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У статті називаються основні лінгвістичні парадигми й констатується, що друга за часом з'яви 

й тривалістю компаративна стала особливо значимою у формуванні когнітивної лінгвістики. 
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Дана розвідка підготовлена автором, який уже кілька років розробляє дисципліну, 

що присвячена аналізу лінгвістичних парадигм. Названий курс стає продовженням і 
поглибленням розділу загального мовознавства, присвяченого історії мовознавства. 

У розвідці базуємось на положенні про науку як конструюючу силу взаємодії 
людини з природою. Це можливо за умови глибокого пізнання закономірностей 
названої взаємодії. Призначення науки у цілому і будь-якої її галузі у кожен даний 
період – визначити перспективи та ймовірні результати у сучасних умовах, як пра-
вило, завжди за недостатньої кількості осмислених явищ.  

Неопозитивістична фактично методика вивчення мовних явищ В.А. Широковим 
в україністиці – це підсвідоме індуктивне виявлення мозаїки окремих елементів 
цілісної системи української мови у вигляді художньої картини світу. На морфем-
ному й словотвірному рівнях це здійснила К.Є. Карпіловська. Такі дослідження 
надзвичайно цінні, але вони збивають з основного напрямку представників фунда-
ментального мовознавства.  

Будь-яка наука, як і все у безкінечному Всесвіті, постає дискретно. Дає можли-
вість зрозуміти логічність з'яви і сутність лінгвістичної парадигми підручник із за-
гального мовознавства О.О. Селіванової [Селіванова 2008]. Таким чином, у мово-
знавстві мова заходить про лінгвістичну парадигму. 

Сучасна лінгвістична парадигма – наслідок еволюції усіх попередніх парадигм. 
Друга за часом функціонування і за значимістю – компаративна. 

Україністика порівняно багата на компаративістичні студії, успадковані від віт-
чизняних попередників. Серед сучасних дослідників помітне місце посідає лінгвіс-
тичний доробок професора Ф.О. Нікітіної.  

Нечленоване, недиференційоване понаддвохтисячне щодо тривалості описове 
мовознавство поступилося компаративізму. Аналіз мовних явищ небачено збагати-
вся, бо розширився в аспектах ареальному й діахронічному (історичному) при все 
ще нечіткому розмежуванні категорій форми та змісту. Превалюючим став все ж 
діахронічний аспект. Дослідження мови спрямовується на, так би мовити, макро-
аналіз мовних явищ. Підсвідомо описове мовознавство підсумувало свій розвиток 
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класичною суто лінгвістичною категоризацією системи мови на основі давньогре-
цької й латинської мовознавчої термінології у теорії й сформуванням буквено-
звукового варіанта писемної мови. Не дивно, що усвідомлено по-науковому розв'я-
зується проблематика теорії й практики мовознавства на сучасному етапі зусилля-
ми мовознавців-когнітивістів, але те саме стало підсумком попередньої еволюції 
усього європейського й світового мовознавства. 

Незважаючи на, здавалося б, нині визначену тенденцію усвідомлено бачити кін-
цеву мету теоретичного дослідження мовних явищ комплексно й системно й розв'я-
зку прикладної проблеми – вирішення теорії й практики автоматичного перекладу 
створенням мобільного перекладача, слід констатувати й далі паралельне викорис-
тання методик когнітивної й описової, компаративної та інших парадигм. 

Століття повноправного функціонування історичного підходу логічно поступи-
лося синхронічній абсолютизації лінгвістичного структуралізму з домінантизацією 
мікроструктурного аналізу при зосередженні уваги дослідників на формі (виражен-
ні). Виявлені мінімальні одиниці субстанції (у фонології – розрізнювальні ознаки, а 
у семасіології – семи) на мікроструктурному рівні доповнюються граматичними й 
лексичними парадигмами (категоріями, лексико-семантичними полями) на мегаст-
руктурному й моделями світу – на макроструктурному. 

Функціональна лінгвістика орієнтує дослідника мови на вивчення структурно 
визначених мовних одиниць в аспекті змісту. У ній, як і в структурній лінгвістиці, 
не ставиться питання про причини зміни мовних явищ, а значить про закономірнос-
ті будови й функціонування їх. Функціональна лінгвістика опирається на здобутки 
вивчення граматичної системи мови описового й порівняльно-історичного мово-
знавства. Усі названі напрямки компаративізму (натуралізм, психологізм, соціоло-
гізм) уже на підході до сформування когнітивної лінгвістики через проміжні галузі 
(етно-, психо- тощо, соціолінгвістику) постали уже названими лінгвістичними па-
радигмами на чолі з когнітивною. 

