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Термш “десемантизащя” розум1еться в лшгвютищ однозначно: це втра- 
та зн ач ен и я  певною формою. Втрачене значения може бути як категор1аль- 
ним, так i некатегор1альним. Функщональна граматика щкавиться тшьки 
категор1альною десемантизащею. В дашй науковш розвщщ робиться спро- 
ба встановити ознаки i типи вторнншн функцн десемантизаци у слов’янсь- 

ких мовах.
Для дефшщп функцн релевантними е граматична форма (Ф ), референт 

(R), наявшсть/вщсутшсть зв’язку м1ж ними (г/г), наявшсть/вщсутшсть опо- 
зицй до iHuioï форми (О ) ¡ сам характер зв’язку м1ж Ф  та R —  постшний чи 
змшний, сталий чи тимчасовий (alt/ const), див. детальш ш е [2:30].

Використовуючи вищенаведеш елементи дефшщи, вторинну функщю де
семантизаци можна описати таким чином: Ф  r R  <z О, тобто м1ж формою i 
референтом зв’язок втрачаеться i форма не включаеться до опозицй.

Вважаеться, що десемантизащя е незначущою функщею форми. Ясно, 
що цшком асемантична форма, яка не виконуе жоджл функцн в m o b î , пщля- 
гае занепаду. Наприклад, втрата значения суфпсса -р*ь в ¡менниках старих 
слов’янських мов типу ддр-ь, жнр-ъ, пиръ призвеладо втрати самого суфпсса 
як морфеми i злиття його з коренем. Те саме стосуеться ¡менних детермь 
нант1в праслов’янсько\' мови - à-, -jà-, -5-, -j 6-, -ü-, -ë- i т. д. Асемантичшсть 
же, наприклад, категорнроду в ¡менниках назвах HeicTOT ¡ншого характеру. 
Не маючи реально! родовоУ семантики, TaKi форми виконують суто морфо- 
л о r i ч н i (визначають систему вщмшково! парадигми) i синтаксичш функцн 
(здатнють ¡меншшв означуватися прикметииками у вщповщнш форм1, ко- 
ординуватися з д1есловом-присудком у форм1 однини минулого часу). TaKi 
суто граматичш функцн необхщно розумноть як формалыи мовш значения 
[8:163; 9:103; 1:52-53], тобто так! значения, ям оргашзують не саму думку, a ii 
форму. Тому десемантизащя як незначуща функщя е асемантичиою лише 
стосовно BÎflcyTHOCTÎ референцшного зв’язку, одиак вона мае синтаксичний 
зв’язок, в тому смислi, що виконуе певну роль в межах m o b h o ï системи. Фун 
кщю десемантизаци можна охарактеризувати в п ла т  дистинктивно!’ спря 
мованоеп, в п ла т  учасп в структуруванш семантичного s m îc t v  висловлю- 
вання, в п ла т  стввщнесеносп з ситуативно-прагматичними завданнями, ix 
реал1защею [6:19]. Це можна сказати про асемантичш (функщональш) спо- 
лучники, про категор1ю числа в pluralia tantum, про допом1жне д1еслово бути 
та ¡н.

Таким чином, у випадках укр. дар, жито, мило, вулиця, завтра, оберт, 
рос. дар, сито, мыло, улица, завтра, обида, подвал; болг. дар, жито, село,
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улица, облак, облает, серб, да/), сало, улица, длето, облак, облает', п. dar, zyto, 
mydlo, ulica, opienka, obrçcz; ч. dar, zito, mÿdlo, ulice, openka, obruc i т. ¡н. e 
десемантизащя, але нема функцп десемантизацп на сучасному еташ. Таку 
функщю десемантизацп можна назвати fliaxponiioio. Це десемантизащя-ре- 
зультат.

Дтхронна десемантизащя е наслщком процесу поступово'1 втрати зна
чения i виродження функцп, при якому залишаеться цшком асемантична 
форма, яка перестае сприйматися як окрема форма i зливаеться з шшою фор
мою. Так, колишш суфшси -ръ, -то, -(д)ло i тли. в сучасних слов’янських 
мовах не видшяються, являючись нерозривною частиною корешв. Якщо де- 
семантизацш —  це процес, то, самоочевидно, що повинш засвщчуватися pi3Hi 

ïï ступень Границею цього процесу е повна втрата функцп. При цьому фор
ма може також зникати як окрема одиниця (див. приклади вище), а може 
продовжувати виконувати функщю десемантизацп. Таю випадки на словот- 
BipHOMy piBHi властив1, напр., укр. суф. -ок у мпиок, молоток, ставок] рос. 
-ок, -к(а) у книжка, крючок, вилка; болг. -к(а), -иц(а) у книжка, кукичка, вили- 
ца; серб. -ушк(а), -иц(а) у юъижица (документ), кукица, вилушка п. -к(а), -ук,
-к (о ) у ksiqzka, haczyk, krzeselko; ч. -к(а), -ек, -ick (а) у knizka, hàcek, y idlick а 
та ¡н.

