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ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНЕТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 
У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ

Питання фоносемантизму залишається актуальним впродовж багатьох сто
літь. У мовознавчому циклі фоносемантика вважається відносно новою нау
кою, предметом якої є вивчення звукозображапьності (а саме ономатопічна, 
звуконаслідувальна та звукосимволічна) системи мови.

Воронін С. В. зазначав, що основною властивістю даної системи є звукозо- 
бражальність (фонетична вмотивованість). На думку науковця, звукозобража- 
льність це, в першу чергу, властивість лексеми та її звукової оболонки, яка по
лягає у наявності необхідного, суттєвого, повторюваного і відносно стійкого, 
мимовільного зв’язку між фонемами (непохідного) слова та покладену в осно
ву номінації ознакою об’єкта -  денотата (мотив) [1, с. 4].

Теоретико-експериментальні дослідження лінгвістів у цій сфері спрямова
ні на встановлення спільних особливостей у функціонуванні фонологічних 
одиниць різносистемних мов (С. В. Воронін, О. П. Журавльов, В. І. Кушнерик, 
В. В. Левицький, H. Müller, J. Orr, E. Sapir, I. K. Taylor, D. Westermann), на ви
явлення фонаційних ознак, які формують умовні асоціативні значення. Метою 
даної розвідки є підкреслення багатоаспектності фоносемантики як інтегра
ційної дисципліни, яка послуговується надбаннями не лише фонології, семан
тики та зіставного мовознавства (Ш. Р. Басиров, О. О. Тараненко, Т. М. Коро- 
льова), а й психолінгвістики (О. О. Леонтьєв, Р. О. Якобсон, S. Ertel, 
J. Н. Greenberg, W. Mues), так само як іншими суміжними дисциплінами.

Практика наукового пошуку демонструє, що чим глибше людина опановує 
мову, чим більший масштаб фактичного матеріалу накопичують науковці, тим, 
як це не парадоксально, більш комплексні питання та проблеми виникають, і 
навіть те, що вважали раніше беззаперечно очевидним, підлягає сумніву і зри
нає на порядку денному [2].

Як актуальні серед вагомих фонетико-фонологічних напрямів виділяються 
проблеми фоносемантики: становлення фоносемантичних універсалій, реалі
зація фонем та фонестем у різноаспектних лексичних одиницях і текстах різ
них стилів та дискурсів, дослідження фоносистем статистичними, психолінгві
стичними та експериментальним методами.

Сучасна фонологія почала проявляти все більшу цікавість до елементарних 
одиниць мови та їхніх диференційних ознак, які зі свого боку слугують базою 
для фоносемантичних універсалій.

Увага нашого дослідження концентрується на необхідності мовців у пошу
ку нових засобів для позначення вже існуючих реалій та до надання нових 
значень, форм та змісту. Отож, значення слів набувають більш комплексного 
значення, трансформуються, а саме позначення знака починає виконувати ін
ші, вторинні, функції замість первинних. І результатом даних процесів стає 
асиметрія, яка окреслює трансформацію семантики, або граматичної форми, 
що, в свою чергу, ускладнюється багатогранністю, а саме, форма набуваючи 
непритаманної їй функції, не втрачаючи вже існуючої, наявної, отримує дода
ткову, унаслідок чого створюється новий семантичний фон.

Ми можемо стверджувати, що, за наявності відомого факту, про класифі
кацію мов, поділ на сім’ї та підгрупи, виявляється певний рівень універсально
сті між віддалено- та близькоспорідненими мовами. Саме цьому явищу прис
вячується дослідження систем фонологічного рівня, яке концентрується на 
пошуку фоносемантичних універсалій.

Мовознавець використовує експеримент при психолінгвістичних дослі
дженнях, оскільки базуючись на спеціальних пошуках з широким континген
том інформантів, виникає можливість означити необхідні концепції, які фор
мують основи фоносемантики як науки, що ґрунтується на психолінгвістичних 
засадах. Аналізуючи експериментальні дані, ми розглядаємо мову з точки зору 
її внутрішньої будови як багаторівневе та складне явище, а в свою чергу оди
ниці нижчих рівнів формують вищі рівні.

