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ВИТОКИ ВІДМІНКОВОЇ ГРАМАТИКИ
Реферат. У статті встановлюються основні джерела 

виникнення відмінкової граматики, визначальними з-поміж 
яких є генеративна, коґнітивна та функціональна лінгвісти-
ка. Розглядається процес становлення концептуальних засад 
теорії глибинних відмінків в американському й українському 
мовознавсті від ідей універсальних граматик ХVІІ століття, 
вчення В. фон Гумбольдта, досліджень представників психо-
логічного напряму й Казанської лінгвістичної школи до теорії 
структуралістів, психосистематиків і генеративістів. При 
цьому методологічна основа концепції Ч. Філлмора є резуль-
татом синтезу ідей філософських граматик ХVІ-ХVІІ сто-
літь, зокрема раціоналістської концепції Р. Декарта, німець-
кої класичної філософії та філософії неопозитивізму. 

Ключові слова: глибинна структура, лексикалізм, семантична 
роль, універсалія. 

У світі існує низка національних лінгвістичних тра-
дицій, кожна з яких відзначається специфікою становлен-
ня, формуванням певного кола концептуальних питань. Так, 
американська традиція посідає особливе місце, характеризу-
ючись максимальним різноманіттям і суттєвим впливом на 
науку інших країн [36, с. 9], тоді як українська лінгвістична 
думка  з ідеологічних причин впродовж тривалого часу пере-
бувала у відносній ізоляції, розвиваючись переважно в руслі 
традиційної лінгвістики. Проте в останні роки спостерігаєть-
ся певна інтернаціоналізація лінгвістики, а також зближення 
американської та європейської лінгвістик. Насамперед, це 
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стосується фундаментальних напрямків (генеративна лінгвіс-
тика, коґнітивна, зокрема відмінкова граматика, тощо) у плані 
їхньої теоретичної орієнтованості, впливу на прикладні дис-
ципліни, і, нарешті, щодо кола досліджуваних ними питань – 
саме тих питань, які в наш час цікавлять багатьох лінгвістів. 

Точкою відліку тут виступає генеративна лінгвістика, 
що “від самого моменту її виникнення і по сьогодні – це, у 
першу чергу, синтаксис” [Там само, с. 10]. Це зумовлюється 
тим, що генеративна парадигма найбільшою мірою вплину-
ла на інші сфери лінгвістичної думки, що своїм виникненням 
частково завдячують їй, але перебувають за її межами, з-поміж 
яких особливе місце належить відмінковій граматиці, або під-
ходу від “глибинних структур” [38, с. 103], який не слід сплу-
тувати з генеративною граматикою. Підхід від “глибинних 
структур” справді має аналогії з багатьма методами, на деякі 
з яких вказували самі прихильники цього методу (наприклад, 
П. Кипарський наголошує на співвідносності з деякими понят-
тями молодограматиків [61, p. 201]). Але в концепції “глибин-
них структур” поступово зникає поняття абстрактного проце-
су, характерне для теорії породжувальних граматик, а описи 
поступово знову стають описами статики, а не динаміки мови 
[38, с. 104]. Тому синтаксичний компонент використовується 
вже не як аналог побудови висловлення у його динамічному 
розгортанні, а як статична система еталонних фраз і співвідно-
шення між ними [16], тобто синтаксис стає компонентом все-
редині опису лексичної семантики, що зумовлює зсув акцентів 
при дослідженні структури речення на рівнях глибинної і по-
верхневої структур і, як наслідок, – постання потреби врахуван-
ня національномовної специфіки кожної з досліджуваних мов.

