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СТИЛІСТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПОВТОРІВ
ТА «ТОЖДЕСЛОВИЕ» О.ПОТЕБНІ
У статті розглядаються основні види повторів, зокрема, синонімічні повтори, на
які звертав увагу О.Потебня, та стилістико-прагматичні функції повторів у німецьких
та українських народних піснях у світлі сучасної наукової парадигми.
Ключові слова: повтор, синонімічний повтор, стилістико-прагматичні функції, народні пісні.
В статье рассматриваются основные виды повторов, в частности, синонимические повторы, на которые обращал внимание А. Потебня, и стилистико-прагматические
функции повторов в немецких и украинских народных песнях в свете современной научной парадигмы.
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Ключевые слова: повтор, синонимический повтор, стилистико-прагматические
функции, народные песни.
The article deals with the main types of repetition, in particularly synonymic repetition
studied by O.Potebnya, and their stylistic and pragmatic functions in German and Ukrainian
folk songs in the light of modern scientific paradigm.
Key words: repetition, reiteration, synonymic repetition, stylistic and pragmatic functions,
folk songs
Визначний український філолог О. Потебня відомий далеко за межами нашої країни. Чим більшим стає часовий простір, що віддаляє нас від нього, тим сильніше усвідомлюється значення цієї непересічної особистості. Зокрема, про це свідчить і те, що
його твори постійно перевидаються й через багато років після його смерті, а наукові
праці про нього в різних країнах світу складають не одну сотню публікацій [Aumüller
2005]. Поштовхом до написання цієї статті послужив додаток до т. ІІІ “Из записок по
русской грамматике” [Потебня 1963], де О. Потебня розглядає т.зв. “тождесловие”,
тобто повторення та поєднання синонімів у народно-поетичних творах слов’янських
мов. Статтю присвячено ролі повторів в українській та німецькій народно-поетичній
творчості.
Хоча повтор як стилістична (чи риторична) фігура відомий з часів античності, спостерігається різний підхід до його тлумачення, що пояснюється його поліфункціональністю. У період античності фігури повтору розглядалися як основний об'єкт риторики,
що мала справу з поетичною семантикою, і розумілися як засоби відхилення від норми і
зміни змісту. В новітні часи активне вивчення повтору як лінгвістичного явища спостерігається з середини 50-х років ХХ ст.
Загальноприйнятою є така дефініція: Повтор – це “фігура мови, що полягає в повторенні в певній послідовності звуків, слів або їх частин, висловів для досягнення відповідного виражального чи виражально-зображуваного ефекту” [УМЕ 2004, 459]. До фонетичних повторів відносяться відповідно асонанс та алітерація, до лексичних – повторення лексичних одиниць з певними варіаціями, до синтаксичних – повторення певних
синтаксичних структур. Тут ми обмежимося аналізом лексичних повторів.
У сучасних працях зі стилістики статус лексичних повторів тлумачиться неоднозначно. Зокрема, германісти розглядають їх в першу чергу як найчастотніший засобів досягнення когерентності тексту [Fleischer 1993, 264; Sowinski 1999, 79]. Підкреслюється, що
різні види повторів характерні для текстів різних комунікативних сфер. М. Брандес розглядає серед фігур тотожності синоніми-замінники (“заместители”) які являють собою
варіативне найменування однієї й тієй ж самої дії, предмета, явища з метою уточнення,
доповнення, посилення виразності [Брандес 1983, 144]. До цієї групи зараховуються також синоніми-уточнювачі та тавтологічні повтори. Вважається, що в результаті такого
суміщення виникає третє предметно-смислове значення – “зримий семантизм” риторичного чи художнього образу.
З погляду структурної організації розрізняють такі характеристики лексичних повторів: контактний/дистантний, концентрований/ перманентний. При цьому існує різне
тлумачення контактності, зокрема, німецький лінгвіст Вольфганг Фляйшер не вважає
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наявність між повторюваними словами сполучника чи вигука порушенням контакту
[Fleischer 1993, 264], в той час як інші науковці контактними вважають лише повтори,
де лексичні одиниці не відділяються одна від одної будь-якими іншими словами. Перманентні повтори є постійно повторюваними словами, що можуть складати лейтмотив
художнього твору.
Відповідно до лексичного складу та позиції повторюваних одиниць повтори можна
розділити на 5 груп [Жук 2005, 4]: а) простий контактний повтор, який може бути виражений двочленним або тричленним сполученням слів, що виражають емоційно-оцінну
тональність висловлюваного; б) розширений повтор – повторення мовної одиниці з конотаціями, які доповнюють чи розширюють її зміст; в) кільцевий повтор – повторення
мовної одиниці на початку і в кінці оповіді; г) повтор-підхоплення (анадиплосис) – повторення кінцевого елемента одного висловлювання на початку другого висловлювання;
ґ) ланцюжковий повтор – повторення мовних одиниць однієї за одною. За іншою термінологією розрізняють анафору, епіфору, кіклос, симплоку.
