - членованість основи - також пов'язана передусім із внутрішньослівною окремою значимістю компонентів. Складові частини складних основ,
на думку О.А. Пашковського, виділяються у першу чергу тому, що продо
вжують самостійно функціонувати як слова, які були включені до складу
складної одиниці. Третя ознака - повнозначність компонентів - полягає у
тому, що у складних словах усі складові частини лексично значимі [267].
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Словоскладання характерне для всіх лексичних шарів японської лекси
ки - канґо, ваго і гайрайґо, при цьому в усіх шарах типовими є складні слова
(композити), що складаються з двох елементів [12, с. 517]. Переважають
складні слова з головним другим компонентом; у межах лексики канґо і
ваго, однак, зустрічаються також і сурядні (координативні) складні слова з
рівноправними компонентами [12, с. 518]. В усіх лексичних шарах найпо
ширенішою частиною ^іови серед складних слів є складні іменники (вони,
зокрема, становлять абсолютну більшість складних слів у межах лексики
канґо і ґайрайґо) [12, с. 518-519].
Оскільки японська лексика складається з трьох шарів - канґо, ваго
і ґайрайґо, словоскладання в японській мові є неоднорідним явищем. З
огляду на це О.А. Пашковський пропонує у межах словоскладання виді
ляти коренескладання (словоскладання у межах лексики канґо) та основоскладання (утворення складних слів типу ваго, а також мішаних оди
ниць). Основоскладання та коренескладання разом називають композицією
[197, с.36].
Розглянемо особливості словоскладання (композиції) у межах різних
лексичних шарів японської мови.
Коренескладання. Коренескладанням (складанням коренів) тво
ряться складні одиниці канго, які японісти називають зчепленнями
або словозчепленнями [199, с. 35; 377, с. 26]. Словозчеплення фак
тично відповідають складним словам у європейських мовах, проте у
японській мові характеризуються поєднанням у собі ознак складних
слів та словосполучень [266, с. 7-10].
О.А. Пашковський пропонує таке визначення словозчеплень: слово
зчеплення - це одиниці мови, що поєднують певні характерні риси сло
восполучень і складних слів, з^днання у єдині (як стійкі, так і нестійкі)
вислови китайських основ, які при цьому зберігають власні значення [264,
с. 42]. Через те, що зчепленням притаманні риси і складних слів, і слово
сполучень, проблемним питанням лишається трактування сутності таких
одиниць. Приміром, О.А. Пашковський, називаючи зчеплення «зрощеними
іменними словосполученнями», вказує на близькість таких одиниць саме
до словосполучень, одначе при цьому зазначає, що максимально стійкі зче
плення безпосередньо переходять до розряду складних слів, оскільки вони
здатні втратити словесну роздільність і стати єдиними лексичними одини
цями [266, с. 29]. З огляду на це з*ясування того, чи є словозчеплення ближ
чими до словосполучень, чи до складних слів, не втрачає своєї актуальності. Приміром, В.М. Алпатов та Б.П. Лаврентьев зараховують зчеплення
до складу словосполучень; Ямада Йошіо ж уважає їх складними словами,
М.Й. Конрад-те ж [12, с. 541-543; 199, с. 38].
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Словозчеплення як спосіб тісного об^днання самостійних слів є поши
реним явищем сучасної японської мови. Складові частини словозчеплень
з'єднуються одна з однією безпосередньо, без допомоги синтаксем, а пред
ставлені такі одиниці зазвичай двома іменниками здебільшого типу канґ〇[266, с. 7-31], наприклад:
/кайґай-рьоко:/ подорож закордон',
/кокуст-ктп/ міжнародна конференція', однак нерідко зустріча
ються і зчеплення, що складаються з трьох і більше компонентів, наприклад:
/шякай-фукуші-шісецу/установи соціального забезпечення,
*倩報公開制度/джьо:хо:-ко:кай-сейдо/ cwowewa вільного cbcTwア
а?ンдо ш み?/
маціі тощо. Формальна відмінність словозчеплення від словосполучення
полягає в тому, що перше об'єднане прийомом зчеплення і, відповідно, не
має морфологічних чи синтаксичних показників зв’язку слів [266, с . 17].
Актуальною проблемою японського словоскладання лишається роз
межування складних слів і зчеплень [12, с. 517]. Послідовності, що скла
даються з чотирьох і більше компонентів, як правило, належать до зчеплень, хоча серед канго тут є и однозначно складні слова:
/шінканвачю:джітен/ новий середній китайсько-японський словник. Осо
бливо розпливчастою межа між складними словами та зчепленнями є у лек
сичному шарі гаираиґо. Тут зустрічаються вельми довгі одиниці, які можна
трактувати як складні слова: ノ— ァイカ一ァ一 /но:майка:де:/ (англ, no +
my + car -Hday) день, колирекомендують не користуватися приватним ав
томобілем [12, с. 51 /].
Слова китайського шару лексики канго мають дуже великий потенціал
до зчеплення, при цьому нерідко V мові паралельно співіснують синонімічні словосполучення і словозчеплення [266, с . 18]，
наприклад: 日本
/ніхон-хо:мон/ ~ 0
/ніхон-е-но хо:мон/ візит до Японії. Одна
че нерідко, при цьому, синонімічні на перший погляд зчеплення та слово
сполучення мають неоднакове значення, наприклад, В ^(>0
/ніхон-но

дищина музика, яку виконують на традиційних музичних інструментах.
Зчеплення є результатом впливу на японську мову китайської, тож їхні
компоненти здебільшого належать до шару канго. Однак ці одиниці стали
важливою частиною японської лексики, і на сьогодні дедалі частіше зустрі
чаються мішані зчеплення, до складу яких поряд із канґо входять і слова інших шарів лексики, наприклад:クロムネ亏染/курому-осен/5абрア
加撕 （ перший компонент - гайрайго);緊急対策申し入れ/кінкю:-тайсакумогшире/ пропозиція термінових заходів (останній компонент - ваго) тощо
[12, с. 538].
Словозчеплення можна класифікувати за кількома критеріями. Най
очевиднішим є критерій кількості компонентів у зчепленні. Типовими
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є зчеплення， що складаються з двох слів, напр.，意思、
表 示 /іші-хьо:джі/

волевиявлення {意思、/’ші/ воля + 表:不 /хьо，
лжі/
. вираження, виявлення).，
АХШтЖ /джінко:-ейсей/ штучний супутник ( А Х /джінко:/ штучність +
ШїМ /ейсей/ супутник). Зчеплення, що складаються з трьох і більше слів,
зазвичай являють собою ускладнені варіанти двочленних утворень. Вони
творяться шляхом послідовного приєднання до наявних зчеплень третього,
четвертого і наступних компонентів [266, с. 2 5 ] : 内閣不信任決 議 /найкаку-фушіннін-кецуґі/ резолюція недовіри Кастетові (Л М /наикаку/ Кабі
нет, уряд + Щ в іі /фушіннін/ недовіра +
/кецуґі/рішення, резолюція)',
自由貿易地域/Д Ж І Ю : - б 〇:Є К І - Ч ІІ К І / зона
ど
/ ( 自由 /джію:/ сво6〇如 + 貿 易 /б 〇:Є К І/
+ 地 域 /Ч І І К І /
大量消費社会
/тайрьо:-шьо:хі-шякаи/ суспільство масового споживання (大量 /таирьо:/ Л Ш С О в /С /W b + ネ肖費/ Ш Ь О :Х І/
+ ネ土会/шякай/
原子力政策円卓会讓 /ґеншірьоку-сеисаку-ентаку-каип/ конференція за
круглим столом щодо політики v сфері атомної енергетики
/ґеншірьоку/
енерге/гш似 + 政策 /сеисаку/ /7сш/гш松7+ 円早/ентаку/ /Govглии стіл +
/каиґі/ конференція).
за ступенем входження у систему мови зчеплення поділяють на дві
групи. До першої групи відносять неідіоматичні зчеплення, які легко тво
ряться у мовленні, проте не закріплюються в системі мови. Це різні ока
зіональні утворення, поширені насамперед у письмовому мовленні (на
слух зчеплення сприймати непросто, тож в усному мовленні їх зазвичай
ун и к аю ть): 対外德済関係調整特別* 置 /тайгай-кейдзай-канкей-чьохейтокубецу-сочі/ спеціальні заходи щодо координації зовнішньоекономічних
зв 'язків. До другої групи належать зчеплення, що ввійшли у лексичну сис
тему мови; це здебільшого ідіоматичні одиниці, серед яких чимало термінів [12, с. 5 3 9 ]: 体外受精/тайґай-джюсей/з 0 вн/гш^з<зпя/днення;物価指数
/букка-шісу:/ індекс цін тощо.
За типом з в ’язку, що з ’єднує частини двочленного словозчеплення,
останні поділяють на сурядні та підрядні [266, с . 19].
Сурядний зв'язок виражає граматичну рівноправність, незалежність
одного компонента від іншого; кожен із компонентів не пояснении ІН Ш И М
і не пояснює його сам [349, с. 2 3 1 ];компоненти таких рівноправних оди
ниць функціонально однакові, категоріально однорідні, перебувають у рів
ному чи приблизно рівному зв'язку з семантикою слова [267], наприклад:
Я ^ В К /кокка-кокумін/ держава та народ. Сурядні утворення однома
нітні, іїхня кількість у мові порівняно з підрядними незначна [266, с . 19].
Підрядний зв’язок виражає граматичну залежність одного слова від
іншого [349, с. 229]; відповідно, до нерівноправних належать одиниці, де
один із компонентів уточнює інший, головний компонент, який семантично
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переважає [267], наприклад:
/ д ж ь о : к е н - х а н ш я / рефлекс,
/к ін ^ ж ік ан / фінансова установа. Такі утворення є надзвичайно
поширеними, переважно у письмовому варіанті мови, оскільки мають про
зору структуру та високий потенціал словотвору.
Залежно від співвіднесеності зі словосполученнями О.Л. Пашковський пропонує поділяти словозчеплення на дві групи:
- такі, що функціонують паралельно до тотожних за семантикою сло
восполучень такого самого словесного складу (напр.,
/джю:дайекйкьо:/і 重大な影響/джю:дай-наейкьо:/
- такі, що не мають подібних еквівалентів серед словосполучень (напр.,
アラブ連合共和国/арабу-ренґо:-кьо:вакоку/ (96 ’
£■
加
タбл/ка) [266, с. 29].
Одиниці, утворені у результаті коренескладання, мають зазвичай ста
більний порядок слів: головне слово майже всіх підрядних словозчеплень
має постпозицшне місце [266, с . 19].
Основоскладання. Основоскладання (складання основ) характерне
для слів ваго та мішаних [264, с. 44; 377, с. 26]. Перший тип предt р . ставлений словами, які утворені шляхом складання головним чином
^
власне японських основ. Загальними особливостями таких слів є:
основний характер компонентів, їх співвіднесеність із самостійними
словами, складання за історично сформованими зразками. О.А. Пашковський пропонує називати такі слова основоскладними [2d 7, с . 16]. За до
помогою основоскладання утворені, наприклад, такі одиниці:
- 首切り /куоікірі/ зв/’льнення з /юбодгш ( 首 /кубі/ мшя + 切 О /кіру/

різати);

- 薄氷 /усуг〇
:рі/wow/caк/шга( 薄レ、
/усуй/woH/a/w + 水 /ко:рі/л/д);
-競り売り /серіурі/
( 競 る /серу/
+ 売 ^ ) / уру/

давати);

- 取次 /торіцуґі/ А70С印
( 取る /тору/ 6/7A7WW+ 次 /цуґі/ WC7CWア
- 引渡し/хіківаташі/ ” 印^)йгчд ( 引く /хіку/
+ 渡す /ватасу/

давати)\
- 出会 う /дезу/ зустрітися (出 ^)/деру/ вийти + 会 う /ay/ зустрітися);
- 责 主Jyp’myті/ продавець (7Zる /уゃу/ продавати + 主 /иушії власник、'
- 立り寄る/тачшору/

( 立つ /тацу/ c/mjfww + 寄^ ) / йору/

зитися).
Такі одиниці складаються, як правило, з двох компонентів, виражених
дієслівними формами чи іменниками. Композити з трьох чи більше компонентів (напр” テナガザノレ/тенагадзару/ г/бо" —від 手 /те/
長レ、/нагай/
довгий і Щ /сгру/ мавпа) зустрічаються рідко [12, с. 517]. Основоскладним
словам притаманні складання за історично с 中ормованими моделями, осно
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вний характер компонентів та співвіднесеність останніх із самостійними
словами [264, с. 44-45].
Серед основоскладних одиниць, так само, як і серед коренескладних,
спостерігаємо підрядні та сурядні, причому кількість перших суттєво пере
важає, До композитів сурядного типу належать, наприклад, такі одиниці:
- 親子孫 /оякомаґо/ ба/иь/cw, dz/ww й cw少
/см;
- 飛び跳ねる/т о б і х а н е р у / [12, с. 518, с. 523].
Як правило, складне слово належить до тієї частини мови, до якої на
лежить і його останній компонент [12, с. 518]. Складні дієслова (напр.,
а також складні предикативні прикметники (напр.，力
弓蛍レヽ/чікарадзуйой/
смль/шй —від 力 /чікара/ сила і 弓
蛍
レ
ヽ/цуиои/ о/льнмй) характерні для лексипного шару ваго. Складні непредикативні прикметники є у шарах ваго
й канго: 酒好き /сакедзукі/ любм/мель ewm/ww (酒 /саке/ аж е + 好き /сукі/
любити), ^
V4 /текірей/ вправний
/те/рука + # tb V^ /кірей/ гарний)
[12, с. 518].

Абревіація
Абревіація ( 略言吾彳匕/рякугока/) —це спосіб творення нових слів від усі
чених основ, у результаті якого твориться абревіатура —略 /рякуго/.
Абревіацію зумовлює тенденція до економи мовних засобів для вира
ження спеціальних понять, що визначає рух мови до синтетизму як продук
тивного напряму мовного розвитку [58, с . 122-123; 74, с. 29]. Абревіацію,
як відзначають лінгвісти, спричинює поширення складних, багатокомпо
нентних найменувань, а и суть полягає у тому, що в одне слово об^днують
частини двох або більше слів [139, с. 88; 323, с . 167].
У працях японістів, присвячених цьому явищу, зустрічаємо не лише
термін «абревіація» (Б.П. Лаврентьев, О.А. Пашковський, В.М. Алпатов),
а й термін «скорочення》 у тому самому значенні (Н.І. Фельдман, Є.В. Маєвськии, А.В. Кудряшова)і навіть «редукція» (А.В. Кудряшова). Слова ж,
утворені у результаті абревіації, також дістають у працях сходознавців різ
ні найменування: складноскорочені слова (О.А. Пашковський), абревіату
ри (Б.П. Лаврентьев, В.М. Алпатов), скорочення (Н.І. Фельдман, А.В. Кудряшова, В.М. Алпатов). Надалі ці терміни вживатимемо паралельно,
надаючи, однак, перевагу більш звичним для словотвору термінам «абре
віація» та «абревіатура».
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На способи абревіації безпосередньо впливає система мови, відповідно
абревіація у японській мові має свою специфіку: вона полягає в утворенні
нових слів шляхом скорочення слів чи словосполучень [199, с. 35]. У ре
зультаті абревіації складна за будовою одиниця перетворюється на складноскорочену, яка складається з частин вихідної одиниці, а за значенням та
обсягом інформації рівноцінна до неї [73, с. 29; 217, с. 28; 264, с. 45].
Лексична система японської мови є доволі складною, оскільки містить
у собі три шари типологічно різних слів —канго, ваго та гайрайго, а та
кож слова, які на письмі оформлюють латинськими літерами (ロ一'^^ 字
/ро:маджі/). іому и абревіація у японській мові набуває особливих рис, яв
ляючи собою також складне, неоднорідне явище. Приміром, абревіатурою
є як слово 日経/ніккей/ятжсь/са
•松7 (від 日本経済/ніхон-кейдзай/)，
так і слово NHK (назва японської телерадіокомпанії); тобто очевидно різні
за структурою та способом творення одиниці. Певне, не в останню чергу
через таку комплексність абревіації японісти і не мають згоди щодо найме
нування цього явища. Однак сходознавці погоджуються у тому, що абреві
ація (скорочення) притаманна насамперед лексиці канґо і ґаираиґо [199, с.
Зз; Л І , с. 26], а також вказують на такі особливості абревіатур:
1 ) вони складаються з частин інших складних слів або словосполучень;
2) за значенням дорівнюють цим вихідним одиницям;
3) утворені шляхом скорочення [204, с. 45].
Складність явища абревіації в японській мові спричинює різні підходи
до класифікації абревіатур. Першу можливу класифікацію японських абре
віатур пропонуємо проводити за критерієм функціонування таких скоро
чених лексичних одиниць у мові. А.В. Кудряшова, наприклад, відзначає,
що лексичні скорочення у японській мові характерні насамперед розмовній
мові, напр” 運ドラ/рендора/ (від 連続ドラマ/рендзоку дорама/)
а л , コンノ
く/компа/ (від コンノくニオン/компаніон/)
проте вказує,
що деякі лексичні скорочення, утворені в розмовному усному мовленні,
згодом перейшли до сфери вживання літературної мови，напр.，ノくソコン
/пасокон/ (ВІД ノくーソナノレ.コンピュータ/113:(：
01^卩ヅ1(0\11110:丁〇/)^7印0>
на7ьнмй
特つ舌、
/токкю:/ (від 特另1J急す亍/токубецу кю:ко:/) M/ewc)кісний потяг [1 9 1 ,с. 85-86]. Отже, на основі функціонального критерію
виділяємо абревіатури, притаманні розмовному мовленню (нерідко спон
танні, не закріплені у мовній нормі), та абревіатури, що ввійшли до складу
літературної мови і пооутують не лише в розмовному, а й в інших ^науковому, публіцистичному тощо) стилях.
Наступну можливу класифікацію японських абревіатур пропонуємо
проводити за графічним критерієм. На його основі весь масив абре
віатур поділяємо на дві групи [151]:
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1 . Абревіатури, записані японським письмом.
2. Абревіатури, записані латиницею (ロ — ^ 字 /ро:маджі/).
Кожну з цих груп також можна поділити на певні підгрупи. Так, беручи
до уваги поділ японської лексики на слова канґо, ваго, ґайрайго, а також
мішані, у межах першої групи абревіатур виділяємо:
1 ) абревіатури, утворені з типологічно однорідних слів:
а) абревіатури, утворені зі слів канґо;
б) абревіатури, утворені зі слів ваго;
в) абревіатури, утворені зі слів гайрайґо;
2) абревіатури, утворені зі слів різних шарів лексики:
а) абревіатури канґо-ґайрайґо;
б) абревіатури ваґо-ґайрайґо;
в) абревіатури канґо-ваґо.
У межах другої групи абревіатур розрізняємо три підгрупи:
а) абревіатури, запозичені з інших мов (насамперед англійської) вже у
вигляді абревіатур, напр., WTO /дабурю-чі:-о:/ COT, GD? /д,жі>т>пі:/ВВП;
б) абревіатури, створені вже у японській мові з англійських слів, напр.,
OL /оеру/ (від англ, office lady) молода офісна співробітниця, JASDAQ