Основним джерелом виникнення відмінкової гра-
матики, основоположником якої є американський лінгвіст 
Ч.Філлмор, на сьогодні можна вважати теорію породжуваль-
ної (генеративної) граматики Н. Хомського, чиїми зусиллями 
за роки наукових пошуків було встановлено ряд універсаль-
них принципів і параметрів, що пояснюють не тільки існуван-
ня багатьох мовних явищ, але й відсутність тих явищ, які не 
спостерігаються в природних мовах. Як зазначає Дж. Бейлін, 
книга Н. Хомського “Синтаксичні структури” (1957) [49], з 
моменту виходу якої офіційно бере свій початок генеративістика як 
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наука, не тільки викликала справжню революцію в лінгвіс-
тиці, але й суттєво вплинула на подальший розвиток інших 
наукових сфер, таких, як психологія, філософія, педагогіка, 
соціологія, антропологія, теорія штучного інтелекту, і в ре-
зультаті спричинила появу коґнітивної науки (cognitive sci-
ence) [4, с. 15], одним з напрямків дослідження якої є відмін-
кова граматика.  Значення появи цієї теорії важко переоцінити. 
Так, Ч. Хоккет, принциповий противник ідей Н. Хомського, 
тим не менше визнав появу “Синтаксичних структур” чет-
вертим головним відкриттям у мовознавстві за останні май-
же 200 років після доповіді В. Джонса (1786) про історичну 
лінгвістику, статті К. Вернера про відсутність винятків з пра-
вил звукових змін “Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung” 
і книги Ф. де Соссюра “Курс загальної лінгвістики”, оскіль-
ки вперше була виконана спроба формального опису мови 
як природного явища [Там само, с. 17], засвідчене прагнення 
створити її загальну теорію, відштовхуючись від принципів 
синтаксичних побудов [26, с. 106], а емпірична адекватність 
цієї теорії була значно вищою за інші лінгвістичні теорії і не 
залишала сумнівів у тому, що цей напрям є серйозним кроком 
у потрібному напрямку в історії побудови науково обґрунто-
ваної теорії синтаксису. Спільним для відмінкової грамати-
ки й перших версій генеративної є, насамперед, тлумачення 
структури речення потенційно будь-якої природної мови сві-
ту, суть якого полягає в тому, що синтаксичні уявлення в 
мовному апараті людини мають два рівні – рівень глибинної 
структури (Deep Structure) і рівень поверхневої структури 
(Surface Structure), пов’язані між собою за допомогою транс-
формацій (transformations), що здатні переводити ту чи іншу 
глибинну структуру в певну кількість поверхневих структур, 
завдяки чому створюється система, що репрезентує мовне 
знання людини більш точно, ніж інші моделі, застосовува-
ні щодо питань мовленнєвої діяльності [53; 49; 50; 51; 52]. 

Однак історія формування концептуальних засад від-
мінкової граматики, таких, як універсальність, наявність гли-
бинних семантичних ролей (відмінків), домінувальна роль 
предиката у формуванні пропозиції й вибудовування подаль-
шої структури всього речення навколо предиката, репрезентовано-
го дієсловом або віддієслівним утворенням,  і визначуваних ним 
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глибинних відмінків (у типових випадках – іменних форм) 
тощо [53], має витоки в тих лінгвофілософських теоріях, що 
за часом свого виникнення набагато випереджають теорію по-
роджувальної граматики. Зокрема, одним з компонентів філо-
софського підґрунтя концепції Ч. Філлмора, як і теорії Н. Хом-
ського, було вчення Р. Декарта (Картезіуса), деякі положення 
якого перегукуються із засадами відмінкової граматики: роль 
інтуїції мовця, що була головною тезою картезіанського ра-
ціоналістичного методу пізнання [26, с. 106], ідея вроджених 
понять (або уявлень), тобто обмеженої кількості “універсаль-
них, можливо, вроджених ідентифікувальних понять, деяких 
типів суджень, які людина спроможна робити про події, що 
відбуваються навколо неї”, на основі яких формується той чи 
інший глибинний відмінок [41, с. 163; 17, с. 271; 8, с. 6]. Цей 
постулат універсальності складників глибинної структури ре-
чення (семантичних відмінків, наявних у будь-якій мові сві-
ту в трактуванні представників відмінкової граматики) сягає 
корінням ідеї Р. Декарта створення так званої філософської 
мови, загальної граматики, побудованої за законами логіки 
[11], що мала ввібрати таку сукупність понять, яка б дала змо-
гу їй у результаті формальних операцій за певним алгорит-
мом виводити нові структури [26, с. 33; 25, с. 42; 45, с. 53]. 

