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Вивчення категорії означеності / неозначеності в різних наукових 

школах 

 

У сучасній англістиці виникнення артикля досліджено в річищі таких 

граматичних парадигм: 

1) традиційної, де виникнення артикля пояснюється нівелюванням 

словозмінювальних флексій у прикметникових парадигмах [1; 3; 6; 8;10; 14; 

17]; 

2) генеративної, де йдеться про радикальну реінтерпретацію NP (іменної 

фрази) в DP (детермінуючу фразу) [12; 15; 16; 19]; 

3) теорії граматикалізації, згідно з якою становлення категорії означеності 

/ неозначеності розглядається як тривалий історичний процес, під час якого 

проміжною ланкою між вказівним займенником і власне артиклем є, так 

званий, дейктично-немаркований детермінатив [7; 9; 11; 13; 21].  

Розглянемо ці підходи в розлогий спосіб. Правомірність твердження про 

існування зв’язку між зникненням прикметникових флексій та виникненням 

артикля, що підтримується прихильниками традиційної наукової парадигми, 

не викликає сумнівів. Однак, у роботах цієї школи бракує верифікованого 

пояснення:  

- чому за втрати прикметниками здатності відмінюватися за сильною / 

слабкою парадигмою в одних мовах виникає граматикалізований показник 

категорії означеністі / неозначеніті, артикль (англійська), а в інших – ні 

(українська);  

- чому в деяких мовах співіснують сильні / слабкі прикметники та 

означений / неозначений артиклі (німецька).  

Представники традиційної парадигми тлумачать ці розбіжності в такий 

спосіб: граматикалізація артикля фіксується в тих мовах, які в типологічному 

континуумі рухаються від синтетичних до аналітичних [3, 1939: 20], але вони 

не враховують той факт, що граматикалізація означеного артикля в 



північногерманській мовній групі передувала їхньому пересуву із 

синтетичної до аналітичної площини [13: 280]. Таким чином, можна дійти 

висновку, що існують інші лінгвальні та екстралінгвальні чинники, що 

вплинули на граматикалізацію категорії означеності / неозначеності, які 

випадають з поля зору традиційної парадигми. 

Представники генеративізму пояснюють перехід від демонстратива до 

артикля різкою внутрішньою семантично-синтаксичною реінтерпретацією 

граматичної системи [20: 74]. Втрата іменникової словозмінювальної 

парадигми запускає процес трансформації англійської NP в DP. У 

давньоанглійських пам’ятках писемності NP маніфестується в аргументних 

(суб’єкт та комплемент) і неаргументних позиціях (предикатив), 

узгоджуючись із рештою членів речення за допомогою відмінкових 

закінчень. У сучасній англійській мові NP переважно обмежується позицією 

предикативу, втрачаючи здатість функціонувати як суб’єкт чи комплемент. У 

цих позиціях NP витісняється новоствореною DP. Пор.:  

(1) We elected him chairman. “Ми обрали його головою”. 

(2) John is champion. “Джон - чемпіон”. 

(3) The chairman is late. “Голова запізнюється”. 

(4) I saw the champion yesterday. “Я вчора бачив чемпіона”. 

Приклади (1) та (2) ілюструють неаргументну реалізацію NP, приклади (3) 

та (4) – аргументну реалізацію DP [15: 22] 

 Це пояснення видається логічним, але існує кілька зауважень. По-перше, 

в ньому не враховано той факт, що вживання іменників у неаргументній 

позиції без детермінатива – не генералізоване, пор.: John is champion та John 

is a champion / John is the champion. Очевидно, що NP в неаргументній 

позиції варіюється з DP [5: 178]. По-друге, деякі дослідники розглядають NP 

в неаргументних позиціях як DP, де детермінатив має нульову реалізацію [2; 

4; 18]. 

Дослідження категорії означеності / неозначеності також відбувається в 

річищі теорії граматикалізації. Представники цієї школи вважають, що 

граматикалізацію артиклів слід розглядати як тривалий історичний процес, 

під час якого приіменний демонстратив не перетворюється на артикль 

шляхом раптової реінтерпретації, а, радше, внаслідок семантичного 

збліднення та фонетичної редукції спочатку еволюціонує в дейктично-

немаркований протоартикль і лише згодом реінтерпретується в артикль [11: 



34]. Більш розгорнута схема граматикалізації показників означеності подана 

Н. Хіммельманном: 

Дейктична частка + Категоріальний іменник → Вказівний займенник → 

Вказівний детермінатив → Детермінатив із зблідненою дейктичною 

семантикою → Означений детермінатив → Означений артикль → 

Афіксальний артикль → Показник іменника [9: 23] 

На його погляд, означений артикль розвивається як органічний складник 

мегапроцесу цільового перепризначення морфологічних компонентів у 

мовній системі [9: 23].  

Це трактування видається логічним, оскільки аналіз давньоанглійської та 

середньоанглійської писемності показує, що перехід від вказівного 

займенника до артикля не був стрибкоподібним, а, навпаки, мав поступовий 

характер. Окрім того, становлення категорії означеності / неозначеності 

розглядається не ізольовано, а на тлі супутніх змін мовної системи.  
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