/джясулакку/ (віл ангп. Japan Association of Securities Dealers Automated
Quotation) ДЖа^ДАК- система автоматичної інформації про біржові ак
ції, які виставляє японська асоціація цінних паперів]
в) абревіатури на англійський кшталт, створені зі слів японської мови,
напр., К.К. /кеже:/ (від
/кабушікіґайшя/) акціонерна компанія,
N.H.K. /ену-ечі-ке:/ (від 日本放送協会/ніхон-хо:со:-кьо:кай/) Ліонська weлерадіокомпанія [377, с. 27].
Такі абревіатури вимовляють з урахуванням англійських найменувань
латинських літер [377, с. 27].
Розглянемо детальніше абревіатури, для запису яких послуговуються не
латинськими літерами, а суто японським письмом. Які ж особливості кож
ної з підгруп цього типу абревіатур?
а)
абревіація канго. У межах лексики канґо абревіація характеризуєть
ся тим, що слова, які складаються з 4 і більше ієрогліфів, скорочуються
у 2-3 складові шляхом відкидання ієрогліфа (зазвичай, другого) із кожної
пари [221,с. 35].
Абревіатури, утворені зі словозчеплень канґо, можна класифікувати за
тим, які з компонентів випадають:
1 ) другі склади обох членів словозчеплення，напр.，団 交 /данко:/ (від
団体交渉/дантай_ко:шьо:/) кояе/с/гшвн/
з
ア
лективного договору, ШШ /хаккін/ (від
/хацуоаи-кінші/) заборо
на продажу, Щ і# /ґембаку/ ^від
/ґенші-бакудан/) атомна бомба\
244

2) другий склад першого члена та перший склад другого члена словозчеплення，напр•，共存/кьо:дзон/ (від 共同生存/кьо:до:-сейдзон/)
タвання，高校/КО:КО:/ (ВІД 高等学校/КО:ТО:-ҐаККО:/) CWa/7臟 МШХ7Д;
3) перші склади обох членів словозчеплення，напр•，閣 議 /какуґі/ (від
内閣会議/найкаку-кайґі/)
ぬ
4) перший склад першого члена та другий склад другого члена (рідко),
напр., ШШ /ґ〇：
ґун/ (від ^.ЩЩА /дзайґ〇:-ґунджін/) резервіст;
5) лише один зі сюїадів одного з членів зі збереженням повноти іншого
членもнапр•，
大公使/тайко:ші/ (від 大使公使/тайші-ко:ші/) «ос/ш "ослон";.;
6) два склади одного з членів зі збереженням повноти іншого, напр.,
最高裁/сайкохай/(від 最高裁判所/сайкохайбаншьо/)ル/яховні/й Сアд [199,
с. 38; 377, с. 27]. Результатом останніх двох типів абревіації є триморфемні
абревіатури.
Крім двоморфемних і триморфемних абревіатур у спеціальній лексиці
зустрічаються і чотириморфемні абревіатури:核禁云邊 /какукін-кайгі/ (від
核兵器禁止平和建設国民会議 /какухейкі-кінші-хейва-кенсецу-кокумінкаиґі/) Конференція з заборони ядерної зброї. Це здеоільшого абревіатури
складних оагатокомпонентних найменувань.
Найпоширенішим типом аопевіаци v межах лексики канґо є творення
аоревіатур за моделлю «перша морфема першого члена словозчеплення +
перша морфема другого члена словозчеплення».
При скороченні словозчеплень нерідко змінюється читання ієрогліфів
(т.зв• 読み替又/йомікае/). Такий вид абревіації є суто японським， оскільки
пов’язаний з унікальними рисами японського письма. При зміні читання
можливими є два випадки:
1)
заміна кунних читань на онні，напр•，大 阪 神 尸 /0:сака-ІСо:бе/ —
阪神/Ханшін/Оажд wo/Гобе，
東京横浜/То:кьо:-Йокохама/- 京浜/Кейхін/
7b/c/o wa 你жс?гад^7,東京名古屋 /То:кьо:-Нагоя/ - 東 名 /То:мей/ м/似如/

магістраль Токіо-Нат〇я)\

2) заміна одного кунного читання на інше фідко)，напр.，外 為 /гаитаме/
(від 外国為替/гайкоку-кавасе/)
敗/ ? 如奶/?加/〇[199, с. 38-39;
221,с. 35].
б) абревіація ваго. У межах лексичного шару ваго скорочення є менш
поширеним явищем, ніж серед лексем канґо чи гайрайго. Такі абревіату
ри виникають здебільшого у спонтанному розмовному мовленні з метою
збільшення темпу мовлення і рідко переходять у літературну норму. Подібни
ми скороченнями активно послуговується молодіжний сленґ [29Ь, с . 140]:
- ニ ク タ マ / нікутама/ wec/w印шшй занメда (скорочення з’явилося у молодіжномусередовищііпоходитьвідслів 憎 い / た よ ら な い
/тамаранай/ нестерпний);
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•■チカ メシ /чікамеші/здб/гш/л/в 松7 (походить від слів 近 い /чікай/ блг/зь-

кий та

Ш /меші/ їжа, а записують його катаканою, оскільки це допомагає
внести семантику чогось нового, не пов’язаного з традиційним життям);
- きもい / кім ой/
(скорочення іменника 気持ち
/кім о ч і/ настрій і прикметника
4 /варуй/ поганий).
При скороченні ваго, як правило, редукуються або закінчення обох слів,
що утворюють абревіатуру, або ж лише одного. Типове скорочення склада
ється з чотирьох складів, з яких зазвичай перші два є початковими склада
ми першого слова, а останні два - відповідно початковими складами другого слова, що зазнало скорочення.
в) абревіація ґаираиґо. Скорочення слів і словосполучень у межах лек
сичного шару гайрайґо є дуже поширеним явищем, притаманним як роз
мовному мовленню, так і літературній мові. Скорочення ґаираиґо можуть
відбуватися за кількома моделями:
1)
зазвичай залишається по два перших склади з кожного слова (чи з
перших двох слів), а решту складів відсікають, напр•，ノ、イ テ ク /хаитеку/
(від ハ イ . テ ク ノ ロ ジ /хай текунороджі/) et/ссж/ /wexwo/юг び， アジプロ
/аджіпуро/ (від ア シ ァ ー シ ョ ン • プ ロ パ ガ ン ダ /аджіте:шьон пуропаган-

дд/) агітація і пропаганда ,セ ク ノ、フ /секухяра/ (від セ ク シ ュ ア ル • ノ 、フ
ス メ ン ト /секушюару харасументо/) сексアа/7ь«/ домдгання，リ モ コ ン /рімокон/ (шд リモート•コ ン ト ローノレ/рімо:то конторо:ру/) «ア
ль/w

ного керування'
2) дещо рідше зустрічаються випадки, коли початок першого слова може
бути приєднаний до закінчення другого, напр•，コ ー ホ フ ス /ко:порасу/ (від
англ, corporation house) корпоративный будинок]
3) одне зі слів може взагалі не зазнавати скорочення ，напр •，エコマーク
/екомажу/ (від англ, ecological mark) емблема екологічно чистої продукції',
4) скорочення може зазнавати й лише одне довге слово, при цьому роз
різняють два випадки:
- відсікання складів кінцевої частини слова, напр.，イ ン フ レ / інфуре/
(від イ ン フ レ ー シ ョ ン /інфуре:шьон/) шфляу/я，リノ、ビリ /ріхабірі/ (від リ
ノ、ビ リ ァ ー シ ョ ン /ріхабіріте:шьон/)/7еабія//иш/ія;
- рідше зустрічається скорочення одного або кількох складів початкової
частини слова ，напр” ホ一ム /хо:му/ (від プラットホ一ム/пураттохо:му/)
，ニューム /нЮ:Му/ (ШД 尸ノレ之ニ ク ム /аруМІНіуму/)
祕
[191 ，с. 89;199, с. 36; 221 ，с. 36-43].
2) абревіація мішаного типу. Сюди належать абревіатури, утворені з
типологічно різних слів. Відповідно, можливими є скорочення:
а)
канго та гайрайго ，напр•，合 コ ン /го:кон/ (від 合 同 コ ン パ ニ 才 ン
/го:до: компанюн/)л*(ш«анія ，尸ノレノヽインュン/атмэайшюн/(вщ 尸ノレノ、イト
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/арубайто/ підробіток і т с # /байш юн/ продавати свою весну, займатися

проституцією) та, яка продає свою молодість задля додаткового доходу,
ア ル 中 /аручю:/ (від ア ル コ ー ル 中 毒 / аруко:ручю:доку/) а/ш?гол/к;
б) ваго та гайрайго, напр•，口 コ ミ / кучі комі/ (від ロからロへのコミュニ
ケ一 シ ヨ ン /к у ч і-к а р а к у ч і-е -н о к о м ю н ік е :ш ь о н /)> ^ 7 ^ •松гі/ія，
エロ可愛い
/ерокаваій/ (від エ ロ チ ッ ク 可 愛 い /ерочікку-каваій/) еро/гшчномшшй;

в) канго та ваго, напр.，
ガリ, 人 /гаріаджін/ (від したかりや/шітагарія/
преомет захоплення та А /цжт/ людина) бойфренд;
/докуотоко/ (від
/докушін/ неодружений та Щ /отоко/ чоловік) паруОок; V
/ітаден/
(від いたずら電話/ітадзураденва/)
ズ
ア
[191，с. 86-89;
295, с. 140-144].
Подані приклади свідчать, що подюні одиниці можуть як належати до
літературної мови, так і перебувати на и периферії, функціонуючи здебіль
шого у молодіжному середовищі.
Вище ми розглянули класифікацію японських абревіатур відповідно
до лексичного шару слів, на базі яких відбуваються скорочення. Можли
вою, однак, є ще одна класифікація залежно від того, яка одиниця (чи
одиниці) стає вихідним матеріалом для скорочення. Відповідно, можемо
виділити:
1 ) скорочення одного слова, напр•，
インフフ/інфура/ (від インフフスト
2) скорочення кількох слів (туг найпоширенішим випадком є скорочення двох слів), напр.，
国連/кокурен/(від 国際連合/кокусайренго:/) (90Я;
3) скорочення словосполучення, н ап р ., 法 令 /хо:рей/ (від /去律と命令
/хо:ріцу то мейрей/) законодавство, закони і постанову
4) скорочення окремої фрази, напр.，き ъ ロ
Г愛 い /кімокавши/
少似/
(скорочення фрази 気持ち悪いけど、可 愛 い /кімочі варуй
кедо, каваій/ дивакуватий, але милий; існує ще більш скорочений варіант きもかわ/кімокава/);
5) скорочення речення (такий особливим вид абревіатур представлении
насамперед скороченням прислів'їв і приказок, при цьому слова, утворені
у результаті такого скорочення, репрезентативно заміщують собою вихідні
одиниці), напр.，
蝦鯛 /ебітай/(від 遍で鯛を釣るん6 丨
， 丁
3兵
-〇1^) ヅ
/)()<9<:取ти великого успіху за невеликих затрат (букв, стимати морського окуня
眉唾 /маюцуба/(від 眉毛に唾をしろ/маюге-ні цуба-о шіро/)
брехати [199, с. 39].
Наступним можливим способом класифікувати японські абревіатури є
поділ останніх за стилістичним критерієм на:
1 ) абревіатури, що не створюють стилістичного ефекту (сюди нале
жить більшість розглянутих вище абревіатур; такі скорочення семантично
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тотожні до їхніх нескорочених відповідників), напр•，原 発 /ґемпацу/ (від
^Т*ЛІ§Ш0Т/ґеншірьокухацуденшьо/) атомна електростанція,
2)
абревіатури, що викликають гру слів і створюють стилістичний
ефект. Сюди відносимо згаданий уже вище приклад アノレノくイシユン
/арубайшюн/ ( в і д ，ノ
レ
ノ
くイ卜 /арубайто/ « ム
і 冗^ # /оаишюн/
論
давати свою весну, заглматися проституцією) та, яка продає свою молоがc/wb здЗля Зодши 肪во少 3
Сполученням слів /V レノべ叫卜/арубаито/1
/байшюн/ створює гру значень: «якась повія» чи «підрооїток прода
жем молодості».
Окрім цього до скорочень зі стилістичним ефектом відносимо і вказане вище слово ガリ/ 人 /гаріаджін/
—лексема， яку вживають
OL (молоді офісні співробітниці); вона створена шляхом скорочення слова
した；^ りや/шітагарія/
задушення， при чому в результаті такого
скорочення з'являється асоціація зі словом 一 リア/ке:ріа/
тобто
ガ リ ア 人 /тщАгджін/ озтчж апатуснии (престижний) бойфренд.
Ще одним прикладом є сл ово 飲みにケーシヨン（
ノミニケーシヨン）
/номініке:шьон/ спілкування за випивкою. Слово створене шляхом додавання слів 飲 み /номі/
та (こ/ні/ Зля до редукованого ケーシヨン
/ке:шьон/, яке, вірогідно, є скороченням слова コ 久 ュ ニケ一 シヨン
/коыютк^.шъом! спілкування [295, с. 140-144].
Так само згадане вище скорочення ШЩ /докуотоко/ парубок, утворене
від слів 3 ¢ # /докушін/ неодружений та Щ /отоко/ чоловік, може бути за
писане з використанням іншого ієрогліфа і мати такий вигляд: щЩ /докуотоко/, де перший ієрогліф Щ /доку/ має значення отрута. Завдяки такому
нетрадиційному використанню ієрогліфів виникає гра слів, і скорочення
ЩЩ /докуотоко/ можна зрозуміти як чоловік, приречений на самотність',
хронічний самітник тощо.
Ще одним прикладом такого роду абревіатур є слово на позначення популярної страви —にく じやが/нікуджяга/
з л/ ’я ош . Воно утворе
не шляхом складання слів 肉 /ніку/ лі ’я о? та じやがい も/джягаимо/ /caf/?woпля з подальшим скороченням останнього таким чином, що за фонетичною
схожістю з ’являється асоціація з іменем соліста рок-гурту «The Rolling
Stones» Ніком Джаґґером.
Такі абревіатури, надаючи мовленню емоціино-експресивного забарв
лення, функціонують, як правило у розмовному стилі.
Абревіація нерідко викликає омонімію. Наприклад, абревіатура プロ
/пуро/ відповідає словам:
1 ) プロフェッショナル/пурофешьонару/ «рофес/она//;
2 ) プログラム/пуроґураму/
3 ) プロパガンダ/пуропаганда/
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4 ) プ ロ ダ ク シ ョ ン /пуродакушьон/ e
5 ) プロペラ 一 /пуропера:/
印 [199, с. 36].
Абревіатурою ロ グ /рогу/ можуть бути скорочені слова:

У) и グ ブック/やогуОуккуІ бортовий щоденник，,
2) ロ ガ リ ズ ム /рогарідзуму/ логарг/фл/.
Однак на практиці конкуренція омонімічних аоревіатур незначна,
оскільки зазвичай вони належать до різних сфер лексики і не стикаються в
одному контексті [199, с. 36].
Абревіація вельми поширена у письмовому варіанті мови, однак в усно
му мовленні частіше вживають повні варіанти слів, оскільки зазвичай абре
віатури важко сприйняти на слух [12, с. 525]. Деякі скорочення, одначе,
практично цілком витісняють повні найменування (це стосується, зокрема,
назв установ та організацій; [12, с. 525].