Подальшого розвитку ця ідея набуває у “Всезагальній 
раціональній граматиці” (1660), відомій як Граматика Пор-
Рояля (“Grammaire general et raisonnйe…”), написаній вчени-
ми-монахами Паризького монастиря Пор-Рояль філософом і 
логіком А. Арно й граматистом і логіком К. Лансло. Її автори 
виходили з гіпотези про існування спільної логічної основи 
мови [17, с. 105], від якої конкретні мови відхиляються тією 
чи іншою мірою, а основне завдання зводилося того, щоб 
встановити “природні основи мистецтва мислення” і “прин-
ципи, загальні для всіх мов” [39, с. 16], тобто, фактично, до 
виявлення спільних мовних принципів і співвідношення між 
категоріями мови і мислення, що можуть застосовуватися до 
будь-якої мови [33, с. 120-121; 5, с. 27]. А. Арно і К. Лансло 
висували ідею існування єдиних фундаментальних правил 
функціонування граматичної структури, яка пізніше знайшла 
своє відображення в теорії відмінкової граматики, але вже з 
обмеженнями, що, зокрема, стосувалися глибинної природи 
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такої структури. Крім того, спільним для обох теорій є й чіт-
ке розрізнення формальної і семантичної структури речення, 
чого, як слушно зазначає М.П.Кочерган, не розуміли лінгвісти 
навіть ХІХ і першої половини ХХ століття [26, с. 35]. Більше 
того, творці Граматики Пор-Рояля дійшли до розуміння гли-
бинних і поверхневих структур – положення, яке лише в наш 
час почали ефективно застосовувати в синтаксичних дослі-
дженнях. Відштовхуючись від поверхневих явищ, вони пере-
йшли до опису глибинної семантики, яка не має формальних 
відповідників. Так, речення Невидимий Бог створив видимий 
світ складається з трьох суджень:  1) Бог невидимий; 2) Бог 
створив світ; 3) світ видимий. Ці судження є в нашій свідомос-
ті, але не виражені безпосередньо, тобто поверхневою струк-
турою є все речення, а глибинною – наведені три судження 
[Там само, с. 108]. Власне, це пояснює те, чому з ХVІІІ до по-
чатку ХІХ ст. “Всезагальна раціональна граматика” була одні-
єю з тих праць, що визначали розвиток європейської лінгвіс-
тичної думки, а також дозволяє говорити про неї як про одне 
з теоретичних джерел відмінкової граматики Ч. Філлмора.

Черговим кроком до виникнення генеративної гра-
матики, а згодом і теорії глибинних відмінків слід вважати 
вчення В. фон Гумбольдта, зокрема його ідею про творчий 
характер мови, яка полягає в тому, що мова має засоби для 
репрезентації необмеженої кількості думок, які виникають у 
найрізноманітніших ситуаціях, певною обмеженою кількістю 
засобів [10, с. 92; 3, с. 9]. Провідною думкою його філософсь-
кої концепції мови, сформованої на основі теорій німецької 
класичної філософії І. Канта, Ф.-В. Шеллінга, Г.-В.-Ф. Ге-
геля, Ф.-Г. Якобі, є підкреслення специфіки кожної окремо взятої 
мови й загалом унікальності її системи засобів презентації (лексич-
них, граматичних тощо), тобто йдеться про те, що мови по-різному 
репрезентують те чи інше значення: те, що в одній мові охоплено 
одним словом, в іншій розподіляється між двома словами, а ще в 
іншій не має словесного вираження й передається описово слово-
сполученням або реченням [26, с. 47; 1, с. 73] (пор. із твердженням 
представників відмінкової граматики про те, що один і той самий 
відмінок може бути презентований різними формальними засобами, 
залежно від того, у якій мові він презентується [40, с. 397]). 
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На специфічних рисах граматики, її формальних влас-
тивостях наголошував і О. О. Потебня (істотний вплив на якого 
справили ідеї В. фон Гумбольдта), підкреслюючи нерозривний 
зв’язок мови і мислення, підпорядкованого загальним законам, 
спільним для носіїв будь-якої мови, і застерігаючи від спроще-
ного трактування співвідношення загальних логічних понять із 
засобами їхньої репрезентації в певній мові, оскільки останні 
можуть суттєво відрізнятися залежно від мовної приналежнос-
ті [32]. Крім того, логічні категорії є незмінними, а граматичні, 
що “визначають постійну роль слова в мовленні, його постійне 
відношення до інших слів” [31, с. 63], “із зміною яких ... неми-
нуче змінюється і те ціле, і якому вони виникають і змінюють-
ся, саме речення” [Там само, с. 64], є змінними. Вони “тісно 
зв’язані зі значенням мови”, і їх значно більше, ніж логічних 
категорій, тому що в індоєвропейських мовах “кожне слово ... 
носить печать певної граматичної категорії” [Там само, с. 83].

Загалом лінгвістичні погляди В. фон Гумбольдта, а та-
кож представників психологічного напряму, зокрема О. О. По-
тебні, багато у чому визначили подальший розвиток лінгві-
стики й сприяли вже у 50-і роки ХХ століття виникненню 
психолінгвістики, ідеї якої пронизують теорії неогумболь-
дтіанців і є вагомим компонентом таких сучасних дисциплін, 
як етнолінгвістика, соціолінгвістика, генеративна лінгвістика 
і, звісно, коґнітивна, у тому числі – й відмінкова граматика.