Особливо поширеш випадки функцп повно!' десемантизацп на лексико- 
семантичному piBH i. Втрачаючи лексичне значения, слово продовжуе вико
нувати вторинну функщю. Воно виступае, як правило, граматичним засо- 
бом. Так, внаслщок десемантизацп повнозначних частин мови вщбуваеться 
ïx перехщ у службов1 частини мови. Напр., приашвники часто переходять у 
прийменники: укр. близько, вздовж, eidnoeno, впродовж, поперек,ранние, спе- 
реду; рос. вдоль, поперек,раньше, спереди; болг. около, напрет, по-рано; серб. 
(уз)дуж, (по)преко, покра/, pamije; п. wzdluz, poprzek, okolo; ч. podél, napric i 
т.д. 1менники теж можуть переходити в прийменники: укр. ктець, коло, кош
том, край, цшою, шляхом; рос. путем, посредством', болг. край; п. wzglçdem; 
ч. vzhledem та ш. У  прийменники часто переходять прийменниково-вщмшков! 
форми: укр. в ттересах, за винятком, за рахунок, з метою, з приводу, на 
nidemaei, nid час, через посередництво, у xodi; рос. ввиду, в интересах, вслед
ствие, наподобие, с целью; болг. с изключение на, в това число; серб, услед, с 
обзиром, због; п. zpowodu, wskutek, па wzôr,4. v zâjmu, na zpùsob i т.д.), прий- 
менниково-присл!вников1 форми: укр. залежно eid, 3eidno з, водночас ¡з, па- 
ралельно з; рос. одновременно с, наравне с, впредь до; болг. подобно иа; серб. 
упоредо с, истовремено с, за]едно са; п. па wprost, па zewnqtrz, zgodnie z; ч. 
soucasnë s, soubéznë s та ш.

Десемантизащя Д1еприсл1вник1в i перехщ ïx у прийменники вщбуваеться 
рщше: укр. виключаючи, включаючи, зважаючи на, починаючи з; рос. несмот
ря на, глядя на, невзирая на; болг. без да се гледа, без да се обрыца внимание; 
серб, без обзира на, изузима]уНи, укл>учу]уТш; п. nie zwazajqc па, nie wylqczajqc; 
ч. vyjimajic, nehledê па тощо.
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Д е с е м а н т и з у ю т ь с я  i виконують функщю сполучниюв сполучення прий- 
м ен н и ю в , займенниюв, ¡менниюв i сполучниюв: укр. м1ж тим як, modi як, 
тим часом як, в той час як, з того часу як, теля того як та íh.; рос. между 
тем как, тогда как, в то время как, после того как, по причине того что, 
болг. между това как; п. gdy tymezasem, gdy w chwili, podezas gdy, bez wzglçdu 
na to; 4 . mezitim co,prestozë, z toho dûvodu, ze. Рщше десемантизуються flienpuc- 
л1вники, напр.: укр. незважаючи на те що, рос. благодаря тому что, несмот
ря на то что; болг. без да се гледа; серб, без обзира на.

Десемантизуються i виконують функщю часток пришнвники: укр. ось, 
так, тут, де, куди, як, зовс1м, майже, остаточно, приблизно, прямо, piem , 
точно та íh .; рос. вдобавок, едва, пока, просто, ровно, теперь, точно, чисто; 
болг. как, чисто й просто; серб, како, стварно; п. wcale, pewnie, tam, prawie, 
jedynie; ч. tu, tady, zde, skoro, prim o, presnë; деяю займенники: укр. воно, що, 
це, co6i тощо; рос. когда, так, то, тогда, что; болг. то, си; серб, то, nui; п. ci, 
cic, toc, ino ta; ч. to, si; деяю д1еслова, переважно в наказовш формк укр. знай, 
дай, давай, хай тощо; рос. давай, пускай; болг. виж, значи, кай, кае, каже; 
серб, значи, каже; п. znaczy, niech(aj); ч. pojd’te.

