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Автор пропонує диференціювати три типи мотивації: фонетичну, 
морфологічну й лексичну. У роботі встановлено специфіку фонетичного типу 
мотивації аксіологічно маркованих композитних номінацій, яка характерна лише 
для англійської мови на відміну від української. Розглядаються етимологія й 
внутрішня валентність досліджуваних одиниць.  

Ключові слова: аксіологічно марковані композитні номінації, фонетична 
мотивація, аксіологічна семантика, внутрішня валентність.  

 

 

Вступ. Сучасна парадигма типологічних досліджень 

зумовлює необхідність вивчення процесів вторинної 

номінації, а також необхідністю аналізу тих 

словотвірних номінацій, що зазнають варіювання 

лексичного та морфемного складу в соціально 

орієнтованому спілкуванні, відображаючи аксіологічні 

настанови носіїв англійської й української мов. 

Такими словотвірними одиницями є аксіологічно 

марковані композитні номінації англійської й 

української мов, дослідження яких дає змогу 

простежити спільні й відмінні тенденції у 

концептуалізації мовних картин світу представни-

ками англомовного й українського соціумів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аксіологічне 

смислоутворення як самостійний напрям теорії 

номінації загалом [2; 3; 13; 17] і теорії неології 

зокрема [1; 4; 9; 10; 24; 28; 29; 32] залишається 

потужним джерелом поповнення лексичного 

складу мов, особливо внаслідок словотворчого 

потенціалу [11; 12; 21; 26; 30; 31]. Останнім часом 

аксіологічний словотвір [7] і передусім композито-

логія [6; 8; 15; 16; 22; 23] спрямовані на виявлення 

змін у семантичній структурі мовних одиниць як 

первинного, так і вторинного знакопозначення. Ця 

проблема надзвичайно актуальна в зіставно-

типологічному аспекті, адже для ефективності 

міжкультурних контактів необхідними є глибокі 

знання не лише мовного фонду одиниць прямої 

номінації контактуючих мов, а й ті культурні 

смисли, яких вони набули внаслідок переосмис-

лення первинного значення під впливом як 

внутрішньомовних, так і позамовних факторів 

[5; 18; 20; 27]. 

Метою дослідження є визначення продуктивності 

фонетичної мотивації аксіологічно маркованих 

композитних номінацій в англійській і українській 

мовах. 

Завдання – реконструювати внутрішню форму 

фонетично мотивованих, аксіологічно маркованих 

композитних номінацій у неблизькоспоріднених 

мовах і зіставити їх. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

результаті обстеження значного корпусу фактичного 

матеріалу, а саме: 8213 аксіологічно маркованих 

композитних номінацій (далі АМКН) англійської 

та української мов (6592 од. – англійської та 

1621 од. – української) з урахуванням способу 

творення аксіологічно марковані композити можна 

класифікувати на: 1) морфологічні, 2) лексичні 

(запозичення) й 3) фонетичні. 

Як свідчить досліджуваний матеріал, фонетичні 

композити займають незначне місце в англійській 

мові, в українській мові – взагалі не виявлені. 

Отже, розглянемо докладніше фонетичний тип 

аксіологічно маркованих композитів в англійській 

мові. 

У словотворчій моделі фонетичних композитів 

наявна унікальна конфігурація з окремих звуків. 

Такі слова іноді називаються «штучними» 

або «винайденими» [25], наприклад: boo-boo, 

bow-wow, сoo-coo, haw-haw тощо. На думку 

В. В. Левицького, фонетична мотивованість заснована 

на тому, що звукова структура найменування 

виявляється в тому чи іншому ступені ізоморфною 

структурі позначуваного об’єкта чи явища [19, с. 297]. 