Редуплікація

Редуплікація (ШШ /джю:ф уку/) - це фономорфологічне явище, яке по
лягає у подвоєнні початкового складу чи цілого кореня; можливим є також
подвоєння цілого слова (повтор) [413, с. 408].
Редуплікація як спосю словотворення у японській мові близька до основоскладання, однак вона є малопродуктивним способом словотвору [377,
с. 26]. Редуплікацію основ спостерігаємо в різних частинах мови:
- іменниках ( 人々 /х іт о -б іт о /л ю д и , 日々/хі-б і/ дш);
- прикметниках ( 弱 弱 し い /йоваиовашій/ бояг少з , 初 々 し い /у іу іш ій / weвинний, ШШШШ L V^ /бакабакашій/ дурний)\
- займенниках ( そ れ ぞ れ /соре-дзоре/осажен
- вигуках ( こ れ は こ れ は / корева-корева/ о а с ，お い お い /ой-ой/ ой-ой);
- прислівниках ( ま す ま す /масу-масу/д 故)а//，
’ б かьиге，生 き 王 さ と /ік トікі-

і:о/живо, ぐずぐず /гуцзу-гуд^уіліниво, мляво) ТОЩО.
Найпоширенішою редуплікація є в ономатопоетичнш лексиці, на яку
так багата японська м о в а : ぴカ、
ぴカ> /піка-пікаУ блмстс,
タ呢；ばらばら
/6apa-6apa/6f/7〇
3cwA7;ご ろ ご ろ /ropo-ropo/ г ァ
/ ж /w; і г よ そ よ /сойо-сойо/легкий (про вітер) тощо.
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Морфолого-синтаксичний спосіб словотворення

Морфолого-синтаксичний спосіб - це спосіб творення нових слів шля
хом переходу слів одного граматичного класу в інший. При такому слово
творенні відбувається перехід слова з однієї частини мови в іншу, причому
змінюється значення і граматичні ознаки слова [349, с . 109].
Морфолого-синтаксичний спосіб словотвору представлений конверсі
єю - переходом однієї частини мови в іншу, що базується на зміні синтак
сичних функцій і зв'язків слів та граматичних форм, їх семантичній і морфологічній трансформації [182, с. 70; 268, с . 172-178]. Конверсія є способом
словотвору без залучення спеціальних словотворчих афіксів і являє собою
різновид транспозиції, за якої перехід слова з однієї частини мови в іншу
відбувається так, що називну форму слова однієї частини мови (або його
основу) використовують без усіляких матеріальних змін як слово іншої час
тини мови [413, с. 235].
Конверсію часто супроводжує розрив із системою значень вихідного
слова [182, с. 71;268, с. 43]. Цей спосіб словотвору в японській мові пред
ставлений, наприклад, такими випадками:
- конверсією «дієслово - іменник» (субстантивацією дієслів, тобто пе
реходом в іменник другої основи дієслова), напр., IS /ханаші/ розмова від
言舌す/ханасу/ го所?/?w/ww,答え /котае/ в记
від 答又 о /котаеру/ e/dm?ezdaww,終りんварі/Асшеї/ь від 終わる/овару/з^жшчア份з/гш;
- конверсією «іменник — прикметник» (ад’єктивацією)，напр•，遠く
/то:ку/ ()а/геч/нь і i s Vヽ
/то:й/ За/іе/о/й，
近く /чікаку/
і 近Vл /чікай/
близький,
/кікен/ небезпека і
/кікен/ небезпечний,自由 /джію:/
свобода і Й Й /джію:/ вільнии\
- конверсією «прикметник (іменник) - прислівник» (адвербіалізацією),
напр., /с < ^ /v /такусан/ численний і /с < $ Ау /такусан/ багато,
/тайхен/
і 大変 /таихен/ «адзвг/чш/яо,力、
なり/канарі/
і
かなり/канарі/ ве/гьлш，
実際/джіссай/
і 実際 /джіссай/ «доїзде が；
- конверсією «іменник - службове слово», напр., FJf /токоро/ місце і
службове слово ところ/токоро/,物 /M O H 〇//?Z 4 і службове СЛОВО もの/М О Н 〇/і
- конверсією
«іменник
(дієслово,
прикметник) 一 вигук»
(інтер’єкціалізацією)，
напр，
畜生 /чікушьо:/ /wea/n/wa,ズ
少
доба - ちくしよう
/чікушьо:/ чорт забирай тощо [182, с. 71-72; 377, с. 25].
При конверсії виникають словотворчі значення, близькі або тотожні до
тих, які існують при афіксації, тому афіксація та конверсія є способами сло
вотвору, що взаємодоповнюють одне одного, або ж конкуоують [413, с. 235].
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Лексико-семантичний спосіб словотворення

Лексико-семантичний спосіб словотворення - це спосіб творення нових
слів шляхом розщеплення значення слова на два самостійні значення [349,
с . 109].
У межах лексико-семантичного способу словотвору відбувається вто
ринна лексична номінація (або ж неосемантизація), яка полягає у вживанні
номінативних засобів, що вже існують у мові, з метою найменування іншо
го класу об5єктів [259, с . 161]. Отже, лексико-семантичний спосіб слово
твору пов'язаний із процесами зміни значень слів: слово, функціонуючи у
мові, розширює своє значення або ж набуває нового, переносного значення
і починає позначати іншого роду поняття.
Зміна значення слова відбувається кількома способами, згодом різні
значення слова можуть розійтися доволі далеко. З огляду на складність
процесів зміни значень слів не дивно, що лінгвісти у межах лексико-се
мантичного способу словотвору розглядають різні явища. Так, О.А. Пашковський як приклади лексико-семантичного способу словотвору японської
мови наводить переосмислення слів і виділення нових значень [265, с . 177],
Н.І. Фельдман - розщеплення слів на омоніми [377, с. 27]. Отже, до лек
сико-семантичного способу словотвору належать різні процеси, пов'язані
зі зміною значення слова. Пізніше у результаті такого перенесення і роз
ходження прямого й переносного значень слова можливим є розщеплення
слова на омоніми. Нижче розглянемо всі ці явища.
‘ひ
Перенесення значення. Перенесення значення відбувається трьома
шляхами. В основі переносного значення лежать:
а) метафора;
б) метонімія;
в) синекдоха.
Метафора, метонімія, синекдоха є різновидами переносу значення сло
ва, у результаті якого слово набуває нового, переносного значення, що час
то буває образним і має стилістичне забарвлення. Усі ці три види переносу
значення мають загальну назву tb % /хію/ переносний вислів.
Перенесення значення є доволі поширеним явищем у будь-якій мові,
тому про метафоричні та метонімічні переноси говорять як про мовні
універсали та семантичні закономірності чи закони [322, с . 19, с. 65]. Всі
слова, в основі яких лежить метафора, метонімія чи інші подібні фігури, є
мотивованими через наявність зв^зків між буквальним і переносним зна
ченнями [370, с. 231].
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Метафору, метонімію та синекдоху досліджено у працях японських
лінгвістів Мацумото Йо, Сато Шінобу, Моміяма Йосуке, Куніхіро Тецуя.
На їхні міркування ми й будемо спиратися далі.
Мацумото Йо, аналізуючи метафору, метонімію та синекдоху в япон
ській мові, ілюструє їх трьома реченнями, в кожному з яких ужито слово
7Ё /хана/ квітка:
- 1 ) 花瓶に花を活ける。
/Кабін ні хана о ікеру/
Поставити квітку у вазу.
2) А さんは職場の花だ。
/Е-сан ва шьокуба но хана да/
А. популярна у колективі.
3 ) 花見に行く。
/Хана-мі ні іку/
Піти милуватися сакурою.
У своєму звичному, основному значенні слово^Б /хана/ на позначення
«гарного, привабливого цвіту рослини» вжите у прикладі 1 .На відміну від
цього, у двох наступних прикладах вже йдеться не про квітку як таку, а
про когось привабливого, як квітка (приклад 2) та про сакуру (приклад 3)
[589, с. 74]. При цьому слова ~Vc /хана/ у прикладі 1 та у прикладі 2 ма
ють спільне значення «чогось привабливого», а спільною рисою прикладів
1 і 3 є те, що в останньому йдеться про різновид «гарного, привабливого
цвіту рослини» (тобто, основного значення слова
/хана/, зазначеного у
прикладі 1)[589, с. 75].
Розглянемо кожний вид переносу значення докладніше.
Метафора. Метафора - це троп або механізм мовлення, який по
лягає у вживанні слова, що позначає певний клас предметів, явищ
тощо, для охарактеризування або найменування об^кта, що входить
до іншого класу, чи найменування іншого класу об'єктів, аналогічно
го до даного [413, с. 296]. У широкому сенсі під метафорою розумі
ють будь-який вид уживання слів у непрямому значенні [413, с. 296].
Японські лінгвісти дають таке визначення метафори: м е т а ф о р а ^ У
/метафа:/，隠 喩 /ін’ю/) — це перенос значення на основі подібності двох
предметів, явищ, понять, який полягає у вираженні одного предмету, яви
ща чи поняття через форму іншого предмету, явища або поняття [589,
с. 76]. Інакше кажучи, в основі метафори лежить подібність за формою [349,
с. 42]. При метафоризації визначальні для виду переносу зв^зки з дійсніс
тю можуть бути різного характеру:
а) в основі переносу лежить зорова схожість двох явищ;
б) перенос найменування з конкретного на абстрактне;
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в)
перенос найменування на основі подібності результатів різних про
цесів, що позначені одним словом [193, с. 77-78].
Куніхіро Тецуя, спираючись на семантичний критерій, пропонує виді
ляти такі типи переносу відповідно до значення метафор:
1 ) форма, напр•，太鼓の月同/тайко-но до:/ 奶/?/7タ
с ポアл:в. /wi/юノふ
/цукуе-но аші/ ніжки стола;
2) функція, напр•，
大都市の七、
臓部 /дайтоші-но шіндзо:бу/
市民の足/шімін-но аші/ /иранец?/?/??你狀. ногм грол伯дянノ；
j ) взаємне розташування, н а п р ., 山 裾 /яма сусо/
(Ь>тсв.
«о/zw) гор w，舞台の袖 /бутай-но соде/ Афшю (б_у/св.外/азеノcr/eww，行列の頭
/ґьо:рецу-но атама/ голова черги;
4) якість, напр.,
/мачі-но дані/ паразити (букв, кліщі) міста організована злочинність',
5) стан, напо.,
/курума-но наґаре/ потік машин;
6) подібне відчуття, напр., 明о い音色/акаруй неіро/
зб>тс ("б>тсв.
чистий колір звуку), (ЗІ
/ніґіяка-на юкіґешікі/ веселий зимо
вий пейзаж [195, с . 160].
Метафора є не лише ресурсом образного мовлення, а і джерелом нових
значень слів, які здатні виконувати номінативну функцію [413, с. 296]. Що
більше ознак та інформативності має значення слова, то легше воно зазнає
метафоризації [413, с. 296].
Метафоризація - це механізм мовлення, який полягає у вживанні слова,
що позначає певне поняття, певний клас предметів чи явищ, для наймену
вання поняття, яке належить до іншого класу за схожістю ознак цих понять
[292, с . 12; 413, с. 296; 589, с. 76]. Таке перенесення найменування, як за
значають лінгвісти, виникає з потреби людської свідомості порівнювати й
зіставляти предмети і явища [193, с. 77]. Метафоричним є, наприклад, ужи
вання слів 55 Ш /тенґоку/ рай і ШШ /джіґоку/ пекло у реченні на кшталт:

今の職場は天国（
地獄）だ。
/Іма-но шьокуба ва тенгоку (джіґоку) да/
Моє нинішнє місце роботи - це справжній рай (справжнє пекло).
У цьому реченні слова х В /тенґоку/ рай і ШШ /джіґоку/ пекло, функ
ціонуючи у переносному значенні, позначають відповідно «щось чудове,
прекрасне» та «щось жахливе» [589, с. /6].
Найчастіше метафоризації зазнають конкретні іменники, а також при
кметники на позначення фізичних якостей, описові дієслова тощо [413,
с. 296]. Наведемо кілька прикладів.
Метафоризація іменників:

正月休みに食べすぎて、ブタになってしまった。
/Шьо:ґацу-ні табесуґіте, бута ні наттешіматта/
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Об ївшись під час новорічних свят, я розповніла, неначе свиня.
Погляньмо при цьому на реалізацію прямого значення слова У ^ /бута/
свиня у такому реченні:

お祖母さんはブタを飼っている。
/Обаа-сан ва бута-о каттеіру/
Бабуся тримає свиню.
Метафоризація прикметників:

これは遠い昔の話だ。
/Коре ва то:й мукаші-но ханаші да/
Це дуже давня розмова.
На противагу цьому, у своєму прямому значенні слово 述レヽ/то:й/ do/zeкии вжито, наприклад, у реченні:
А 大学は駅から遠い。
/Е-даиґаку ва екі-кара то:й/
Університет А розташований далеко від зупинки.
Метафоризація дієслів:

やっと春が来た。
/Ятто хару га кіта/
Нарешті прийшла весна.
Для порівняння наведемо приклад уживання слова 5І5 Ъ /куру/ приходи
ти у його прямому значенні:

突然友達が来た。
/Тоцудзен томодачі ґа кіта/
Несподівано до мене прийшов друг.
Метафоризація прислівників:

よく考えた上で、結論を出すべきた。
/Йоісу кангаета уе де, кецурон-о дасу бекі да/
Треба ухвалювати рішення, добре подумавши.
І, для порівняння, слово_Ь /уе/ вгорі в його прямому значенні функціо
нує так:

上に参ります。
/Уе-ні маірімас/
Підіймаюся нагору. [589, с. 77].
Метонімія. Лінгвісти визначають метонімію (メ トニミー/метонімі:/，
換喻 /кан’ю/) як перенесення назви з одного предмета на інший,
t r v здійснене за ознакою суміжності ознак понять на основі просторо
вих, часових, казуальних зв'язків, які об'єктивно існують між цими
предметами [136, с. D7; 292, с . 17; 589, с. 83]. Інакше кажучи, при
метонімії перенесення відбувається на основі суміжності, тобто тісного
зв'язку понять [349, с. 42]. Японські мовознавці пропонують таке визна254

чення метонімії: «метонімія - це переносне значення, що відображає пред
мет або поняття за допомогою використання форми іншого предмета або
поняття і ґрунтується на мисленнєвому чи поняттєвому зв'язку цих двох
предметів або понять, тобто на суміжності двох об’єктів позамовної дійсності» [589, с. 83].
Явище метонімізації, так само, як і метафоризація, спирається на здат
ності слова до своєрідного подвоєння (множення) номінативної функції,
тобто зміна значення слова у цьому разі є так само результатом перенесен
ня найменування з одного явища, процесу, предмета на інший та розвитком
багатозначності слова [193, с. 79]. Погляньмо на такі приклади:

一晩で一升瓶を飲み千してしまった。
/Хітобан-де ішььо: бін-о номіхошіте шіматта/

За один вечір випив цілу пляшку.
黒板を消す。
/Куробан-о кесу/

Витирати дошку.
部屋を片づける。
/Хея-о катадзукеру/

Прибирати кімнату. [589, с. 83].
Так, перший приклад ілюструє перенесення значення зі слова Й /саке/

саке на слово Ш /бін/ пляшка (суміжність понять «посудина» та «вміст по
судини»), У другому прикладі йдеться не про дошку як таку, а про написане
на ній; у третьому - про речі, накидані у кімнаті. Отже, як свідчать прикла
ди, метонімія є типовою у словах на позначення предметів дійсності, тісно
пов’язаних один з одним [589, с. 83].
Іншим прикладом метонімії є метонімія, що грунтується на суміжності
дії та об’єкту， на який вона спрямована, наприклад:
А さんは本当に寿司が好きだ。
/Е-сан ва хонто:-ні суші ґа сукі да/

А. дійсно любить суші.
やっと原稿が終わった。
/Ятто ґенко: ґа оватта/
Нарешті закінчив рукопис. [589, с. 86].
Цей тип метонімії має у своїй основі суміжність об’єкту і типової дії,
яку зазвичай учиняють стосовно цього об'єкту. Так, ми розуміємо, що у
першому прикладі мається на увазі «любить їсти суші», а у другому - «за
кінчив писати рукопис» [589, с. 86].
Типовим різновидом метонімії є також метонімія на основі суміжності
«автор - його твір»:
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漱石を読む。
/Со:секі-о йому/

Читати Сосекі.