Щодо функцій повторів, то їх лише на основі огляду близько 200 публікацій нараховується близько 80 [Москальчук 2003, 22]. Звичайно, в залежності від потреб спілкування та обраного способу організації тексту повтор може виконувати різні функції. В
межах функціональної стилістики повтор вивчався як засіб стилістичного опису [Дудникова 1969, Еремина 1978], як стилетвірний засіб наукового тексту [Кожина, Данилевская
1984], публічної мови [Бекетова 1998], як семантико-стилістична домінанта в українській поезії останніх десятиріч [Ріжко 2004], аналізується повтор у світлі нових наукових
парадигм [Маліновський 2004].
Певні моменти цих підходів імпліцитно присутні в творах О.Потебні. Зокрема, в
його названій вище праці зауважується, що шляхом повторення одного й того є самого
слова чи звороту можна вказувати на зміну стану того, хто говорить, оскільки повторення може викликатися почуттям, що уповільнює плин думки, наприклад, гнівом [Потебня
1963, 433].
Розгляньмо функціонування повторів у народних піснях. Найбільш цікавими є поширені в українських піснях синонімічні повтори. Наведені приклади свідчать про те,
що в піснях передусім повторюються домінантні поняття, що складають багатовікові
цінності народу, зокрема, в українських це такі чесноти, як честь і слава, розкіш-воля,
серце-душа, край-сторона, час-пора, час-годинонька, огонь-ватра [Потебня 1963, 435].
Сучасна наукова парадигма визначає їх як культурні концепти. Передусім вони виражаються іменниками як тією частиною мови, що уособлює предметність в широкому розумінні слова. Про важливе значення цих понять свідчить і їх поширення в пареміях (Свій
край – рай, а чужа країна мов домовина, ein Herz und eine Seele sein).
Прикметники як частина мови, що служить для вираження атрибутивних характеристик, відіграють не менш важливу роль, оскільки вони виступають постійними епітетами, зокрема. для характеристики, зовнішності, вроди, людських якостей, ясна-красна,
горда та пишна, любо та мило.
Дієслова як ядерні структури речень, що втілюють предикативність, мають особливо
багаті можливості у зв’язку з різними граматичними формами при вираженні тих чи
інших предикативних відношень. Це можуть бути розповідні речення з дієсловом у теперішньому, минулому чи майбутньому часі [Потебня 1963, 437]: пройшло–промайнуло,
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цілує-милує, лежить-спочиває, гуляли-веселилися. За традиційними моделями словоскладання, як правило, поєднуються два синоніми, лише зрідка спостерігається тричленна
структура: плакала-ридала-голосила.
Словотвірні можливості, зокрема, префіксація, дозволяють створювати повтори дієслівного кореня, модифікуючи вид дієслова: плаває-поплаває, думав-подумав, кликалапокликала, Тут реалізується ефект посилення динамічної ознаки або ж із варіюванням
ітеративності: ходить-походжає, кличе-покликає. Такі дієслівні повтори виступають, на
думку О. Потебні, засобом синекдохічного представлення тривалості дії, інтенсивності
якості чи великої кількості [Потебня 1963, 441]. Як видно з наведених ним прикладів,
такі поєднання синонімів та контактні повтори є типовим явищем у слов’янських піснях.
Щодо німецьких, то серед 480 проаналізованих пісень [Deutsche Volkslieder 1982, Droben
1984, Spielen 1955] було виявлено близько 50 випадків чисто контактного синонімічного
повтору, коли слова поєднуються лише комою hegen, in Liebe pflegen [Deutsche Volkslieder
1982, 53], sie sind verwelket, verdorret [Deutsche Volkslieder 1982, 80], fröhlich, seliges
Entzücken [Deutsche Volkslieder 1982, 228], das Geld ist weg, das Мadl ist hin [Deutsche
Volkslieder 1982, 186], er rüttelt sich, er schüttelt sich [Spielen 1955, 14].
Як правило, синоніми поєднуються сполучником und: stolz und kühn, zart und mild
[Deutsche Volkslieder 1982, 43], mein Wunsch und Begehren [Deutsche Volkslieder 1982,
48], dick und drall[Deutsche Volkslieder 1982, 187], der Himmel hell und klar [Deutsche
Volkslieder 1982, 201], mit lieblichem und süßem Ton [Deutsche Volkslieder 1982, 216], das
höret man ja weit und breit [Droben 1984, 324]. Такі прикметникові повтори сприяють підсиленню відповідної ознаки. Дистантний повтор поєднується з римою: oh es riecht gut,
oh es riecht fein [Deutsche Volkslieder 1982, 239], ach Scheiden, du bitteres Scheiden [Droben
1984, 160].