Поява перших психолінгвістичних досліджень наштовхнули на формулю
вання, одночасно, двох поглядів на досліджувані явища. Противники зв’язку зву
ка та слова маніфестували ідею того, що звук сам по собі не наділений змістом, 
до того ж набір фонем у різних мовах не завжди збігається. Звуковий склад різ
них мов дещо -  різний, відповідно і звукову оболонку слова вважають конвен
ційною. Прихильники даного інтерпретування цього явища отримали у результа
ті чималих експериментів переконливі докази того, що, у першу чергу, фонетич
не значення фіксують не тільки в окремо взятих звуках, а й у словах, а по-друге, 
фоносемантичне наповнення тексту спроможне на підсвідомому щаблі впливати 
на хід смислової перцепції повідомлення [4].

При дослідженні була проведена серія психолінгвістичних експериментів 
на предмет асоціативно-символічних значень голосних і приголосних фонем 
французької, іспанської, англійської, німецької, російської та української мов 
за трьома шкалами семантичного диференціала (СД) — «сили», «активності» та 
«оцінки» [3].



Дане дослідження мало на меті встановлення рівня зв’язку умовно асоціатив
них значень фонем романських, германських та слов’янських мов, оскільки гіпо
теза зв’язку асоціативних значень між близькоспорідненими та віддаленоспорід- 
неними мовами вимагає свого підтвердження або спростування. [5]

Для встановлення кількісних показників зв’язку між германськими, роман
ськими та слов’янськими мовами ми застосували критерій кореляційного ана
лізу -  г, який засвідчив, що віддаленоспоріднені мови, тобто германські та ро
манські виявлять певний рівень кореляції між собою, до прикладу в англійсь
кій та французькій мовах г -  0,085; а в німецькій та іспанській г -  0,180, при 
значенні коефіцієнта кореляції від 0,01 до 1,0. Вважаємо, що імовірним бази
сом цього явища, є той факт, що обидві мовні групи мають спільне джерело 
походження, а саме латинську мову.

На противагу вище зазначеному, мови слов’янської групи показують до
сить малий відсоток кореляції у випадку з германськими мовами, якщо ж го
ворити про романські мови, кореляція між ними взагалі не простежується, на
приклад в українській та французькій мовах -  г = -0,207, а в російській та іс
панській г = -0,273. Демонстрація даних спостережень наведена в таблиці за 
шкалою «Оцінки».

Таблиця 1
Оцінка, »Коефіцієнт кореляції_______

Мови Англійська
мова

Німецька
мова

Українська
мова

Російська
мова

Французька
мова

Іспанська
мова

Англійська
мова 1,0 0,303 0,264 0,323 0,085 0,170

Німецька
мова 1,0 0,339 0,389 -0,364 0,180

Українська
мова 1,0 0,906 -0,207 -0,204

Російська
мова 1,0 -0,147 -0,273

Французька
мова 1,0 0,390

Іспанська
мова 1,0

Після застосування даного методу ми отримали ще одне свідчення мовної 
близькості романських мов, так само, як і германських мов та деякої аналогіч
ності на фонетичному рівні романських мов з германськими та слов’янсь
кими (у випадку із сучасною українською та російською мовами), що може 
пояснюватися історичними політико-економічними контактами європейських 
держав, починаючи з VIII-IX століть.

Порівнявши одержані результати, можемо стверджувати, що спільні дифе- 
ренційні ознаки, властиві фонемам як германських, так романських і 
слов’янських мов, саме це дає можливість створення передумов для фіксуван
ня універсальності певних диференційних ознак фонем і пояснюють моменти 
подібності аналогічних фонем у різних мовах, а розбіжності та специфіка пев
них диференційних ознак пояснюється різним менталітетом носіїв мови, пев
ними відмінностями у сприйнятті навколишнього світу.
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