チ ャ イ コ フ ス キ ー を 聞く。

/Чяікофусукі:-о

K 1 KV/

Слухати Чаиковського.
-

カン卜を研究する。

/Канто-о кенкюхуру/
Досліджувати Канта [589, с. 86].
У всіх цих прикладах маються на увазі «твори Сосекі», «твори ЧаиАсовсьАсого》 ，
і метонімізація відоулася за рахунок тісного
зв’язку імені автора з його творами.
Метонімію часто використовують для табуйованих висловів, які соромно вживати прямо: 異性と寝る/ісей то неру/ або 異性を抱く/ісей-о даку/
спати з кимось,
/хіто-но ньо:бо:-ні те-о дасу/ вступи
ти у зв 'язок з чужою жінкою тощо [195, с . 164].
Синекдоху ( シネクドキー/шінекудокі:/，提喩 /тейю/) визначають
як вид переносу значення, за якого конкретне значення виражене че^ p v рез уживання форми з шльш абстрактним значенням, або ж навпа
ки, більш загальне значення виражене у формі конкретнішого [589,
с. 79]. Інакше кажучи, синекдоха - це заміна частиною цілого, вжи
вання однини замість множини, слова із загальнішим значенням на
позначення слова з конкретнішим значенням або ж навпаки [349, с. 42;
589, с. 79].
Найчастіше синекдоха зустрічається у формі вживання слова з загаль
ним значенням (гіпероніма), яке містить у собі лише родові ознаки, на по
значення слова з конкретним значенням (гіпоніма), тобто слова, яке крім
родових ознак містить у своєму значенні ще низку специфічних, видових
ознак. Позначення конкретного поняття загальним називають також спеціалізацією ( 特殊イ匕/токушюка/) [589, с. 79]. Прикладами синекдохи, у результаті якої відбулася спеціалізація значення, є:

人に頼ってはいけない。

/Хіто-ні тайотте ва ікенаи/

Неможна покладатися на (інших) людей.
政界に人なし。

/Сеикаи-ні хіто наші/

Нема серед політиків (нормальних) людей.
あの人の仕事は評価できる。
/Ано хіто-но шігото ва хьо:ка декіру/

Його роботу можна (високо) оцінити.
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А 選手は足がある。
/Е-сеншю ва аші ґа ару/

Спортсмен А. має (швидкі) ноги.
明日天気になるといいね。

/Ашіта тенкі ні нару то и не/

Добре б, щоби завтра була (хороша) погода. [589, с. 79-81].
У поданих вище прикладах слово із загальним значенням передає кон
кретне поняття. Так, у першому прикладі словоЛ /хіто/ люди вжите не на
позначення «всіх людей», а на позначення «інших людей (крім мене)»\ у дру
гому прикладі теж маються на увазі не «всі люди», а «нормальні, достойні
люди»\ відповідно и надалі йдеться не про просто «оцінити», «ноги», «по
года»^ а «високо оцінити»^ «швидкі ноги», «хороша погода» [589, с. 79-81].
Синекдоху вживають і навпаки, при позначенні загального поняття конкретним; у цьому разі йдеться про генералізацію (—
—般イ匕/іппанка/) [589,
с. 81]. Наприклад:
А さんは本当に酒飲みだ。
/Е-сан ва хонто:-ні сакеномі да/
А. оіисно полюбляє випити.

人はパンのみにて生きるにあらず。
/Хіто ва пан номі-ніте

ik id v

-hi

арадзу/

Не хлібом єдиним живе людина.
ご飯を食べに行こう。
/Гохан-о таое-ні іко:/

Ходімо перекусимо [589, с. 81].
Очевидно, що у першому прикладі йдеться не лише про «саке», а про
«алкогольні напої взагалі». Аналогічно у наступному прикладі під словом

ノ
《ン /пан/
мається на увазі не п р о с т о а загалом вся
і, навіть шльше, «фізична сторона життя» (на противагу духовній; [589,
с. 81]. Подібне констатуємо і в останньому прикладі, де слово ご飯/гохан/
рис використане на позначення будь-якої їжі.
Перенесення значень слів на основі різних критеріїв є можливим завдя
ки властивості людського мислення зіставляти и порівнювати предмети і
явища дійсності; можливість використовувати слова для найменування по
нять інших класів є свідченням невичерпних ресурсів мови та и здатності
задовольняти потреби народу, який нею говорить.
Розщеплення на омоніми. Японісти у межах лексико-семантичного
способу словотворення в японській мові виділяють також розщеплення на
омоніми [377, с. 27]. Слова, утворені таким способом у давній час, набули
різного ієрогліфічного написання, що цілком їх розмежувало: ^ С /цугу/
і 晶司ぐ/цуґу/ носл/•办
eaww; омоніми, утворені у пізніший час,
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зберігають спільне ієрогліфічне написання:1ІІ /яма/ гора і l-U /яма/ спеку
ляція, ризик [377, с. 27]. Розщеплення на омоніми є наслідком перенесення
значень слів, про які вже йшлося вище. В окремих випадках пряме й пере
носне значення слова розходяться настільки далеко, що слово перестають
сприймати як єдине з двома значеннями. Саме у такому разі й відбувається
розщеплення колись багатозначного слова на два омонімічні; пізніше таке
розщеплення може бути закріплене і різним ієрогліфічним оформленням,
як це сталося з омонімами, утвореними у давній час.

Лексико-синтаксичний спосіб словотворення

Лексико-синтаксичний спосіб словотворення - це спосіб утворення
нових слів у результаті стягнення в одне слово двох або більше слів [349,
с . 109]. У японській мові цей спосіб представлений лексикалізацією сло
восполучень. Лексикалізація ~ це перетворення елементу мови (морфеми,
словоформи) або комбінації елементів (словосполучення) на окреме повно
значне слово чи іншу еквівалентну йому лексичну одиницю (наприклад,
фразеологізм) [413, с. 258]. Критерієм цілісності слів, утворених шляхом
лексикалізації словосполучень, є обов'язкова єдність наголосу і неможли
вість паузи у межах таких комплексів [12, с. 524].
У японській мові існує певна кількість слів, що утворилися в результаті
лексикалізації словосполучень:目
艮/манако/ зшмг/я (від давніх форм слова
目 /ме/ еже?， показника родового відмінку の /но/ та слова 子 /ко/ dw/wwwめ，
間に合う/маніау/ ecwwso/ww (від 間 /ма/ «роді/ к ж часア，に /ні/ показник
давального відмінку та 合う /ау/ア ア вшимся)，
床のР日
1 /токонома/ тсжс?нома (стінна ніша з поличками) (J^ /токо/ підлога + (D /но/ + /ма/ місце,
茶の間 /чянома/ в/тояьня, 丨
Йояьня ( 茶 /чя/ чдй + の /но/ + 間
/ма/ л псгуе )，
気をつけ/кюцуке/
（
河/кі/ ァ
jc + показник знахідного
відмінку を /о/ + つける /цукеру/ до如/?ш ) , 木の実 /кіномі/ 如 》; ww ( 木 /кі/
дерево, показник родового відмінку (D /но/ і Щ/мі/ плід). Серед таких слів
спостерігаємо як давні, так і більш пізні утворення, а їхньою особливістю
є те, що:
1 ) їхніми компонентами є члени словосполучень;
2) за формальними ознаками такі слова можуть бути співвіднесені з
певним видом словосполучень;
3) становлення цих слів визначене процесом словозлиття [2〇
4, с. 45;
377, с. 27].
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О.А. Пашковський пропонує називати слова, утворені шляхом лекси
калізації словосполучень, синтагмоскладними і виділяє їх в окремий тип
поряд із іншими складними словами японської мови - коренескладними,
основоскладними та складноскороченими словами [264, с. 45].
У межах таких слів виділяють граматичні елементи, що є нехарактерним
для звичайних композитів [12, с. 524], однак, з іншого боку, слова, утворені
шляхом лексикалізації словосполучень, є концептуально цілісними і пере
дають своїм значенням одне єдине поняття, позначити яке всі компонен
ти лексикалізованого сполучення здатні лише у певній, чітко встановленій
комбінації.
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ЗАГАЛЬНІ
ПИТАННЯ ГРАМАТИКИ

Поняття системи в лінгвістиці

Поняття системи і системності, підготовлене багатостолітнім розвитком
науки в різних галузях, зустрічається в багатьох теоретичних дисциплінах,
але в жодній іншій гуманітарній науці ці поняття не набули такого широко
го використання, як у мовознавстві.
В основі поняття системи лежить співвідношення чотирьох взаємо
пов'язаних концептів-корелятів: «сукупності», «елементу», «структури» і
«функції».
Отже, система - це структурна сукупність елементів, які об?єднанні
певною спільною функцією. Під функцією при цьому розуміється виконан
ня дій; під елементом - деякий включений об'єкт, який виділяється в якості
функціональної частини, яка включає объект системи; під структурою - по
будова складного об'єкта системи, який виявляється в характері співвідне
сеності його елементів. Всі ці елементи тісно пов^зані між собою. Тобто
немає системи без структурної співвіднесеності елементів. Немає струк
тури без системи елементів, характер співвіднесеності якої вона виражає.
Немає елемента без системи, який є структурною частиною системи. І, на
самкінець, немає системи з визначеною структурою співвіднесеності еле
ментів без виділення функції, яку виконує система в цілому через функціональну взаємодію окремих її елементів.
Мова як вербальний засіб формування думок і обміну думками між
людьми являє собою складну сукупність знакових одиниць. У рамках спіль
ної сукупності знакові одиниці утворюють численні ряди співвідношень,
які відображають їх різноманітні зв’язки - близькі і менш близькі, прямі
і непрямі тощо. Однак між рядами елементів чітко виявляється спільна
функція мовних одиниць, яка виражається людськими думками в ході мов
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ного спілкування. Ця спільна функція， яка пов’язує мовні одиниці, дозволяє
розглядати мову як деяку систему з притаманними будь-якій системі функ
ціональними властивостями.
Будь-яка система має свою структуру， тобто внутрішню будову, яка виражається в характері зв'язку її складових частин. Структура мови форму
ється власними типами мовних одиниць - фонемами, морфемами, словами
і т. ін. Ці одиниці належать до трьох складових частин мови , тобто це фо
нетична, лексична і граматична будови. Фонетична будова слугує матері
альною підосновою мови, вона здійснює фізичне представлення основних
мовних одиниць усіх рівнів. Лексична будова об’єднує всю множину називних засобів мови, тобто слів і стабільних словосполучень. Граматична
будова об5єднує закономірності побудови висловлювання із називних за
собів мови у процесі виконання мовлення (говоріння чи письма). Будучи
організатором побудови висловлювань, а через них і мовлення в цілому,
граматична будова є основою системності мови.

Місце граматики в лінгвістичній науці

Для того щоб побудувати висловлювання, що виражає деяку думку, не
достатньо вибрати відповідні слова і вимовити їх одне за одним. Слова,
підбираються і говоряться в міру розгортання мови; вони повинні бути
з ’єднані один з одним в певному порядку і оформлені у вигляді єдиного
комплексу, цілеспрямовано включеного до ситуації спілкування.
Сукупність закономірностей побудови таких комплексів з окремих слів
за допомогою їх категоріальної зміни і впорядкованого сполучення один з
одним і складає граматичну будову мови, що досліджується наукою грама
тикою.
Організуюча роль, яку виконує в мові и граматична будова, не зводиться
до формального регулювання процесів зміни слів і побудови висловлювань.
Навпаки, саме граматичне регулювання цих процесів стає можливим завдя
ки тому, що всі елементи граматичної будови мають свій особливий семан
тичний зміст. Він характеризується максимальним ступенем абстрагування
від конкретних значень слів та їх поєднань, що безпосередньо відобража
ють предмети, явища і відносини дійсності.
Граматико-семантичні узагальнення, виявляючись у формах слів і фор
мах об'єднань слів у висловлювання, відображають не окремі, конкретні
предмети, явища і відношення світу, а загальні ознаки класів предметів і
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явищ, загальні властивості відношень між класами. Саме ця семантична
специфіка граматичної будови обумовлює її фундаментальну роль у реалі
зації якісної визначеності мови в цілому, тобто у виявленні сутності мови як
об^кта дійсності. На цю роль граматичної будови лінгвісти вказують відпо
відними фразами, називаючи граматику «кістяком мови» або «душею мови».
Семантика, що виражається граматичними елементами мови, співвід
несена з узагальненим-змістом логічних форм мислення. Ця співвіднесе
ність є природним виразом нерозривному зв'язку мови і свідомості: якщо
логіка є основою організації раціональної свідомості, то граматика є осно
вою організації мови як засобу п існування та вираження. Не випадково
в історії європейської цивілізації наука логіка і наука граматика з ’явилися
приблизно в один і той же час (Давня Греція, IV ст. до н.е.).