Компаративістика ще раніше у процесі формування своєї теорії послідовно звер-
талася до вже встановлених закономірностей у біології, психології, соціології і, на-
решті, у молодограматизмі зосередилася на неопозитивістичній абсолютизації по-
шуку уже названих закономірностей функціонування (розвитку) субстанціональних 
одиниць основних підсистем. Спробами реконструкції праслов'янської й праіндоє-
вропейської (нарешті, прамови прамов) вона актуалізувала виявлення внутрішньо-
мовних закономірностей, що не менш важливо, ніж підготовка самих граматик та 
етимологічних словників індоєвропейської та інших сімей мов. До речі, вони потрі-
бні не лише компаративістам, але й функціоналістам та когнітивістам. До речі, саме 
на етапі молодограматизму чи не вперше стало йтися про закони розвитку мови: у 
фонетиці – звукового закону, у морфології – закону аналогії, у лексикології – запо-
зичень у процесі контактування мов. Дійсно, компаративістика на макроструктур-
ному рівні в історико-ареальному аспекті започаткувала усвідомлене оперування 
мовними фактами й спробами визначення їх закономірностей у фонетиці у вигляді 
звукових законів, у морфології – у вигляді аналогій, у лексикології – за допомогою 
аналізу запозичень у процесі постійних схрещень. Не викликає сумніву, що моло-
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дограматична абсолютизація внутрішньомовних закономірностей була сприйнята й 
гіперболізована лінгвістичним структуралізмом лише синхронічно. 

Новий етап у мовознавстві, асоційований з аналізом мов індіанців, у лінгвістиці 
був повторений постанням сучасного американського дескриптивізму у супроводі 
антропологічної лінгвістики як варіанта європейського компаративізму, на основі 
аналізу синтаксичних структур у конкретній ситуації у вигляді комплексних фреймів 
як синтагматичних одиниць. Розпочате дослідження індіанських мов реалізовується 
аналізом мовно-позамовних компонентів у їх єдності. Зрозумілим був посилений ін-
терес північноамериканських структуралістів саме до синтаксичних одиниць мови 
аборигенів-мовців у конкретній ситуації мовлення. Адже американський дескрипти-
візм постав на основі аналізу безписемних (з втраченою писемністю) мов індіанців. 
Компаративні принципи, вироблені на основі дослідження індоєвропейських мов, 
стосовно безписемних мов виявилися непридатними. Актуальним стали етнолінгвіс-
тика, що оформилася теорією лінгвістичної відносності, та зіставне вивчення окре-
мих індіанських мов з європейськими, зокрема англійським стандартом.  

Надзусилля уже названих американських структуралістів у пошуках цього вихо-
ду через генеративізм реалізувалися у теорії й практиці когнітивної лінгвістики. 

Отже, пошук закономірностей будови й функціонування мовних явищ як нас-
лідку причиново зумовлених взаємодією суб'єкта-людини з природним середови-
щем закономірностей когнітивною лінгвістикою підготовлений усією еволюцією 
лінгвістичних парадигм. Ознайомлення з історією мовознавства засвідчує, що сфо-
рмування і зміни лінгвістичних парадигм були зумовлені напівусвідомленням спів-
відношення майбутніх потреб і сучасних можливостей їх реалізації, напівусвідом-
леного зв'язку внутрішньомовних та позамовних чинників. 

У кожної з лінгвістичних парадигм свій науковий категоріальний апарат і свій 
набір методів та прийомів дослідження мови у структурному і функціональному 
аспектах. Структура мовної системи зумовлює її функціонування, а функціонуван-
ня – структуру. 

Усе вищезазначене пояснює еволюцію мовознавства з виділенням у ньому кла-
сичного періоду, підсумованого оформленням буквено-звукового письма, і сучас-
ного, завершуваного сформуванням когнітивної парадигми в аспекті теоретичному, 
а прикладному – сподіваним розв'язком проблеми автоматичного перекладу, що 
реалізується створенням мобільного перекладача. 

Під цим кутом зору цілком погоджуємось з визначною російською лінгвісткою 
Н. Ю. Шведовою, яка, проголошуючи визнання рівноцінності парадигм з усім їх 
операціонально-дослідницьким апаратом, вказує на потребу "адекватного відобра-
ження мовного стану, строгості й несуперечливості опису" [Шведова 2005, 27]. 

Нехтування еволюцією парадигм автор розвідки засвідчує як у випадку обіцяно-
го розв'язку проблеми автоматичного перекладу групою молодих учених І. О. Ме-
льчука або знову ж таки обіцянки Ю. М. Караулова укласти автоматизований тема-
тичний тлумачний словник. 

Під цим кутом зору стає очевидною значимість концепції кожного мовознавця, 
як і потреба виділення кожної окремої лінгвістичної парадигми в історії мовознавс-
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тва, нарешті, відсутність на сучасному етапі у мовознавстві теоретиків-
фундаменталістів не лише в україністиці чи русистиці, але і європейському мово-
знавстві. І тому зрозумілою, але наївною постає поспішна спроба МОН України 
підтягти рівень науковців держави до європейських лише утворенням науково-
дослідницьких університетів. Видається, оптимальніше це розв'язується у Російсь-
кій Федерації, де виділяються федеральні університети. 

 
В статье называются основные лингвистические парадигмы и констатируется, что вторая по 

времени появления и продолжительности компаративистика стала особенно значимой при форми-
ровании когнитивной лингвистики. 

Ключевые слова: парадигма, компаративизм, когнитивная лингвистика, описательное языкознание. 
 
This article observes the major linguistic paradigms and establishes the comparative linguistics, the 

second in the time of arising and duration being very important in the cognitive linguistics' formation. 
Key words: paradigm, comparative linguistics, cognitive linguistics, descriptive linguistics. 
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