Учення Ч. Філлмора про універсальний характер гли-
бинних структур мови перегукується також і з думками за-
сновника Казанської лінгвістичної школи І. О. Бодуена де Кур-
тене. У результаті проведення лінгвістичних типологічних 
досліджень (вже в казанський період), що стосувалися зокре-
ма вивчення фонетико-морфологічних структур споріднених 
(слов’янських) мов, у статичному й динамічному аспектах, 
порівняльного вивчення неспоріднених мов, типологічно-
го аналізу мов, пов’язаних територіально (балканської мов-
ної сім’ї), а також застосування відповідних статистичних 
даних при вивченні структурних особливостей у різних мо-
вах,  він дійшов висновку про наявність певних універсалій, 
що являють собою “схожість і відмінність загальнолюдсь-
кі, незалежні ні від генеалогії, ні від історичної спорідне-
ності, ні від контактів у просторі, від географії” [6, с. 342]. 

О. Л. Путіліна



Вып. 13, 2013 г. 207

Наступний етап у формуванні теоретичних засад, що 
стали підґрунтям відмінкової граматики, йдеться, насампе-
ред, про співвідношення глибинних, спільних для більшості 
мов світу, і поверхневих явищ,  після періоду її фактично-
го ігнорування або навіть заперечення молодограматиками 
(А. Лескін, К. Бругман, Г. Остгоф, Г. Пауль, Б. Дельбрюк, 
К. Вернер, С. Бугге, М. Бреаль), представниками школи “Слів 
і речей” (Г. Шухардт, Р. Мерінгер, Й. Міккола, В. Мейєр-Люб-
ке, Р. Мух, Р. Мурко), школи естетичного ідеалізму (К. Фос-
слер), неолінгвістами (М. Бартолі, Дж. Бонфанте, В. Пізані, 
Дж. Бертоні), знаменує поява у 20-і роки ХХ століття нового 
мовознавчого напряму – структуралізму, а  згодом – генера-
тивізму. Причиною цього стало незадоволення мовознавців 
ХХ століття принциповим зведенням їхніми попередника-
ми теоретичних проблем до вивчення мовних процесів, вна-
слідок чого поза увагою опинилися такі важливі питання, як 
вивчення самої структури мови, характеру її функціонування 
тощо. Методологічною основою структуралізму як мовознав-
чого напряму була філософія неопозитивізму [26, с. 92], осо-
бливо ідеї австрійських філософів Р.Карнапа, який опрацював 
теорію логічного синтаксису мови науки, Л.Вітгенштейна, 
котрий запропонував програму побудови штучної ідеальної 
мови, прообразом якої є мова математичної логіки (пор. з іде-
ями Р. Декарта щодо створення єдиної мови зі спрощеною 
граматикою, Ф. Бекона про спільну, єдину для всього людства 
мову, яка б увібрала переваги усіх мов, універсальною сим-
волічною мовою Г.-В. Лейбніца [11; 7; 29]), а також англійця 
Б. Рассела, який розвинув дедуктивно-аксіоматичну побудо-
ву логіки для логічного обґрунтування математики [37; 30].

П. Л. Гарвін, З. Харріс, С. К. Шаумян, В. А. Звегін-
цев у своїх дослідженнях наголошують на тому, що струк-
туралізм не являв собою єдиного напрямку, внаслідок 
чого навіть той факт, що всі його течії виходять зі струк-
турного розуміння мови, не дає жодних підстав для того, 
щоб розглядати їх як рівнозначні й однаково оцінювати 
[55, р. 204; 58, р.  9; 44, с. 39; 19, с. 91-92], але те спільне, що 
об’єднувало всі його напрями (Празьку лінгвістичну школу, 
копенгагенський структуралізм, американський дескрипти-
візм і Лондонську лінгвістичну школу Дж. Фьорса), дозволяє 
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провести паралель і з відмінковою граматикою, оскільки деякі 
думки Ч. Філлмора перегукуються із думками, висловленими 
у працях структуралістів, а саме: 1) настанова на синхронне 
вивчення мови як головний принцип дослідження; 2) форма-
лізація лінгвістичного аналізу й пошуки об’єктивних методів 
вивчення й опису мови [26, с. 93] (див. також [38, с. 3-17]). 