Поняття граматики

Граматика - ц е :1 )будова мови, тобто система морфологічних категорій
і форм, синтаксичних категорій і конструкцій, способів словотворення. У
тріаді, що організує мову в цілому - в її звуковій, лексико-фразеологічній та
власне формальній системах, - це категоріїі всі явища формального, влас
не будівельного рівня мови. Граматикою називається вся невласне-звукова
і нелексична організація мови, представлена в її граматичних категоріях,
граматичних одиницях і граматичних формах. Граматика в цьому значенні
являє собою будівельну основу мови, без якої не можуть бути створені сло
ва (з усіма їх формами) та їх сполучення, пропозиції (ширше - висловлю
вання) та їх сполучення; 2) розділ мовознавства, що вивчає таку будову, її
неоднорівневу організацію, її категорії та їхні відношення один до одного;
3) термін «граматика» іноді також вживають на позначення функцій окре
мих граматичних категорій або лексико-граматичних множин. Так, напри
клад, говорять про граматику тієї чи іншої частини мови або про граматику
того чи іншого відмінка, окремих членів речення тощо.
Граматика має справу з абстракціями, узагальненнями. Характер цих
узагальнень різний. Це може бути, наприклад, узагальнення способів сло
весного називання (у словотворенні), різноманітних відношень (у відмін
кових значеннях, у з'єднаннях слів і форм слів, у будові пропозиції), узагальнено виражених у мові ситуацій (таких, наприклад, як відношення між
суб’єктом та його дією або станом， між дією та її об’єктом):私は面白い
本を読みました0 /Ваташі-ва омошірой хон-о йомімашіта/ ( 私は /ваташі264

ва/ —> 読みました/йомімашіта/;本を /хон-о/ — 読みました/йомімашіта/).
Граматична будова мови як система абстрактних категорій, що являють
собою єдності абстрактних граматичних значень і їх формальних виразів, є
тією основою, без якої мова не існує й не функціонує.
Слово - одна із основних одиниць граматики. У слові поєднуються його
звукова матерія і його значення - лексичне і граматичне. Слово пов'язане з
усією системою мови декількома лініями відношень. По-перше, це лексико-парадигматичні відношення, тобто приналежність до лексико-семантичних класів та підкласів, по-друге, це власне граматичні відношення, тобто
зв5язок граматичних категорій і граматичної парадигми; по-третє, це всі се
мантичні відношення слова, характерні для його функціонування у повідо
мленні, що розуміються в системі мови як внутрішня властивість слова і є
основою для побудови словосполучень. Роль слова у граматиці розуміється
різними граматистами по-різному. По суті, жоден з них не оминає звернен
ня до слова як до найважливішої граматичної одиниці мови, проте, роль
слова в організації граматичної системи трактується по-різному.
Характеристики слова, пов'язані з його звуковим перетворенням, що ви
кликаються його формальними змінами та його сусідством, належать в мові
до сфери морфонології. Явища, пов'язані з утворенням слова як окремої
одиниці, відносяться до словотворення. Все, що пов'язано з абстрактними
граматичними значеннями слова та його формозміни, відноситься до мор
фологи. Всі явища, пов'язані з синтагматикою слова, а також з побудовою і
синтагматикою пропозиції, відносяться до синтаксичної сфері мови.
Окремою одиницею граматичної будови може вважатися морфема, тоб
то мінімальна значуща частина слова або словоформи. Явища, які відно
сяться до утворення та функціонування словотворчих і словозмінних морфем, можуть бути виділені як окремі сфери всередині граматики слова його морфеміки, проте традиційним є розгляд морфем у системах слово
творення (словотворча морфеміка) і морфології (словозмінна морфеміка).
Таким чином, граматика як будова мови являє собою складну органі
зацію, в якій сполучаються морфологія і синтаксис, а до середини XX ст.
сюди ж включали і словотвір.
Морфологія та синтаксис, знаходяться у найтіснішій взаємодії й пере
плетенні, так що віднесення тих чи інших граматичних явищ до морфо
логії або до синтаксису часто виявляється умовним (наприклад, категорія відмінка іменника, стану та способу дієслова тощо). Питання про
належність до граматики «вищого синтаксису», тобто закономірностей
будови складних, розгорнутих текстових єдностей, не вирішене в науці;
однак безсумнівним є те, що ці закономірності мають якісно іншим ха
рактер, ніж граматичні закони мови.
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До граматики іноді відносять такі сторони звукової організації мови,
якими безпосередньо (матеріально) утворюються його значущі одиниці, а
саме: звукова будова мови, її акцентна система і інтонаційні конструкції,
включаючи синтагми як ритмічні одиниці мови. Підстави для такого роз
ширеного розуміння граматики існують, тому що одиниці звукового рівня,
не будучи двосторонніми знаками (тобто знаками, що володіють як матері
альною оболонкою, так і значенням), служать матеріальною основою цих
знаків і, таким чином, беруть участь у формуванні морфем, слів, їх форм,
пропозицій та їх членів. Однак незнаковий характер згаданих звукових за
собів не дозволяє розглядати звукову будову мови як підсистему граматики
разом із морфологією та синтаксисом.

Предмет дослідження теоретичної граматики

Уже було сказано, що граматика як наука досліджує граматичну будову
мови. Граматична будова мови є історичною категорією, яка перебуває у
стані постійного руху і розвитку й підпорядкована загальним законам роз
витку мови. На кожному етапі своєї історії фаматична будова мови достат
ньо досконала і слугує формуванню та вираженню думок носіїв мови, відповідаючи своєму історичному призначенню.
У певний момент свого розвитку граматична будова мови являє собою, з
одного боку, відносно стабільну систему, організовану за суворими та твер
дими законами, а з іншого боку, ця система перебуває у стані постійного й
активного функціонування, надаючи свої засоби для організації нескінчен
ної кількості окремих, конкретних слів і висловів. Двоїстість самої природи
граматичної будови мови - її відносна стабільність, складна внутрішня ор
ганізація й різноманітні явища функціонування цієї організації свідчать про
те, що у граматичній будові мови поєднані властивості стабільної системи
й закладених у ній можливостей.
Традиційно граматика визначається як система правил зміни слів і пра
вил поєднання слів у реченні. Звідси і поділ граматики на дві частини: мор
фологію (правила зміни слів) і синтаксис (правила з^днання слів у реченні). Це справедливо по відношенню до практичної граматики. Її завдання навчити правильно користуватися мовою, уникати помилок в усному та
письмовому мовленні. Іншими словами, йдеться про те, що античні вчені
називали «граматичним мистецтвом». Очевидно, що практична грамати
ка має розпорядчий характер. Цілі теоретичної граматики - інші, а саме
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виявити, що дійсно, реально використовується у процесі комунікації: які
мовні одиниці, яка форма цих одиниць і які значення цими формами ви
ражаються. На відміну від практичної граматики, де розташування матері
алу визначається, певною мірою, ступенем його складності (здебільшого,
на початковому рівні вивчення мови [597; 598; 599; 600]) і зв’язком з до
сліджуваними лексичними «темами 》（ що характерно для середнього рівня
вивчення [573; 574]), у теоретичній граматиці розташування матеріалу бу
дується системно, за розділами, взаємне розташування яких визначається
логікою самого матеріалу.
Видається доцільним приділити окрему увагу питанням граматичного
значення, граматичної форми та граматичної категорії.

Поняття граматичної категорії

Граматична категорія - система протиставлених одна одній граматич
них величин, тобто граматичних форм з однорідним значенням.
Б.М. Головін усі граматичні категорії класифікує на категорії слів, куди
відносить частини мови, категорії словесних форм (час, рід, відмінок, чис
ло тощо), категорії словесних позицій (члени речення) і категорії словесних
конструкцій (речення). Очевидно, таке широке застосування терміна гра
матична категорія, де під ним розуміється будь-яка «єдність граматичного
значення і формальних засобів його вираження» [32, с.180], не є коректним.
Частина мови не є родовим поняттям до часу, способу, відмінка тощо. Це
явища різного роду.
Інше трактування граматичної категорії запропонували Л.С. Бархударов
та Д.А. Штелінг. Граматичну категорію він визначає як «відношення, ви
ражене в граматичній оудові мови через протиставлення двох (і не більше)
взаємовиключних за значенням рядів (або груп) форм: це єдність взаємовиключних протилежностей» [28, с.21]. Таке тлумачення граматичної катего
рії набуває нині все більшого поширення і, по суті, домінує в лінгвістиці.
Так, граматичними категоріями можна вважати категорії числа, виду
тощо, оскільки в межах категорії числа виділяють протиставлені граматич
ні значення однини і множини, а в межах категорії виду - значення доконаності та недоконаності ди,і кожне з цих значень має формальне вираження
(закінчення однини і множини, суфікси, що виражають недоконаність, та
суфікси і префікси, які виражають доконаність).
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Для граматичної категорії важливими є дві властивості - категоріальність та обов'язковість. Перша властивість дозволяє виокремити з усієї
множини мовних значень ті, що поєднуються у категорії, а друге виділяє
серед мовних категорій ті, які є для даної мови граматичними. Категорією
може бути такий набір значень, елементи якого виключають один одного,
тобто не можуть одночасно характеризувати один і той самий об'єкт.
Далеко не всі мовні категорії можуть вважатися граматичними. Для цьо
го необхідно, щоб категорія мала також властивість обов'язковості. Катего
рія є обов'язковою, якщо будь-яке слово з цього класу виражає будь-яке значення даної категорії. Наприклад, в українській мові обов^зковою є катего
рія часу дієслова, оскільки будь-яка форма дієслова в тексті виражає одне із
значень цієї категорії: минулий, теперішній або майбутній час). В японській
мові категорія часу представлена лише двома головними значеннями: те
перішньо-майбутній та минулий час. Однак властивість обов5язковості від
цього не втрачається.
Існування в мові обов'язкових категорій означає, що мовець, коли зби
рається вжити в мовленні якесь слово, має виразити в цьому слові одне із
значень відповідної категорії.
Р.
Якобсон відзначав, що «головна відмінність між мовами полягає не в
тому, що може чи не може бути виражено, а в тому, що повинно чи не по
винно повідомлятися мовцями» [641]. Звідси можна зробити висновок про
роль граматики у створенні картини світу, способі відображення дійсності,
який формує своєрідність кожної мови та культури, оскільки саме в систе
мі граматичних категорій найбільшою мірою відображається колективний
досвід носіїв певної мови. У різних мовах кількість граматичних категорій
різна, і подекуди набір граматичних структур є доволі обмеженим.
Поняття «категорія» взагалі почала існувати ще за Аристотеля, який
виділяв десять категорій: суть, кількість, якість, відношення, місце, час,
положення, стан, дія, призвичаювання. Це були замкнені системи значень
певної універсальної семантичної ознаки чи окремого значення цієї ознаки
безвідносно до ступеня її граматикалізації и способу вираження у конкрет
ній мові.
Граматична категорія - це система протиставлених одна одній однорід
них граматичних величин (граматичних форм із однорідним значенням)
[183, с.266]. Для констатації наявності граматичної категорії у певній мові
необхідно, щоб мова мала ряд форм, об'єднаних спільним значенням, а та
кож, щоб всередині цієї сукупності були певні формально виражені антаго
ністичні елементи.
Розглянемо, наприклад, категорію числа. Ця категорія є сукупністю мов
них одиниць, об'єднаних на основі спільного значення «число». Антагоніс
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тичними є однина та множина, які, в свою чергу, мають певне граматичне
вираження: ліс - ліси, весна ~ весни, озеро - озера. Граматичне значення
однини виражене нульовим закінченням і закінченнями -а та -о, а грама
тичне значення множини - закінченнями -w та -а. В японській мові немає
формального вираження множини, і тому, зокрема, опозиція《 /ошга —kwwгм», буде виглядати однаково:本 /хон/. Отже, одиничність та множинність
мають в японській мові інше вираження:

私は本を読んでいます。
/Ваташі-ва хон-о йонде імас/

Я читаю книгу.

彼は図書館で本をたくさん借りました。
/Каре-ва тошьокан-де хон-о такусан карімашіта/

Він узяв багато книгу бібліотеці.
Таким чином, коли постає необхідність виразати множинність засобами
японської мови, це відсувається лексично.
Формальне вираження 一 невід’ємна ознака граматичної категорії,
оскільки саме за нею й констатують факт існування категорії.
Неоохідно розрізняти граматичні и поняттєві категорії. Термін «понят
тєва категорія» широко використовується тому, що в одній мові певне зна
чення може бути граматичним, а в іншій - лексичним. Як приклад розглянемо граматичну категорію роду та поняттєву категорію статі.
Поняттєва категорія статі є універсальною, тому що поділ на статі іс
нує незалежно від мови. А от граматична категорія роду вже є особливістю
певних мов. Так, и немає в англійській, китайській, тюркських і фіно-угорських мовах, оскільки відсутні спеціальні формальні засоби и вираження. В
українській мові, як і в інших слов'янських, а також романських та німець
кій мовах, така категорія наявна, що підтверджується існуванням відповід
них формальних засобів (закінчення, артиклі). В японській мові граматична
категорія роду відсутня， а поняттєва категорія статі виражається тут на лексичному рівні: ЩЖШ /отокотомодачі/ (друг/саме чоловічої статі/),
й /джьосеишячо:/ (жінка-директор, директриса), ШШ /осушіка/ (оленьсамець), ШШ /месушіка/ {самиця оленя).
Множину граматичних категорій поділяють на дві підмножини: мор
фологічні категорії та синтаксичні категорії. До морфологічних належать
рід, число, відмінок, вид, час, спосіб, особа. До синтаксичних - активність/
пасивніть, комунікативна спрямованість (розповідність, питальність, спонукальність), ствердження/заперечення, синтаксичним час, синтаксичний спосіб.
Серед морфологічних категорій виділяють класифікаційні та словозмін
ні. Класифікаційні (словотворчі, дериваційні) категорії - це категорії, члени
яких виступають рубриками класифікації слів. Наприклад, прикметники в
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японській мові класифікуються за ознакою предикативності: предикативні,
напівпредикативні та непредикативні; дієслова - за приналежністю до од
нієї з трьох груп (1-ша дієвідміна, 2-га дієвідміна та неправильні дієсло
ва) або за ознакою перехідності (перехідні та неперехідні). Отже, категорії
предикативності для прикметників та дієвідміни і перехідності для дієслів
є класифікаційними.
Словозмінні (реляцшні) категорії - це граматичні категорії, яких сло
во набуває при поєднанні з іншим словом. Наприклад, категорія відмінку
іменника в японській мові є словозмінною, адже іменники за нею не класи
фікуються, а набувають її у залежності від синтаксичної ролі, виконуваної
в реченні.
Тепер коротко розглянемо основні морфологічні та синтаксичні грама
тичні категорії у сучасній японській мові.

Категорія граматичного
ствердження/заперечення
Значення граматичного предикативного ствердження в дієсловах япон
ської мови виражається в дієслівному присудку-предикатемі, якщо серед
його афіксів немає спеціалізованих службових морфем зі значенням запе
речення і якщо до складу дієслівної предикатеми не входять спеціалізовані
службові слова зі значенням заперечення. Отже, це немарковане значення.
Усі дієслівні розповідні речення за будь-якої форми присудка-предикатеми,
якщо предикатемне дієслово позбавлене спеціалізованих афіксальних за
собів заперечення й у предикатему не входять службові слова зі значенням
заперечення, мають значення позитивного твердження.
Значення граматичного предикативного заперечення в японських дієс
ловах виражається спеціальними афіксами, які приєднуються через мар
ковані й немарковані сполучні афікси до непохідної и похідної основи або
до інших словозмінних суфіксів. Існує кілька афіксів заперечення. Одні з
них супроводжуються закінченнями, що виражають значення часу й спосо
бу, інші - самі є закінченнями. У сучасній японській мові використовують
ся два основних і найбільш уживаних ( - ^ Vл /най/, -/v /н/), а також кілька
менш уживаних афіксів дієслівного заперечення (- まい/май/,- ぬ /ну/,-ず /
дзу/， _ ざる/дзару/j.
Афікс - ない /най/ є подвійною морфемою， негативне значення якої міститься в - な /на/， а - い /i/ーвеличина змінна:- い /і/，
冰 つ た /катта/，
-かろう
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/каро:/，
- かったろう/каттаро:/， - く/ку/， - くて/куте/,- ければ/кереба/ тощо.
Змінні одиниці виражають значення часу, способу, доконаності/недоконаності й прямого відношення до заперечення не мають. Однак у практиці є
поширеною думка про наявність єдиного змінюваного афікса - ない /най/，
і тому， наслідуючи традиції, можна говорити не тільки про схему -ん /н/ +
( あ /а /)= - な /на/, але и про ціле утворення - なレ、
/най/.
Наведемо приклади позиції цього афікса в складі різних дієслівних сло
воформ:
1 ) で + な + い /де + на + і/ «не вийде»;
2 ) で + られ + な + い /де + раре + на/ «не може вийти»;
3 ) で + させ + な + い /де + сасе + на + іЛ<не змусить вийти»;
4 ) で + な + かった/де + на + катта/ «не вийшов»;
5)
で + な + ければ/де + на + кереба/，で + な + かったら/де + на + каттара/ «якщо не вийде»;
6)
で + な + く+ 飞 /де + на + ку + те/ «при тому (через те), що не вийде»
тощо.
Дієслово із цим подвійним афіксом має закінчень, аналогічних закінченням змінюваних предикативних прикметників на - い /і/, але зберігає всі
основні дієслівні властивості. Афікс -なレヽ/най/ не сполучається з дієсловом до /ару/ {знаходитися^ мати).
Афікс -ん /н/ як закінчення зазвичай зустрічається після суфікса - ます/
мас/， рідше в дієслові без - ます/мас/, а також у середині недоконаних сл о
воформ (не як закінчення):もつできます/мо: декімас/ + ( え /е / ) 十ん/н/
/н/ немає власного закінчення минулого часу, закінчення умовного спо
собу тощо. У зв'язку з цим у сучасній японській мові використовуються
службові слова типу でした /дешіта/，でしよう /дешьо:/. Дієслово ある /
ару/
лш/ww) із суфіксом - ます /мас/ може мати негативне закінчення -ん / н / : ある /ару/ + ( い /і/) + ます /мас/ + ( え /е/) + ん /н/ (не £■;

немає).