Десемантизуються i виконують функцп вигуюв ¡менники (укр. маттко! 
иене! господи! боже! ж ах! страх! Гвалт! слава! лишенько! та íh.; рос. батюш
ки! бож е! господи! ужас!; болг. божичко! майчице!; серб, бож е! у помо/i! 
п. M atko Boska! boze! ratunku! gwaltu! pomocy! psiakrew! choiera! ч. boze! 
paneboze! pomoc! sbohem!), д1еслова, переважно в наказовому cn ocoô i (укр. 
бувай! бач! вибачте! даруй! диви! подумает! прощай! рятуйте! стривайте! та 
íh.; рос. брось!будет!вишь!здравствуй! извините!подумаешь!хватит!; болг. 
я виж! я гледай! здравейте!; серб, гле! види! молим те! живео! опрости ( т е)! 
п. widzicie go! zegnaj!przepraszam! stcirczy! туslcil by kto! masz tobie!; ч. prosim! 
staci! nenapadne!), поодиною займенники (укр. отако'И; рос. вона! то-то! нате!; 
п. о to to!; ч. to je !). Десемантизуються i виконують функщю зв’язки fliecnoBa: 

укр. бути, становити,являти собою тощо; рос. быть, представлять, состав
лять, являться; болг. съм, представям; серб, бити, представ/ьати; п. Ьус,
nastrçczaé; ч. byt, znamenat.

У  випадках ¡3 категор1ею роду в ¡менниках назвах HeicTOT функщя десе- 
мантизаци виконуе в mobí, як вже з’ясовувалося, певну роль. Це синхронна 
функщя десемантизацп. Серед ïï pÍ3HOBHflÍB слщ видтити процесну десеман- 
тизащю, коли втрата значения вщбуваеться поступово, розтягнена в 4aci, а 
тому вона може бути p i3H oro ступеня повноти: укр. суф. -ок у садок, цток, 
гачок; рос. крючок, сумка; болг. брадичка, торбичка; серб, ручица; п. stronica;
ч. hrebík; допом1жне д1еслово в ¡менному присудку: укр. став зелений, рос. 
стал зеленым, болг. стана зелен; серб, (по ) стати зеленим, п. (po)zostac 
zielonym; ч. stát se zelenym —  часткова i т. íh. (пор. повна десемантизащя, 
д1ахронна: укр. був зелений, рос. был зеленым, болг. съм зелен, серб, бити зе
леним, п. byl zielony, ч. byl zeleny i непроцесну десемантизащю, як, наприк- 
лад, десемантизащя категорн числа в ¡менниках pluralia tantum.
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Якщо слова десемантизуються лише частково, вони, в такому pa3 i, вико- 
н ую ч и  граматичну функцио, водночас в деякш M ip i збери-ають i свое лексич- 
н е  зн ачен и я . Т а к и м и  е д1еслова: укр. ставати, виявлятися, залишатися, зос- 
таватися, робитися, називатися, ¡менуватися, зватися, здаватися, вважа- 
тися утляпшся, доводитися та iH.; рос. становиться, оказываться, оста
ваться, делаться, называться, казаться, считаться, представляться', болг. 
ставам, оказвам се, смятам се; серб, nocmajamu, nahu ce, ocmajamu, називати 
ce, чинити ce, изгледати, сматрати се; п. stawac siç, okazywac siç, pozoslawac, 
wydawac siç, uchodzic; ч. stâvat sejevit se, ukazovat se; яю вживаються y склад- 
них д1еошвних присудках. На те, що вони не повшстю десемантизувалися, 
вказуе також неможливклъ ïx сполучення з називним вщмшком [5:163]. У  
функцн допом1жного д1еслова в складеному д1еслшному присудку виступа- 
ють також нашвдесемантизоваш фазисш та модальш д1'еслова: укр. почина- 
ти, заходитися, продовжувати, зактчувати, переставати, могти, мусити, 
зволити, намагатися, нам1рятися, посмти, умудритися, спробувати, спро- 
могтися, наважуватися, збиратися, прагнути, встигати i т.д.; рос. начинать, 
приниматься, продолжать, кончать, прекращать, бросать, пытаться, хо
теть, желать, мочь, уметь, намереваться, стараться, отказываться, наде
яться, бояться; болг. почвам, продьлжавам; серб, почети, npuxeahamu се, 
лаНати се, продужавати, завршавати, прекидати, покушавати, желети; 
п. zaczynac, jqé, konczyc, zaprzestawaé, zaniechac, probowac, chciec, pozqdaé, 
wolec, potrafic, zamierzac siç, spodziewac siç, bac siç; ч. zacinat, poustét se, davat 
se, pokracovat, zastavovat, prât (si), snazit se, hodlat, zrikat se. Про часткову 
втрату лексичного значения цими словами свщчить критерш трансформацш- 
них перетворень [7:77-78].