Серед фонетично мотивованих слів, на думку 

сучасних дослідників [14, с. 167], слід розрізняти 

звуконаслідувальні (коли денотатом слова виступає 

звучання, яке виробляє живий чи неживий 

предмет) і звукосимволічні (коли денотатом слова 

виступають предмети, ознаки, дії, не здатні 

виробляти звучання). Обидва явища – і звуко-

наслідування, і звукосимволізм – тісно взаємо-

пов’язані і в деяких випадках їх важко розрізнити 

[19, с. 297]. 
Зважаючи на необхідність дослідження 

мотиваційних зв’язків, які покладено в основі 
значень слів, звернемося до прийому внутрішньої 
реконструкції: іменник boo-boo, стилістично 
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маркований як сленг, у перекладному словнику 
має значення: «1. дурна помилка, «ляп», недогляд»; 
2. дитяче бо-бо», водночас етимологічний словник 
дає таке пояснення: (діал.) «мукання, наче 
коров’яче; також відоме як наслідувальне дієслово 
у ХІХ ст.» [44, p. 106]. 

Іменник bow-wow має такі значення: «1) гавкіт, 
собаче гавкання; 2) дитяче – собака, гав-гав; 
3) хвастощі» [36 (І), с. 267], а дослідивши 
етимологію, отримуємо такі дані: «імітує собачий 
гавкіт, XVII ст. (bowgh wawgh, bough wough), 
раніше baugh baw (XV ст.), baugh (waff, waugh 
(XVI ст.), baw waw (XVI ст.). Етимологи 
простежують генетичний зв’язок англійського 
bow-wow зі словами цілого ряду індоєвропейських 
мов, а саме: з дєсловом baffe (XV ст.), німецьким 
waw waw, голландським boubou, bafbaf, західно-
фламандським bauwbauw, латинським baubārī, 
грецьким baù baú, французьким baubau» [44, p. 111]. 

Іменник bugaboo (bogey, bugbear) зі значенням 
«страховище», відомий з XVIII ст. (buggybow; 
раніше bugboy, могло бути перекручення), має 
діалектне походження; порівняємо з валлійським 
bwcibo «Диявол» (bwci «бісеня», bo «страховище»), 
корнуельським buccaboo та старофранцузьким 
ім’ям Диявола Bugibus; можливе також кельтське 
походження цього слова [44, p. 124]. 

Іменник clink-clank, за даними перекладного 
словника, означає: «1. 1) звуконаслідування дзинь-
дзинь; 2) дзвін, послідовність звуків, що дзвенять; 
2. жонглювання словами; безглузді співзвуччя» 
[36 (І), с. 391]. За етимологічними даними маємо 
лише окремі частини слова, але, на нашу думку, 
цієї інформації цілком вистачить для того, щоб 
побачити історичне минуле слова. Clink¹ означає 
утворення різкого металічного звука. У XIV ст. 
його вживає Чосер. Припускають, що походить від 
середньоголландського кlinken «дзвеніти, дзвонити, 
брязкати» і є відповідником до старонімецького 
chlanch (німецьке klang); пор. з clang [44, p. 182]. 
Clank означає звук, який виникає при стиці важких 
металів разом. Із XVII ст. імітує утворення за 
аналогією до середньоголландського klank [44, p. 179]. 

Ding-dong «1. той, що дзвенить, дзвінкий; 
2. який повторюється монотонно; 3. розм. той, 
який чергується; 4. напружений, відчайдушний» 
[36 (І), с. 571]. Ця повторювана форма імітує дзвін 
дзвона з XVI ст. [37, p. 269]. 

Наступний іменник fiddle-faddle «1. 1) звичайно 
pl дрібниці, дурниці; 2) базікання; нісенітниця; 
2. нероба, торохтій; 3. в грам. знач. вигуку 
нісенітниця!, безглуздя!, дурниця!» [36 (І), с. 756]. 
Має значення несерйозної розмови чи вчинку з 
XVI ст. Повторення основане на fiddle; можна 
порівняти з німецьким fickfack і зневажливими 
утвореннями, такими, як flim-flam, scimble-skamble 
[44, p. 354]. 