Афікс-закінчення - まい /май/ є специфічним у тому розумінні, що має
модальні відтінки, які виводять його за рамки дійсного способу. Він вира
жає не просто заперечення, а можливе заперечення (про 2-гу та 3-тю особу)
і рішучість не виконувати дію (про свої ди). У зв'язку з цим його можна розглядати й у системі категорії способу дієслова. Як і афікс -ん /н/，
- まい/май/
не має варіантів зі значенням минулого часу але, на відміну від - А/ /н/, після
нього не можуть з’являтися службові слова типу でした/дешіта/ й でしよフ
/дешьо:/. Афікс • まい/май/ завжди є закінченням синтетичної словоформи,
що рідко буває визначенням, не може входити до складу аналітичних сло
воформ або стійких граматичних конструкцій. Ось приклади приєднання
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- まい /май/ до різних груп дієслів: 押す八)су/ + まい /май/ (лшбタ
wb, не нд/табе/ + S V^ /май/ {імовірно, не поїсть / не їстиму!). В усній
мові - まい /май/ дещо витісняється аналітичною словоформою на • ない /
най/ + だろう/даро:/ ( でしよう/дешьо:/)， яка також виражає недостовірне
заперечення:しなV、
でしよ 9 /шінайдешьо:/(нд/7ев«0, w
e
来ない
ァころう/конай даро:/ (яабтряЗ 4W
め.
Афікс
і) /дзу/дзару/ в сучасній японській мові зустрічається зде
більшого у письмовому п варіанті, у прислів'ях та приказках. Цей афікс
японськими лінгвістами часто включається до парадигми - ぬ /ну/ (ん /н/),
-ず /дзу/,-己6 /дзару/，
-ね /не/. Вважається, що -ん /н/，
- ぬ /ну/ походять
від - ない /най/， що все це альтернанти однієї службової морфеми, а - е 6
/дзару/, що вживається в дієсловах, які займають позицію означення при
субстантивному компоненті речення, є похідним від
/дзу/(-ず /дзу/ + あ
る /ару/ — е る /дзару/).
Не виключено, що генетично все так і відбувалося. Однак у синхронно
му зрізі -ず /дзу/ варто відрізняти від - ぬ /ну/ (як і -ぬ /ну/ від - ん /н/). Афікс
- ざる /дзару/，вірогідно， можна вважати позиційним варіантом -ず /дзу/,
оскільки -ず /дзу/ використовується у кінцевій 1 некінцевш (але не в присубстантивній) позиціях, а - さ^ )/дзару/ тільки в дієсловах, що виступають
присубстантивними означеннями. Слід також пам^тати про певне стиліс
тичне забарвлення й невисоку частотність уживання -Т /а * 6 /дзу/дзару/.

тисне),

Категорія граматичного часу

Абсолютний граматичним час у японській мові характеризується опо
зицією двох (а не трьох) часових планів: теперешньо-майбутнього (неминулого) і минулого. Таке протиставлення спостерігається насамперед у сфері
дійсного способу в розповідних і питальних реченнях. Ці два часових зна
чення виражаються відповідними афіксами, які можна поставити в один
ряд за ознакою спільності темпоральної функції.
1 ) Геперешньо-майбутніи час:
а) ствердження: - 9 / る /у/ру/，
- ます/мас/ тощо;
б) заперечення:- ない/най/,-ん /н/，
- ぬ /ну/,- ません/масен/ тощо.
2) Минулий час:
а) ствердження:- た/ だ /та/да/，
• ました/машіта/，
- た/ だのです/та/данодес/ тощо;
272

б) заперечення:- なかつた/накатта/，ませんでした/масен дешіта/，
-な
かつたのです/накатта нодес/тощо.
Дієслова у формі на - 9 /*5 /у/ру/ тощо, тобто у формі теперешньо-май
бутнього часу нетривалого виду, найчастіше виражають постійні або по
вторювані дії, у тому числі повсякчасні, що дають предмету характеристику із вказівкою на його здатність виконувати згадану дію. Ця ж форма
супроводжує дієслова, що виражають майбутні ди. Теперешнє й майбутнє
сприймається як єдиний план; їхня диференціація здійснюється лексично й
конситуативно. Наприклад:

今日は車を買いに行く。

/Кьо:-ва курума-о каі-ні іку/

Сьогодні підемо купувати машину.
その人は結構お酒を飲む。
/Соно хіто-ва кекко: осаке-о ному/

Він вживає чимало алкоголю.
Вузькотеперешня дія, здійснення якої в даний момент спеціально під
креслюється, виражається дієсловом у формі теперешньо-майбутнього
часу тривалого виду:

サーシャ君は今三菱のパンフレットを見ています。
/Са:шякун-ва іма Міцуоіші-но памуфуретто-о міте імас/

Сашко зараз роздивляється буклет компанії «Міцубіигі».

Дієслова у формі на - た/ 7こ， тобто у формі минулого часу нетривалого
виду, виражають ди, що завершилися до моменту мовленнєвої діяльності.
Крім того, ця форма може мати перфектнии відтінок. Наприклад:

課長は出発した。
/Качо:-ва шюппацушіта/

Начальник відділу виїхав.
Двоплановість граматичного часу - одна з особливостей японської мови.
Дієслівна форма на -おう/ よう/о:/йо:/， що іноді вважається словоформою
майбутнього часу, насправді виражає майбутнє не дійсного, а умовного
способу, причому не тільки майбутнього, але й теперішнього. У мовленні
про себе (про свої дії) вона найчастіше виражає волевиявлення мовця, ба
жання виконати дію або заклик до спільної дії, спрямований на інших осіб.
Форми зі значенням абсолютного часу можуть уживатися для виражен
ня значень відносного часу, тобто вони в певних позиціях і контексті набу
вають співвідносно-часових значень.
Дієслівні словоформи на - つ/ る /у/ру/,- ない /най/ тощо у недоконаніи
позиції перетворюються на непредикативні форми, омонімічні предикатив
ним, і вказують на паралельність процесів, що виражаються ними, із про
цесами, позначеними дієслівним присудком-предикатемою:
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社長が出発するのを見ました。
/Качо:-ґа шюппацусуру но-о мімашіта/

Бачив, як поїхав директор фірми.

Дієслівні словоформи на ■ た//£ /та/да/，
- な力、
つた/накатта/ у недоконаній позиції перетвооюються на непредикативні форми, омонімічні предика
тивним, і вказують на передування ними вираженого процесу, позначеному
дієслівним присудком-ттредикатемою:

三菱に就職したいと思った卒業生は皆入社した。
/Міцу〇
іші-ні шю:шьокушітай то омотта соцугьо:сеи-ва мінна ню:шяшіта/

Всі випускники, які бажали влаштуватися на роботу
в компанію «Мщуоіші», влаштувалися.
Дієслова у формах на - つ/ る/у/ру/ и - 7こ/た /та/да/ можуть шоді використовуватися у переносному значенні з експресивною метою для стилістич
ного забарвлення тексту. В експресивно-стилістичних цілях використову
ються часові форми з дієсловами у формі на -tz/iz /та/да/, яким надається
підкреслено перфектний відтінок (наявність наразі результату минулої дії),
причому це спостерігається у доконаній, присудко-предикатемніи позиції:

小菊が咲いたから、
田中さんのおうちへ持っていってあげようと思って。[529, с.20]
/Коґіку-га сайта кара, Танакасан-но оучі-е мотте ітте аґейо:-то омотте/

Розцвіли Іі цвітуть/ хризантеми, тож віднесу кілька пані Танака.

Недоконані (непредикативні) форми дієслів на - い/ 0 /і/，
- て/ で /те/де/
не виражають значень аосолютного часу. Вони можуть указувати тільки на
часову співвіднесеність дій, і то не завжди. Основною їх функцією є вира
ження розходжень у ступені зв'язаності дій між собою або передача стиліс
тичних особливостей тексту. Наприклад:
1 ) паралельність дій у письмовій мові:
私は;^:達に行き、姉は家に帰った。
/Ваташі-ва томодачі-ні ікі, ане-ва учі-ні каетта/

Я поїхав до друга, а старша сестра - додому.
2) послідовність дій:

歯を磨いて、顔を洗って、朝ご飯を食べました。
/Ха-о міґайте, као-о аратте, асаґохан-о табемашіта/

Я почистив зуби, умив обличчя й поснідав.
Як можна переконатися, у висловленні абсолютних часів ці форми спів
відносяться зі значенням часу доконаних дієслівних форм. Також слід за
значити, що форма на -V^/ 0 /і/ не завжди вказує на паралельність дій, а
форма на - て/ で /те/де/ не завжди виражає попередню дію.
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Категорія граматичного способу

Підсистему способу дієслів японської мови можна вважати такою, що
складається із двох протиставлених груп: розповідних і наказових (нерозповідних) способів12.
1 ) Розповідні способи:
а) дійсний, або спосіб нейтральної вірогідності;
б) можливий (імовірнісний), або спосіб проблематичної вірогідності;
в) категоричний, або спосіб підкресленої вірогідності.
2) Наказові (нерозповідні) способи:
а) позитивно-наказовий, або спосіб позитивного наказу;
б) негативно-наказовий, або спосіб негативного наказу.
Виділення двох груп способів відбувається на таких підставах:
1)
дійсний спосіб - це сукупність модальних значень і засобів їхньо
го вираження в дієслові, об'єднаних єдиною функцією - указувати на сту
пінь вірогідності дієслівного процесу й повідомлення в цілому з позиції
суб’єкта мовлення;
2) наказовий спосіб - це сукупність модальних значень і засобів їхнього
вираження в дієслові，
об’єднаних загальною функцією —позначати ступінь
наказу суб'єкта мовлення виконувати або не виконувати дієслівну дію.
У питальних і окличних реченнях аналоги форм дійсного способу ужи
ваються переносно. Вони, як і словоформи ствердження-заперечення, ви
ражають ступінь сили (вибагливості) запиту, ступінь ввічливості питання
або ж підкреслюють емоційність вигуку.
До формальних засобів вираження дійсного способу належать синте
тичні и аналітичні словоформи дієслів на - 9 / 5 /у/ру/, -tz/rz /та/да/, - S "t*
/м ас/,- ました /машіта/，- ない /н ай/,- なかった/накатта/，- ません /масен/，
- ませんんでした/масендешіта/ тощо.
До формальних засобів вираження категоричного способу належать аналітичні словоформи дієслів на - う/ るのです/у/ру нодес/,- た/ だのだ/та/да нода/，
- う/ るの( ん) でした/у/рун но (н) дешіта/( だった/датта/) і т. ін” - ないの( ん）
です/най но (н) д ес/( だ /да/)，
- なかつたの( ん) だ /накатта но (н) д а /тощо:

このテレビは昨日買ったのです。
/Коно теребі-ва кіно: катта но дес/

Цей телевізор я купив учора.
12 Різні погляди на категорію способу представлені у підрозділі «Теоретичні засади семантико-синтаксичної диференціації складнопідрядних речень у сучасній японській мові»
розділу «Синтаксис».
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Категоричність висловлювання може супроводжуватися відтінками:
а) обов'язку:

レポートは毎週提出するのだ。

/Репо:то-ва майшю: тейшюцусуру нода/

Ви повинні подавати звіт щотижня.
б) наказу:
-

はやくするのですよ。
/Хаяку суру но дес ио/

Хутчій!
Умовний спосіб знаходить своє вираження у таких синтетичних й аналітичних формах дієслів, як -お '5 /上う /о:/йо:/，- たろつ/だろつ /таро:/
даро:/，
- ませ/масе/，
- ましたろう/машітаро:/，
- う/ る（
の) でしよう/у/ру (но)
дешьо:/，，
た/ だ( の) だろう /та/да (но) даро:/，- なかろう/накаро:/，-ないで
しよう（
だろう） /най дешьо: (даро:)/，
- ませんでしたでしよう/масендешіта
дешьо:/. Наприклад:

来月は桜の花が咲こう。
/Раиґецу-ва сакура-но хана-ґа сако:/

Наступного місяця, маоуть, зацвіте сакура.

Синтетичні дієслівні словофсюми на -扫つ/ 上つ/о:/ио:/ 1 - ませ /масе/ у
значенні умови вживаються не дуже часто. На сучасному етапі у цій функціі вони зазвичай заміняються аналітичними формами на -でしよつ /дешьо:/ і -7こづつ/даро:/.
Як уже говорилося, словоформи на - おう/ よつ/о:/йо:/ і - ませ/масе/ ма_
ють іще щонайменш два інших значення:
1)
вираження волі (рішучості, наміру) мовця виконати дію або виражен
ня запрошення до спільного виконання ди:

私も食べてみよう。
/Ваташі-мо табете мшо:/

А ну, і я скуштую...
2 ) запрошення (порада) виконати дію, у тому числі спільно:

早く仕事を進めよう。
/Хаяку шіґото-о сусумеио:/

Швидше виконуймо роботу.
Позитивний наказовий спосіб має у своєму розпорядженні більшу кіль
кість синтетичних й аналітичних словоформ, що розрізняються за сферою
вживання, стилем мовлення, а також ступенем ввічливості або суворості до
особи, стосовно якої висловлюється спонукання:
1 ) - え/е/，ろ/ро/，よ/йо/，
い /і/;
2 ) - い/0 な ‘ い /і насай/，
- い/ 0 たまえ/і тамае/;
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3 ) - て/でく ださい /те/де кудасай/ ( くれ /ку р е/, ちようだい/чьо:дай/，
ごらん/ґоран/，くださいませ/кудасаімасе/).
Словоформа типу しろ/шіро/ (Po6w/) виражає суворий наказ, ужива
ється в командах, гаслах, у орутальніи або фамільярній мові，
а словоформи
типу く7こさい次せ/кудасаімасе/，ちよつだい /чьо:даи/，
навпаки， є досить
ввічливими і м'якими: 、た己 V、
！
；
せ /кудасаімасе/ вживається стосовно
вищих за рангом, а ちよう广どレ、/чьо:дай/ стосовно дітей.
Негативний наказовий спосіб має у своєму розпорядженні синтетичні и
аналітичні словоформи типу 1 ) - う/ る /у/ру/ + な /на/; 2 ) ないで ください/
найдекудасай/( くれ/куре/, くれたまえ/куретамае/тощо).
Окремо， але обов’язково паралельно із способами， варто розглядати
субспособи. Субспособи - це дієслівні словоформи, що вказують або на
дшснии (реальний, актуальний) зв'язок діяча із самою дією чи и відсут
ністю, або на потенційність (бажаність, неоохідність тощо) такого зв'язку,
коли акцент робиться саме на характеристиці можливого зв^зку, а не на
фактичному зв’язку. У японській мові виділяються наступні субспособи:
1) дійсний, тобто реальний (реалітив: 直説法/чокусецухо:/);
2) бажаний (оптатив:
/ґанбо:хо:/);
3) необхідний (дебітив: 義務法/гімухо:/);
4) потенційний (потенціаліс:仮定法/катеихо:/).