До частково десемантизованих слщ вщнести i  вставш слова модального 
характеру. В. В. Виноградов писав, що межа \пж модальними частками i 

модальними словами вельми непевна й рухлива [4:575]. Це таю вщприошв- 
h h k o b î, вщщесшвш тощо слова, як укр. дшсно, буквально, нормально, власне, 
певно, безумовно, видно, мабуть, вочевидь, üMoeipuo, зрозумшо, здаеться, зна
чить i T.iH .; рос. действительно, буквально, нормально, собственно, наверное, 
безусловно, видно, вероятно, очевидно, видимо, понятно, значит; болг. веро
ятно, изглежда, наверно, правдоподобно; серб, вероватно, значи, изгледа, оче
видно, стварно; п. rzeczywiscie, doslownie, wlasnie, па pewno, bez wqtpienia, 
widocznie, prawdopodobnie, rozumie siç, to znaczy; ч. samozfejmé, zajisté, vlastnê, 
pravdépodobné, nepochybné. На словотв1рнсму piBHÎ функщя десемантизаци' 
охоплюе кшька опозицш, насамперед, опозищю ‘тв1рне слово —  дериват’ . 
Десемантизащя виникае, як правило, внаслщок деетимолопзаци i супровод- 
жуеться перерозкладом морфем, що, найчастиие, призводить до виникнення 
нових корешв. Повна десемантизащя вщбулася, наприклад, у таких ¡сторично 
суфжсальних дериватах: укр. долото, жито, сито, копито, корито; весло, 
число, мило, рило, крило, село, масло; сукно, жовно, багно, стегно, садно, суд
но, рядно, вапно, вгкно; вулиця, столиця, гусениця, пшениця, зтиця та ¡н.; рос.

долото, сито, копыто, корыто; весло, число, мьпо,рыло, крыло; сукно, судно, 
окно; улица, столица, гусеница, пшеница; болг. длето, копито, сито; весло, 
крило, село; улица, столица, пшеница; серб, длето, копито, сито; весло, крило, 
село, масло; сукно; улица, престоница, гусеница, пшеница; п. kopyto, koryto, 
sito, zyto, dzialo, ¿dzbto, mydlo, skrzydlo, wioslo; bagno, okno; ulica, stolica, 
gqsienica, pszenica; ч. kopyto, koryto, sito, zito; délo, stéblo, mydlo, krídlo, veslo; 
bahno, okno; ulice, psenice; в таких ¡сторично префшсальних дериватах: укр. 
завтра, опеньок, обруч, обух, тдвал та ¡н., рос. завтра, опенок, обруч, подвал; 
болг. обръч, оброк, обуща; серб, сутра, обруч; п. obucie, opienka, obrok, obrqcz, 
zgraja; ч. obuv, opeñka, obrok, obruc, poduska; а також у безафшсних ¡3 npe- 
фшсами: укр. об 'см, оберт, область, обойма, образ та í h .; рос. объем, область, 
обойма, образ; болг. облает, облак; серб, обим, облает, облак; п. obrót, obraz, 
zaloga; ч. obrat, obraz, oblak [про деетимолопзащю див. 3].

У  сучасшй украшськш m obí е чимало деривата Í3 неповною десеманти- 
защею, напр.: палиця, полиця, стдниця, варениця, синиця; ставок, садок, ба
чок, гурток, дзвток, пасок, шматок, щиток, гачок, пеньок; обман, обмт, об'я- 
ва; íóKidt, солодкий, пухкий, вузький; хвилюватися, сердитися, вагатися та ¡н. 
Те саме характерне i для шших слов’янських мов: рос. ёлка, книжка, селёдка, 
сетка; крючок, щиток, молоток; обман, едкий, сладкий, узкий; носить, лю
бить, ходить; болг. торбичка, брадичка; серб, ручица, сладак, носити, хода- 
ти; п. macica, lawica, stronica; trybek, srodek; ч. matice, lárice; stránka, rozinka; 

hrebik.
Таким чином, матер1ал сучасних слов’янських мов показуе значну поши- 

решеть десемантизаци на b c íx  р1внях мов но! системи, в першу чергу, на лек- 
сико-семантичному i словотв1рному. Причому десемантизащя може бути 
повною Сщахронною) i неповною (синхронною). У  свою чергу, синхронна 
десемантизащя може бути процесною i непроцесною (див. схему). В чому 
полягае синхронна суть тако! функцй? Десемантизащя лексем, як лексико- 
семантични." одиниць, призводить до перетворення Jx на прийменники, спо- 
лучники, частки, зв’язки i, таким чином, робить íx суто синтаксичними засо- 
бами. Десемантизащя морфем спричиняе 1х втрату i розчинення в лексемь 
Десемантизащя лексико-семантичного роду, власне, утворюе граматичну 
категория роду. В кожному окремому випадку спостери-аеться докоршна 
зм1на статусу десемантизованоУ одинищ: вона не просто втрачае значения, а

41



переходить до розряду ¡нших одиниць, до одиниць вищого р1вня. Тому фун- 
КЦ*Я десемантизаци полягае у переведенш одиниць нижчого р1вня в одинш ц 
вищого р1вня 1 виявляеться одним ¡3 засоб1в розвитку мови, в першу чергу 
розвитку синтаксичного р 1вня мовно! системи, що дозволяе до деяко! м1ри 
говорити про функцю десемантизаци як про м1жр1вневий деривацшно-син- 
таксичний заЫб.
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