Як стилістичний засіб, що сприяє відображенню хвилюючих моментів у житті людини, стану збудження, підвищеного реагування на щось, дослівний повтор підкреслює
не тільки смисловий, а й емоційний момент. Повторюючись, слова чи словосполучення
створюють почуттєву домінанту [Михайлюк 1]. Це можуть бути почуття розпачу, гніву, нетерпіння, страху тощо, прагматичною функцією таких висловлювань може бути
спонукання до дії, до словесної реакції, до співчуття тощо: Geduld, Geduld [Deutsche
Volkslieder 1982, 6], der Spielmann, der Spielmann [Deutsche Volkslieder 1982, 127], lauf,
Müller, lauf [Deutsche Volkslieder 1982, 159], spinn spinn, meine liebe Tochter [ Droben
1984, 201]. Повторенням дієслова може підкреслюватися монотонність дії, яка довгий
час не дає результатів, та розчарування рибалки: er fische und fische so langsam [Deutsche
Volkslieder 1982, 32].
Дослівний дієслівний повтор у дитячих піснях вживається перш за все з метою ритмічної організації тексту і часто містить звертання: summ, summ, summ, Bienchen, summ
herum! backe, backe Kuchen [Deutsche Volkslieder 1982, 21], Hopp, hopp, hopp!Pferdchen,
lauf Galopp! [Spielen 1955, 18].
Для українських пісень типовим є повтор прикметників чи дієслів для посилення
ознаки або підкреслення тривалості процесу: довга-довга, ішов-ішов, копав-копав криниченьку, любив, любив дівчиноньку (це не характерно для німецької мови, де зазвичай
вживаються деривати з афіксоїдами, проте окремі приклади трапляються й тут: das grüne
grüne Gras [Deutsche Volkslieder 1982, 60], alle, alle Kinder [Deutsche Volkslieder 1982, 74].
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Таким чином може передаватися також градація: groß, groß, groß, die Lieb ist übergroß
[Deutsche Volkslieder 1982, 244].
В обох мовах можливе вживання в контактній позиції позитивного слова та заперечення протилежного, на що теж звертав увагу О. Потебня [Потебня 1963, 444]: їдь, мій
синочку, не стій; дівчино моя, чужа, не моя; прийди, прийди, мій миленький, хоч не рано,
пізно; bleibt jung und wird nicht alt [Deutsche Volkslieder 1982, 86]. При цьому починається
з очікуваного, а потім йде заперечення.
Підсумовуючи можна сказати, що різні види лексичного повтору в народнопісенній
творчості репрезентують різні стилістико-прагматичні функції: підкреслення найістотнішого, стилізації часових параметрів розгортання дії чи її інтенсивності, характеристики
дійових осіб, вираження емотивної семантики – переживань, почуттів, психічного стану
ліричного героя. Завдяки взаємодії лексичних та синтаксичних засобів досягається особлива емоційна насиченість народних пісень.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ
Статтю присвячено розглядові актуальної лінгвістичної проблеми – визначенню
абстрактної лексики. Проаналізовано різні тлумачення даної лексичної підсистеми.
Підкреслено важливість вивчення цієї категорії слів, яка виражає інтелектуальну, духовну та емоційну діяльність людини.
Ключові слова: абстрактність, абстрактне значення, абстрактна лексика, денотат, сигніфікат, лексика із конкретним значенням.
Статья посвящена рассмотрению актуальной лингвистической проблемы – определению абстрактной лексики. Проанализированы различные толкования данной лексической подсистемы. Подчеркнуто важность изучения этой категории слов, выражающей
интеллектуальную, духовную и эмоциональную деятельность человека.
Ключевые слова: абстрактность, абстрактное значение, абстрактная лексика,
денотат, сигнификат, лексика с конкретным значением.
The article is devoted to important linguistic problem – definition of abstract vocabulary.
Various views of understanding this lexical subsystem are given.The importance of studying
this category of words which expresses intellectual, spiritual and emotional man’s activity is
underlined.
Key words: abstractness, abstract meaning, abstract vocabulary, denotat, significat,
vocabulary with concrete meaning.
Абстрактна лексика з’являється на найвищому рівні розвитку мислення. У ній відображено систему світоглядних цінностей, уявлень людини про світ, про себе, про ставлення до іншої людини, до добра і зла, тобто абстрактна лексика виражає інтелектуальну,
духовну та емоційну діяльність людини. Проблеми співвідношення абстрактного і конкретного в мові та мисленні, здатність мови до абстрагування, усвідомлення вторинного
характеру абстрактності в історії розвитку людської думки й мови, суті і міри абстракції, шляхів розвитку абстрактного і конкретного в мові були об’єктами осмислення філософів та лінгвістів з античних часів і до сьогодні (Аристотель, Локк, Гельвецій, Ді288