Категорія граматичного виду

Категорію виду складають два опозиційні значення:
1 ) нетривалий вид ( 元厂丰目/канрьохо:/);
2) тривалий вид (未元 Г 丰
目/міканрьо:со:/).
Окрім видів виділяються субвиди, які наділені такими аспектуальними
значеннями, як завершеність, результативність, повторюваність тощо, що
сполучаються зі значеннями обох видів.
Нетривалим (загальний, невизначении) вид указує, що дана дія пода
ється узагальнено, без спеціальної конкретної видової або субвидової ха
рактеристики. Видове значення сукупності синонімічних їй за категорією
виду словоформ нетривалості виявляється в загальній підсистемі аспектуальності й насамперед у протиставленні з формами тривалого виду. Сукуп
ність словоформ із єдиним значенням нетривалості становлять стверджу
вальні и заперечні словоформи зі значеннями теперешньо-майбутнього або
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минулого часу кожного способу й субспособу, якщо вони не є аналітичними， утвореними за допомогою службового дієслова Vヽ
る / іру/ ( お る / ору/,
い ら つ し や る / ірашшяру/). У тривалому виді, утвореному за допомогою
い る / іру/，
ствердження/заперечення，
час， спосіб та інше позначаються морфологічними різновидами цього службового слова, причому основне дієс
лово, вживане у формі тривалого виду, може передавати і дії неістот.
Тривалим (континуативний) вид є прямою протилежністю нетривалому.
Він характеризує дію, що перебуває у процесі здійснення; у її протіканні,
що розгортається за певних умов, будучи прив’язаною до конкретного часу,
місця, або ж пов'язаною з іншою дією чи станом. Дієслово тривалого виду
вказує, що дія відбувається чи відбувалася у певній ситуації або ж наочно.
Форма тривалого виду має два основні різновиди свого значення:
1 ) процесність (進行 /шінко:/,継続 /кейдіюку/);
2) перфектність ( 結果 /кекка/).
На прояв перфектного значення впливає конситуація й особливо специ
фіка семантики дієслова: перехідність і неперехідність, граничність і неграничність. Семантика неграничних дієслів не пов'язана у своєму розгортан
ні з обов'язковим досягненням кінця ди, якогось вирішального рубежу; тут
не має місця швидкоплинність， миттєвість —виражається тривалість: 住む /
суму/ (n/m w) ，
歩く /аруку/
'/it < /наку/
тощо. Граничні
дієслова позначають дію, що сполучена з досягненням кінця, переломного
рубежу， певного результату; такі дії розгортаються швидко, миттєво: 来る /
куру/ (叩^ / ？
Ш)，
やめる /ямеру/
死ぬ /шіну/ (ул/е/шш)，入れる
/іреру/ {помістити),
/тацу/ {встати) тощо.
Перфектне значення тривалого виду має декілька відтінків. У перехід
них дієслів перфектне значення, сполучене зі значенням пасивності (діяч не
вказується), виражається однозначно словоформою н а -XIX''ЬЪ /те/де ару/:

田中さんにはもう連絡してありますか。

/Танакасан-ніва мо: ренракушіте арімас ка/
З паном Танакою уже зв'язалися?
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Категорія граматичного стану

Підсистему стану в японській мові можна представити так:
1 ) активний (дійсний，
прямий) стан ( 能動態/но:до:тай/);
2) неактивні (непрямі) стани:
а) пасивний стан ( 受身態/укемітай/);
б) спонукальний стан (каузатив;>(吏役態/шіекітай/);
в) спонукально-пасивний стан (пасивний каузатив; 使役受身態/шіекіукемітай/).
Дійсний стан виражається дієслівною словоформою без спеціальних
афіксів неактивних станів, тобто центральною, початковою формою и ін
шими станово-немаркованими дієслівними формами:

部長が社員を叱った。
/Бучо:-ґа шяін-о шікатта/

Начальник відділу висварив співробітника.

誰かが電車の中でサーシャ君の足を踏んだ。
/Дарека-га деншя-но нака-де Са:шякун-но аші-о фунда/

Хтось у поїзді наступив Сашкові на ногу.
Пасивний стан знаходить у японській мові вираження за допомогою
спеціального афіксу -れ/ られ /ре/раре/:

社員は部長に叱られた。
/Шяін-ва бучо:-ні шікарарета/

Стврооїтник був висварений начальником відділу.
サーシャ君は電車の中で誰かに足を踏まれた。

/Са:шякун-ва деншя-но нака-де дарека-ні аіш-о соумарета/

Хтось у поїзді наступив дашкові на ногу.

Перший приклад демонструє так звании прямий пасив ( 直接受身/чокусецуукемі/), а другий - опосередкований ( 間接受身/кансецуукемі/). Якщо
порівняти способи опису ситуації,в якій начальник висварив співробітни
ка, за допомогою активної та пасивної форм, то перший випадок буде більш
природним для української мови, а другий - для японської. Це пояснюється
наявністю в японському мовленні тенденції дотримуватися єдності точок
зору ( 視点統一 /шітен то:іцу/)， що є специфічною рисою категорії стану
в японській мові. Цим, вірогідно, можна пояснити також існування окрім
прямого пасиву ще й опосередкованого. В українській мові конструкцій
опосередкованого пасиву не існує.
Говорячи про специфічність категорії граматичного стану в японській
мові, не можна не згадати того факту, що до деяких пасивних конструкцій
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дуже важко (перший приклад), а іноді навіть неможливо (другий приклад)
добрати активні відповідники:
1 ) それは無理だと考えられている。
/Соре-ва мурі да то канґаераретеіру/

Вважається, що це неможливо.

2 ) 雨に降られて、風邪を引いてしまった。
/Аме-ні фурарете, кадзе-о хште шіматта/

Потрапив під дощ і застудився.
Субкатегорія спонукального стану, або каузативу, існує в мові для ви
раження значення примусу або дозволу виконати дію:

部長が社員をウクライナへ出張させた。
/Бучо:-ґа шяін-о Укураіна-е шюччьохасета/

Начальник відділу відрядив /змусив їхати у відрядження/
співрооїтника до України.
Через згадану вище тенденцію до дотримання єдності точок зору в
японській мові існує и субкатегорія спонукально-пасивного стану (пасив
ного каузативу):

社員は部長にウクライナへ出張させられた。
/Шяін-ва бучо:-ні Укураіна-е шюччоїсасерарета/

Співробітник був відряджений /змушений їхати у відрядження/
начальником відділу до України.
Як можна переконатися, система категорії граматичного стану в япон
ській мові окрім морфологічних має ще и синтаксичні елементи, а отже є
підстави не вважати її суто морфологічною категорією. Учені схиляються
до думки, що чіткої межі між морфологією і синтаксисом немає, і япон
ський мовнии матеріал у багатьох аспектах є тому підтвердженням.

Граматична категорія директиву

Дієслівна категорія директиву, подібно до категорій виду и стану, від
носиться до спеціалізованих категорій дієслова і вказує на спрямованість
дії особи, тобто на те, що особа діє не у своїх інтересах, а заради інших
осіо, причому безпосереднє згадування цих осіб надає мовленню шано
бливості.
Ця категорія факультативна, вона з'являється в особливих умовах, коли
виникає неоохідність підкреслити ставлення суб'єкта дії до дії, спрямова
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ність дії на певну особу й коли це виявляється важливим у зв'язку із цільо
вою установкою суб'єкта мовлення.
Найчастіше в текстах зустрічаються речення з неуточненою спрямова
ністю дії; якщо ж спрямованість потрібно маркувати, то це відбувається
за рахунок використання спеціальних службових дієслів-маркерів категорії
директиву. Порівняймо:
1 ) 友達が面白い本を買った。
/Томодачі-ґа омошірой хон-о катта/

Друг купив книгу
/найвірогідніше， для себе; можливо —для іншої особи/.
2 ) 友達が本を買ってくれた。
/Т ом о да ч і-га хон -о кат т е к у р е т а /

Друг купив книгу /для мовця, осіб, що належать до кола мовця у будь-якому разі зрозуміло, що ця покупка є для мовця вигідною/.
Категорія директиву, поза сумнівом, наявна в японській мові, оскільки
містить у собі два протипоставлених значення, при чому друге значення
знаходить реалізацію у двох головних випадках:
1 ) дія виконується у власних інтересах;
2) дія виконується не для задоволення власних потреб діяча, а в інтер
есах інших осіо ：
а) дія виконується першою особою для другої и третьої, другою осо
бою - в інтересах третьої, третьою особою - в інтересах іншої третьої особи;
б) дія виконується другою особою в інтересах першої, третьою особою
в інтересах другої або першої, однією третьою особою заради іншої третьої.
У першому випадку (а) значення директиву виражається аналітичною
формою дієслова на - て/ でやる /те/де яру/ ( あげる/ さしあげる/arepy/caшіаґеру/), яка вказує на те, що суб'єкт ди виконує цю дію заради другої або
третьої особи. Іноді таке значення директиву нейтралізується, і виражаєть
ся тільки активність діяча або його готовність виконати дію:

毎朝ジョギングをしてやろう。
/Майаса джьоґінґу-о шіте яро:/

Кожного ранку оігатиму.

Службове дієслово あb О /агеру/ є нейтральним членом ряду «さしあ
けО /сашіагеру/ - あけ亡 /аґеру/ - や 6 /яру/» і використовується у біль
шості випадків，коли дія спрямована на особу，
однакового з діячем рангу，
або коли ранг об’єкта спрямування є невизначеним або несуттєвим. Дієс
лово さしあげ るんашіаґеру/ вживається при вираженні спрямування дії на
осіб, вищих за рангом, ніж діяч (начальники, вчителі, лікарі, люди похилого
віку). При спрямуванні ди на нижчих за рангом осіб (здебільшого це діти
або підлеглі) використовується службове ДІЄСЛОВО
/яру/.
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先生に本を贈ってさしあげました。
/Сенсей-ні хон-о окутте сашіаґемашіта/

Подарував книгу викладачеві.

友達に本を贈ってあげました。
/Томодачі-ні хон-о окутте аґемашіта/

TlodaDveae книгу оругові.

弟に本を贈ってやりました。
/Ото:то-ні хон-о окутте ярімашіта/

Подарував книгу молодшому брату.
У другому випадку (б) дія виконується не першою особою, а опис кож
ної такої ситуації мовними засобами має два різновиди:
1 ) підметом речення є діяч;
2) підметом речення є особа, на яку спрямована дія.
У першому різновиді опису значення директиву передається аналітичними словоформами на - て/で くれる/те/де куреру/ та - て/でく ださる/те/
де кудасару/. Перша форма використовується тоді, коли діячами виступа
ють особи рівні або нижчі за рангом, ніж особа, на яку спрямована дія.
Друга форма вказує на те, що діячем є вища за рангом особа:

友達が空港まで送ってくれました。
/Томодачі-ґа ку:ко:-маде окутте куремашіта/

Друг провів мене до аеропорту.
妹が絵を描いてくれました。
/Імо:то-га е-о кайте куремашіта/

Молодиш сестра намалювала для мене малюнок.

Аналітичні словоформи на - て/ でもらう/те/де морау/та - て/でいただく
/те/де ітадаку/ використовуються у другому різновиді, коли підметом ре
чення виражена особа, на яку спрямована дія. Перша із названих форм ~
нейтральна (діяч рівний або нижчии за рангом)， а друга — шаноблива
(діяч - вища за рангом особа).

友達に空港まで送ってもらいました。
/Томодачі-ні ку:ко:-маде окутте мораімашіта/

Друг провів мене до аеропорту.
妹に絵を描いてもらいました。
/Імо:то-ні е-о кайте мораімашіта/

Молодша сестра намалювала для мене малюнок.

先生によく分からなかったところを説明していただきました。
/Сенсеи-ні иоку вакаранакатта токоро-о сецумеишіте ітадакімашіта/
Викладач пояснив мені моменти, які я не дуже добре розумів.
В японській мові ситуації, коли друга чи третя особа виконуює дію на
користь першої осоои, описуються в два способи, оскільки існують В1ДПО282

відні конотації: якщо підметом речення є діяч, це означає, що він виконує
дію на користь іншої особи, здебільшого, з власної ініціативи; якщо ж під
метом є особа, на яку спрямована дія, то саме вона у якійсь спосіб ініціюва
ла виконання дії на власну користь, давши діячеві зрозуміти, що потребує
виконання цієї дії. В українській мові розмежування у використанні гра
матичних засобів на такому рівні не відбувається, оскільки, по-перше, від
сутня граматична категорія директиву і, по-друге, вираження відповідних
значень за допомогою лексичних засобів не має, здебільшого, регулярного
характеру (іноді при перекладі додається «мені», «для мене», «йому», «для
нього» тощо, але це необов’язково).
Необхідно провести одну важливу паралель. Оскільки в реченнях з дієслівним присудком на - て/ でもらう/レヽた广どく /те/де морау/ітадаку/ суб’єкт
дії оформлюється як додаток, а об’єкт (непрямий, осооа, на яку спрямована
дія) ~ як підмет, такі речення за змістом аналогічні реченням з пасивною
судовою:

サーシャ君は日本人の友達に手紙を見てもらいました。
/Са:шякун-ва ніхонджін-но томодачі-ні тегамі-о міте мораімашіта/

Сашко попросив свого друга-японця переглянути листа.
サーシャ君は日本人の友達に手紙を見られました。

/Са:шякун-ва ніхонджін-но томодачі-ні теґамі-о міраремашіта/

Друг-японець побачив Сагикового листа.
По суті, обидва речення описують одну и ту саму дію (друг-японець «ооивився на лист Сашка), але на граматичному рівні tvt виражаються зовсім
різні додаткові значення: перше речення означає, що особа, на яку спрямо
вана дія, бажала, щоб ця дія була виконана; якщо ж для опису ситуації ви
користовується речення другого типу, то дія, виконання якої зазнав об'єкт,
була, найвірогідніше, небажаною.
Формальні засоби граматичної категорії директиву широко використо
вуються для вираження волевиявлення або прохання:

日本語学科の学生たちにもっと勉強してもらいたい。

/Ніхонґогакка-но ґакусейтачі-ні мотто бенкьо:шіте мораітай/

Я хочу, щоб студенти-японісти більше навчалися.
皆さんに協力していただきたいと思います。
/Мінасан-ні кьо:рьокушіте ітадакітаи то омоімас/

Мені хотілося б, щоб ви допомогли мені у цьому.
相談にのっていただきたいんですが、
いつお時間よろしいでしようか。
/Со:дан-ні нотте ітадакітаи н дес ґа,
іцу оджікан иорошіи дешьо: ка/

Я хочу з Вами порадитись. Коли Ви матимете час?
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国語辞典を貸してくださいませんか。
/Кокугоджітен-о кашіте кудасаімасен ка/

Чи не позичите мені тлумачний словник?
Часто вираження таких значень відбувається у комплексі з категорією
стану - використовуються формальні засоои субкатегори спонукального
стану:

ただ今より発表させていただきます。
/Тадаіма-йорі хаппьоісасете ітадакімас/

З Вашого дозволу я розпочну виступ.
病院へ行かなければいけないので、
今日は早退させていただけないでしようか。
/Бьо:ін-е іканакеребанаранай ноде,
кьо:-ва со:таи сасете ітадакенай дешьо: ка/
Мені потрібно до лікарні. Чи не дозволите мені сьогодні піти оаніше?

і раматична категорія
соціально-особистісних відносин
(категорія ввічливості)

В.М. Алпатов вважає чітким зіставлення двох типів форм в японській мовіі
говорить про дві різні, але близькі за значенням граматичні категорії [7].
Перша з них виражає ставлення мовця до співрозмовника. Це так звана
категорія адресиву. У ній виділяються адресивні (з суфіксом
"t- /мас/ і
відповідні до них за значенням) та неадресивні (без суфікса
/мас/ і
відповідні до них за значенням) форми.
Друга категорія виражає ставлення мовця до особи, про яку йдеться у
реченні. Це категорія гоноративу. В рамках цієї категорії виділяються три
групи форм, розмежування яких є досить поширеним у сучасній японській
лінгвістиці: нейтральні, гоноративні («шанобливі») та депреціативні
(«скромні») форми. Вони утворюють дві опозиції: «гоноративні форми негоноративні форми» та «депреціативні форми - недепреціативні форми».
В.М. Алпатов зазначає, що нейтральні форми є одночасно негоноративними і недепреціативними; форм, які одночасно є і гоноративними, і депреціативними, не існує, якщо не брати до уваги поодиноких випадків.
Хірабаяші Йошіске та Хама Юміко [570] роблять акцент на тому, що
категорія ввічливості ( 敬言吾/кейґо/) залежно від різноманітних взаємин між
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мовцем, співрозмовником та особами, про яких ідеться у мовленні, регла
ментує використання мовних засобів і тим самим висвітлює згадані взаєми
ни. Категорія ШШ /кейґо/ зазвичай поділяється на три субкатегорп: j一寧語
/тейнейго/,尊敬語/сонкейго/та 謙譲語/кенджьо:го/.尊教語/сонкейго/- це
форми, які підвищують статус співрозмовника або людей, про яких гово
риться і безпосередньо виражають повагу. ШШІ р /кенджьо:го/ - форми,
я к і 《 зн и ж ую ть » статус мовця і опосередковано виражають повагу. Форми
丁寧語/тейнейґо/ надають мовленню ввічливого забарвлення, і за рахунок
цього виражається повага до слухача.
Існує й більш новітня концепція:
1 ) 尊敬言吾/сонкейго/(вираження поваги, коли говорять про інших осіб);
2)
謙譲語/кенджьо:го/ (вираження поваги, коли говорять про себе, але
по відношенню до поважних осіб);
3) Т ^ ір /тейнейґо/ (ввічливо-нейтральні форми, які використовують
ся малознайомими співрозмовниками або у формальних ситуаціях);
4) 丁里н吾/тейчо:го/ (мова суто формальних ситуацій; ввічливі форми
вживаються без установки на конкретну особу);
5 ) 美イ匕語/бікаго/(засоби прикрашення мови).
Як видно, про «підвищення» и «зниження» тут уже не йдеться; субкатегорій виділяється загалом п^ть, але взаємини між комунікантами найкра
ще відображають перші три.
Цікавим є той факт, що дослідники англійської мови П. Браун та С. Левінсон [418] також виділяють три типи ввічливості: позитивну ввічливість
{«positive politeness»), форми для вираження поважного ставлення; нега
тивну ввічливість («negativepoliteness») для вираження стриманості; ввіч
ливість «безпечної відстані» {«off-record politeness»). За функціональним
призначенням ці категорії майже повністю співпадають із японськими 尊敬
語 /сонкейго/,謙譲語 /кенджьо:ґ〇
/ т а 丁寧語/тейнейго/ відповідно. А такі
поняття, як «позитивний» та «негативний» у даному контексті навряд чи
означають наявність/відсутність або ствердження/заперечення. їх можна
співставити із поняттями «безпосередній» та «опосередкований» - ключо
вими ознаками ЩШШ /сонкейґо/ та
/кенджьо：
ґ〇
/. «Безпечна від
стань» означає нейтральність (відсутність фамільярності, що може когось
зачепити), яка притамання 丁 寧 /тейнейго/.
Наведемо приклади мовленнєвої реалізації кожної із трьох головних
субкатегорш (Табл. 14).
Для вираження категоріального значення неоохідна наявність якоїсь
особи: співрозмовника для Т ^ рр /тейнейґо/ та Ш Й І рр / кєндж ьоіґо /; осо
би, про яку говориться, для
/сонкейґо/. Однак не завжди йдеться
саме про осіО,і не завжди звертаються до певного співрозмовника. У такого
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роду випадках можна зустріти нейтралізацію зіставлення форм (або вико
ристання зіставлень для передачі іншого змісту), що дійсно відбувається в
японській мові. Тому, передусім, вводяться такі пари ознак:
1 ) наявність або відсутність співрозмовника;
2) наявність або відсутність особи, про яку говориться.