Іменник haw-haw «1. грубий регіт; ґелґіт; 
2. затинання, бурмотіння» [36 (ІІ), с. 119]. Спочатку 
це було слово haw на позначення виразу вагання і 
сумніву, також відоме як дієслово з XVII ст., 
повторення haw-haw вживається з XIX ст. на 

позначення шумливого реготу, і подвійна форма 
зараз має перевагу [44, p. 431]. 

Розмовне дієслово heave-ho «1. кричати «раз-
два взяли!»; 2. тягнути з силою, намагатися 
зрушити» [36 (ІІ), с. 129], за етимологічними 
даними, означало крик моряка, який тягнув 
мотузку. Поява слова датується XIX ст. Цій формі 
слова передувало heave and ho, heue and how(e) у 
XVI-XVII ст., і раніше heuelow heuylaw у XIII- 
XV ст., котрі асоціювались з rumbelow; можливе 
також поєднання імператива heave з ho [44, p. 433]. 

Звуконаслідування hubble-bubble означає: 
«1. примітивний кальян (в якому дим з бульканням 
проходить крізь воду); 2. булькання; 3. незв’язна 
розмова; безглузда балаканина» [36 (ІІ), с. 184]. За 
даними етимологічного словника, маємо вид 
кальяну, в якому дим береться бульбашками крізь 
воду в кокосовій шкарлупі (XVII ст.); означає 
булькаючий звук з XVIII ст. Римований звук з 
bubble [44, p. 450]. 

Іменник Yo-yo, yoyo I «1. йо-йо, чортик на мотузці 
(іграшка) 2. амер. 1) сл. флюгер, безпринципна 
людина 2) прост. тупиця, телепень 3) прост. простак, 
роззява 3. амер. проф. пристрій для припинення 
обертання космічного апарату» [36 (ІІІ), с. 757] 
позначав привітання з 1859, але ще з 15 ст. 
засвідчене як вислів моряка чи мисливця. Сучасне 
вживання бере початок від Другої світової війни [45]. 

До групи фонетичних композитів належать 
аксіологічно марковані слова, у словотвірній 
структурі яких наявні вигуки, наприклад: rah-rah – 
амер. зневажл. «студентське, молодіжне; властиве 
студентському побуту»; sis-boom-bah амер. сл. 
«видовищні види спорту, особливо футбол (склади, 
часто вживані школярами для підбадьорення 
гравців)», to diddy-bop амер. сл. «іти легкою, 
ритмічною ходою, начебто танцюючи». Отже, 
фонетичні АМКН співвідносяться головним чином 
зі звуконаслідувальною та дитячою лексикою: baa-
lamb дитяче «ягня, баранчик»; gee-gee розм. 
«конячка»; yum-yum дитяче «цукерочка; щось 
смачненьке, смакота».  

Вивчення АМКН англійської й української мов 
як у структурному, так і у функціонально-
семантичному аспектах передбачає аналіз різних 
способів творення цих номінацій, закономірностей 
та особливостей внутрішньої валентності їх 
компонентів, адже саме цей аналіз є підґрунтям для 
визначення аксіологічної семантики досліджуваних 
одиниць. Специфікою у валентністному плані 
характеризуються англійські досліджувані одиниці, у 
яких наявні обидва спільні компоненти: boo-boo, 
coo-coo, fie-fie, gee-gee, haw-haw, hush-hush, rah-
rah, yo-yo (yoyo), yum-yum тощо.  

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Як засвідчує зіставно-типологічний аналіз характеру 
мотиваційних відношень компонентів АМКН, 
відмінну продуктивність простежуємо при фонетичній 
мотивації, яка притаманна лише англійській мові. 

Перспективами дослідження є подальше 
вивчення аксіологічної семантики складних 
одиниць, які й дотепер у різних мовах 
залишаються оказіональними. 
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