Таблиця 14
Мовленнєва реалізація субкатегорій尊敬言吾/сонкейго/，
嫌_ 語 /кенджьо:го/та 丁 寧 語 /тейнейґо/у сучасній японській мові

先生、あしたは何時に学校にいらっしゃいますか。[554,с.194]

/Сенсей, ашіта нанджі-ні гакко:-ні ірашшяімас ка/
Вчителю, о котрій години Ви завтра прийдете до школи?

課長、ワインを召し上がりますか。[554, с.194]

/Качо:, ваін-о мешіагарімас ка/
Пане начальнику, Ви питимете вино?

会長は10月8 日にイタリアからお帰りになります。[554, с.195]
/Кайчова джю：
ґацуио:ка-ні Ітаріа-кара окаері-ні нірімас/
Голова ради директорів 8 жовтня повертається з Італії.

/к е її ；
；
:го/

先生もパーティーにお呼びしようと思うんだけど、田ロさん、
先生のご都合聞いてくれない？[446, c.l13]

/Сенсей-мо па:ті:-ні оиобішіио: то омоу н дакедо, Тагучісан,
сенсеи-но гоцуґо: кіите куренай/
Я зоираюся запросити на вечірку і нашого викладача. Тагучі, ти
не м іг ои запитати, чи зможе він приити?

披露宴に岡さんもご招待しましようか。[446,с.113]

/Хіро:ен-ні Окасан-мо гошьо:таишімашьо: ка/
Може і пана Оку запросимо на весілля?

/тейнейго/

へやの外から山田さんを何回呼んでも、返事が
ありませんでした。[554, с.159]

/Хея-но сото-кара Ямадасан-о нанкай йондемо,
хенджі-ra арімасен дешіта/
Скільки о пана Ямаду не кликали знадвооу,
відповіді не було.

おくれるととりかえしがつきませんよ。[473, с.7]

/Окуреру-то торікаеші-ґа цукімасен йо/
Якщо запізнитесь, не буде вороття.

まことに勝手ながらあれがなくなってみると、家が家でなく
なるのであります。[473, С.40]

/Макотоні катте нагара аре-га наку натте міру то, іе-га іе денаку
нару но деарімас/
Прооачте мені мій егоїзм, але коли цієї речі не стало,
то вже и ріднии дім наче не рюнии. \
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Окрім того, чимало авторів, які описують форми ввічливості, оперують
у тій чи іншій формі поняттями «вищий», «рівний» і «нижчий》 （у працях
японських дослідників — 目上 /меуе/，同士 /до:ші/ ( 同年輩 /до:ненпай/)
та 目下 /мешіта/ відповідно). Вони зазначають， що по відношенню до
вищих використовуються більш ввічливі форми, ніж по відношенню до
рівних, а до відношенню до рівних більш ввічливі, ніж по відношенню
до нижчих.
Відношення «вищии - рівнин - нижчий» мають доволі загальний ха
рактер, їх можна виявити у будь-якій ситуації. Саме такі відношення і ста
ли, ймовірно, передумовою виникнення та розвитку категорії ввічливості,
але навряд чи можна говорити про те, що в усіх ситуаціях, де наявні від
ношення такого роду, вживаються ввічливі форми. Наприклад, попри існу
вання таких відношень у сім'ї, в розмові батьків з дітьми форми ввічливості
майже не вживаються.
Отже, постає питання, кого і в яких ситуаціях вважають вищим, рівним
або нижчим, і, відповідно, які форми вживаються в залежності від цього.
Ця проблема детально розроблялася японськими лінгвістами, що займали
ся і продовжують займатися дослідженнями у світлі Теорії мовного існу
вання (т
/ ґ є н ґ о сейкацу/). Загальну характеристику цього напряму
в японському мовознавстві дали свого часу М.Й. Конрад (1891-1970) [177]
та С.В. Неверов (1924-1991) [244]. Існує велика кількість робіт, де розгля
даються питання вживання тих чи інших форм у залежності від соціального
статусу мовця та інших осіо, їх статі, віку та інших ознак. У цьому зв'язку
передусім потрібно згадати масштабне дослідження « 敬言吾と敬言吾意識/
кейго-то кеигоішікі/», здійснене на базі великої кількості матеріалу, зібраного у містах Уено (префектура Міе) і Окасакі (префектура Айчі) шляхом
запису бесід різного характеру зі спеціально підібраними інформантами, а
також запису спонтанного усного мовлення [7]. Не можна залишити поза
увагою и більш нову ґрунтовну працю « 敬語表現 /кейго хьо:ген/»， в якій
викладені головні погляди на категорію ввічливості та систему мовних за
собів японського мовленнєвого етикету провідних сучасних лінгвістів Кабая Хіроші, Каваґучі Йошікадзу та Сакамото Мегумі [481],а також іще цілу
низку цікавих джерел.
При оцінюванні мовцем тієї чи іншої особи як вищого, рівного або ниж
чого передусім відіграють роль відношення осіб у залежності від їх соці
ального статусу. Треба завжди враховувати, що тут відбивається не реальна
ієрархічна структура суспільства, а уявлення про неї у свідомості співроз
мовників. яке подекуди може бути й дещо викривленим.
Окрім соціального статусу, зіставлення за ознакою «вищий - рівний нижчии» пов’язане також із віковими відмінностями: старші за віком вва
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жаються вищими, молодші - нижчими. Крім того, чоловік традиційно роз
глядається як вищий по відношенню до жінки, і тут важко відмежувати
чинники, пов’язані з нерівноправним положенням жінки у суспільстві, від
чинників, пов'язаних з існуючою традицією, згідно з якою жінки повинні
розмовляти підкреслено ввічливо (це може навіть вважатися атрибутом
жіночності). Останнім часом, однак, внаслідок суттєвої модернізації япон
ського суспільства, чоловіча і жіноча мова помітно зблизилися. Попри це, й
понині відношення між чоловіком і жінкою за інших рівних умов розгляда
ються на рівні мовлення як відношення вищого і нижчого.
Існують й інші причини, які визначають відношення між тими чи ін
шими людьми як відношення вищого і нижчого. Про це чимало говорять
японські фахівці, що виділяють поруч із соціальними чинниками також
психологічні. Особливо детально цим питанням займався Оіші Хацутаро (
大石初太郎；1911-2003) [470; 4 7 1 ;472].
Зокрема вважається, що у разі прохання про щось дуже обтяжливе, над
звичайно незручне для співрозмовника між комунікантами автоматично ви
никають відношення нерівності.
Якщо відмінності за якимись параметрами вступають у суперечність
між собою, вирішальну роль відіграє те, що сприймається як найбільш зна
чуще у комунікативній ситуації, яка розглядається. Наприклад, при звер
танні сина до матері остання, звичайно, розглядається як особа вища, і це
свідчить про те, що вік є шльш значущим, ніж стать. У сфері обслугову
вання та бізнесу покупець, клієнт завжди вважається вищим незалежно від
його соціального статусу, віку та статі.
Ознаки «вищий», «рівний» та «нижчий» не можна вважати єдиними,
які визначають вибір мовних засобів при спілкуванні. Так, по відношен
ню до різних осіб однакового соціального статусу й віку - друзів і незна
йомих людей - застосовуються різні форми ввічливості; відносно перших
менш ввічливі. У зв'язку з цим у більшості наукових та методичних праць,
у тому чи іншому вигляді, виділяється ще одна пара ознак, які також можна
вважати диференціиними ознаками для категорії соціально-особистісних
відношень. Це такі ознаки, як «свій - чужий» ( ウナ /учі/ — ソ卜 /сото/).
На рівні інтерпретації це зіставлення пов'язане з тим, чи належить певна
особа до тієї самої групи людей， що и мовець. Як «свій» (クナ /учі/) може
розглядатися член сім ，
ї，
друг， колега по роботі тощо. На сприйняття тієї чи
іншої особи як «свого» чи «чужого» може впливати участь у комунікатив
ному акті інших осіб. Наприклад, якщо рядові службовці згадують у розмові директора фірми, він буде маркований як «чужий» (ソト /сото/)， оскільки
стоїть далі від мовця, ніж співрозмовник, але у розмові зі співрооїтниками
іншої фірми цей директор буде «своїм» (Табл. 15).
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Таблиця 15

Мовленнєва реалізація
диференційної ознаки «свій - чужий»
у сучасній японській мові
Розмова двох
співробітників
на роботі
Телефонна розмова секретаря
зі співрооїтни-

А:社長はもう帰られましたか。
/Шячо:-ва мо: каераремашітака/
В : ええ、もうお帰りになりました。
/Е:, мо: ока ері-ні нарімашіта/
А : 田中社長はいらっしゃいますか。
/Танакашячо:-ва ірашшяімас ка/

В : 社長はただ今出かけておりますが…

ком іншої фірми / щ ячо:. ва Тадаіма декакете орімас га/

А: Директор уже
пішов додому?
Б: Гак, уже пішов.
А: Директор фірми
пан Танака є?
Б: Директор вийшов
на деякий нас.

Окреслених вище ознак вистачає для опису функціонування більшості форм субкатегорій 丁 寧 語 /тейнейго/，尊 故語 /сонкейго/ та 謙 譲 語 /
кенджьо：
ґ〇
/. Проте, існує ще один важливий чинник: наскільки учасники
комунікативного акту знайомі один одному. Залежно від цього обираються
форми як складові стилю, в якому здійснюється комунікація. Оскільки час
то люди із часом стають знайомими ближче, отримують більше інформа
ції один про одного, характер комунікації (стиль, тональність) змінюється.
При цьому, як свідчить аналіз мовного матеріалу, цей процес може прохо
дити в обох напрямках: зміна форм, що вживаються, від більш ввічливих
до менш ввічливих і, навпаки, від менш ввічливих до більш ввічливих. На
приклад, людина, що була налаштована ворожо, спочатку використовувала
прості (фамільярні, а в цьому випадку точнішим буде сказати - неввічливі)
форми, а згодом переходить на нейтральний рівень і послуговується засо
бами субкатегори j^ ^ fp /тейнейґо/:

すると、あんた、本当に県庁の人じやないんですね。
/Суру-то, анта, хонто:-ні кенчо:-но хіто джянай н дес не/

Виходить, ти не з адміністрації префектури, такс
У наступному прикладі розмовляють люди приблизно одного віку:
「
先週休んだので、今度の試験の範囲を
教えていただけませんか。」

/Сеншю: ясунда ноде, кондо-но шікен-но
хан’і-о ошіете ітадакемасен ка/

- Я пропустив заняття минулого
тижня. Чи не могли б Ви сказати
мені, що виноситься на цей іспит?
- Добре.
-

「
ええ、いいですよ。」

/Е:, іі дес йо/ [573, с.57]
Ті самі люди зустрічаються згодом у магазині:
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「
あら、今日学校で会いましたね。」
/Ара, кьо: гакко-де аімашіта не/
「
ああ、さっき試験の範囲を教えてくれ
てありがとう。 J
/А:, саккі шікен-но ханЧ-о ошіете курете
арігато:/ [573, с.57]

- О, та ми з вами сьогодні бачилися
в інституті!
- Дійсно! Дякую, що розповіла про
матеріал на іспит.

У цьому випадку перехід від нейтральних форм до приятельських зу
мовлений тим, що учасники комунікації знайомляться ближче, виявляють
спільні інтереси тощо, а також тим, що за віковим чинником обидва спів
розмовники рівні. З цієї ж причини відношення у наведеному раніше при
кладі ситуації спілкування молодшоїі старшої людини не пішли далі неитрального рівня.
Таким чином доходимо висновку, що стратегія ввічливості забезпечу
ється вибором відповідних формальних засобів вираження лексико-гра
матичної категорії ввічливості, а цей вибір, у свою чергу, регламентується
більш ніж одним типом відношень між комунікантами. Зокрема, О.П. Фро
лова пропонує виділяти п'ять типів таких відношень:
1)
上下関係/джьскге канкеи/ (відношення між вищими та нижчими за
рангом людьми);
2)
先後関係/сенко: канкей/ (вираження поваги до старших колег，по
передників);
3)
/онкей канкей/ (вираження шанобливості до тих, кому мо
вець чимось зобов'язаний, хто опікувався ним /вчителі, гаранти, лікарі
тощо/);
4)
利害関係/ріґай канкей/ (відношення взаємної зацікавленості /крам
ниця —покупець, фірма - клієнт тощо/);
5)
/шінсо канкей/ (близькі та віддалені стосунки: вибір типу
мовленнєвої поведінки при спілкуванні з друзями, сусідами, знайомими,
малознайомими та незнайомими людьми) [381].
Сполучення у різному співвідношенні зазначених типів відношень між
комунікантами визначає стилістичну тональність комунікативного акту. Зо
крема, у європейському культурному ареалі виділяють п5ять тональностей:
високу, нейтральну, звичайну, фамільярну, вульгарну.
Висока тональність спілкування притаманна суто формальним ситу
аціям. Нейтральна тональність побутує при спілкуванні з посадовцями в
різноманітних державних та громадських установах. Звичайною тональніс
тю характеризується сфера обслуговування, фамільярною - спілкування в
сімейному колі чи у товаристві друзів. З вульгарною ж тональністю можна
зіткнутися у проблемних, конфліктних ситуаціях.
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Мовленнєву реалізацію лексико-граматичної категорії ввічливості у су
часній японській мові можна аналізувати і в цій площині.
І останнім, але надзвичайно важливим чинником є місце або обставини
(Щ /ба/), за яких відбувається комунікативний акт. Одні й ті самі співроз
мовники можуть по-різному говорити залежно від того, де знаходяться: на
лекції у навчальному закладі, на робочому місці у процесі роботи чи на
відпочинку, на вулиці, в магазині, вдома тощо. Тому розрізняють офіційні
місця， офіційні обставини спілкування (改まり /аратамарі/) та неофіційні
( くだけ/кудаке/). Порівняймо різні обставини (Табл. 16).

Таблиця 16
Порівняння комунікативних актів за різних обставин
спілкування ( 場 /ба/)
У коридорі
університету

「
今日のゼミ、 3 時からだよ。」

/Кьо:-но дземі, санджі-кара да ио/
「うん、わかった。」

/Ун, вакатта/
[573, с.57]
В аудиторії
під час за
няття

「ここまで何か質問はありませんか。」

/Коко-маде наніка шіцумон-ва арімасен ка/
「
あの、質問してもよろしいでしようか。

/Ано, шіцумоншітемо иорошіи дешьо: ка/
[573, с.57]

- Сьогоднішній се
мінар починається
о третій.
- Зрозумів.
- Чи є запитання
щодо цього?
- Вибачте, можна
питання?
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