З-поміж структуральних напрямів найбільш дотичним 
до відмінкової граматики слід вважати копенгагенський (дат-
ський) структуралізм, або глосематику, – лінгвістичну течію 
струтуралізму, яка мала на меті створення універсальної лін-
гвістичної теорії [26, с. 96].  ЇЇ представники – Л. Єльмслев, 
В. Брьондаль, К. Тогебю, Г. Сьоренсен і Г. Ульдалль – основ-
не завдання лінгвістики вбачали в створенні загальної (логіч-
ної) граматики, у якій мова загалом повинна досліджуватися 
в аспекті врахування загальнолюдських чинників, що діють 
у процесі розвитку й функціонування кожної окремої мови 
[20, с. 86]. Так, засновник глосематики Л. Єльмслев у праці 
“Пролегомени до теорії мови” (1943), розкриваючи сутність 
цієї теорії, говорить не про якусь конкретну мову (датську, 
німецьку, англійську чи будь-яку іншу), а про мову загалом 
як певну систему, тобто лінгвіст повинен підходити до певної 
мови незалежно від генеалогічної й типологічної класифікації. 
Іншими словами, він робить спробу створити загальну теорію 
мови, що має відповідати трьом вимогам: несуперечливості, 
простоті й повноті (вичерпності) [60]. Із подібним тверджен-
ням виступають і прихильники відмінкової граматики, зокре-
ма Ч. Філлмор вказував на необхідність створення граматики, 
побудованої на принципі врахування системи універсальних 
категорій (базовому компоненті), що задають глибинні син-
таксичні структури, котрі у кожній мові репрезентуватимуть-
ся формально-граматичними засобами цієї мови [40, с. 370]. 

Проте є й суттєві відмінності між поглядами глосема-
тиків на теорію мови і розумінням характеру універсальної 
лінгвістики послідовниками теорії Ч. Філлмора. Йдеться, у 
першу чергу, проте, що лінгвістика, на думку Л. Єльмслева, 
має досліджувати мову не як механічне поєднання позамов-
них (фізичних, психологічних, логічних, соціологічних) явищ, 
а як самодостатнє ціле, структуру sui generis (своєрідну). Вод-
ночас лінгвістична теорія повинна нехтувати відхиленнями в 
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мовленні і шукати постійне, яке лежить в основі змін, те, що 
робить мову мовою, якою б вона не була [38, с. 5-6]. Визна-
чальною для датських структуралістів є форма, і мову потріб-
но вивчати як форму, тому субстанція змісту (мовна інтерпре-
тація відображеного в мозку людини зовнішнього світу), куди 
входять, наприклад, фонетика й семантика, – нелінгвістич-
ний предмет, вивчати який повинні інші спеціальні (нелінг-
вістичні) науки, такі, як фізика, психологія тощо [26, с. 100]. 
Натомість відмінкова граматика передбачає врахування не 
тільки компонентів глибинного рівня, спільних для усіх (або 
переважної більшості) мов світу, а й формально-поверхне-
вих засобів репрезентації цих компонентів у певній мові.

Подібних поглядів дотримувалися й засновники амери-
канського структуралізму (дескриптивізму) Ф. Боас, Е. Сепір, 
Л. Блумфільд, З. Харріс, Ч. Хоккет та ін., загальний метод яких 
ґрунтувався на структурних властивостях мови, які можуть 
бути виражені в абстрактних термінах і поняттях [59, p. 250]. 
Цим зумовлюється їхнє прагнення до формалізації опису, до 
репрезентації його у вигляді суворої й лаконічної системи 
постулатів і визначень, запозичених з математики й матема-
тичної логіки. Дистрибуція (сукупність всіх оточень елемен-
та, в якому він трапляється), як підкреслює Л. Блумфільд, 
є єдиною можливою мовною універсалією [26, с. 103]. Це 
означає, з одного боку, спробу створити теорію мови, близь-
ку до універсальної, але за рахунок ще більшої формалізації 
мовознавчого аналізу. Насамперед, слід вказати в цьому кон-
тексті на єльську школу (Л. Блумфільд, Б. Блок, Дж.-Л. Трей-
джер, З. Харріс, Ч. Хоккет), яка досліджувала тільки пробле-
му структури мови. Її представники остаточно відмовились 
від врахування значення не тільки на фонологічному, але й 
на морфологічному рівні. Найпоказовішим є висловлювання  
Б. Блока й Дж.-Л. Трейджера з цього приводу: “Хоча важли-
вим є розмежування граматичного й лексичного значення й 
при систематичному описі мови доводиться за необхіднос-
ті визначати з максимальною точністю принаймі граматичні 
значення, однак всі наші класифікації мають ґрунтуватися 
винятково на формі... При здійсненні класифікацій не пови-
нно бути ніякого звертання до значення... або філософії...” 
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(цит. за [19, с. 168]). Виняток становлять лише поодинокі дум-
ки, висловлювані структуралістами анн-арборської групи з 
Мічиганського університету (Ч. Фріз, К. Пайк, Ю. Найда та 
ін.), яких цікавила ширша проблематика і які частково залуча-
ли до досліджень екстралінгвальні (у розумінні структураліс-
тів) чинники, у тому числі – й елементи значення [39, с. 142]. 

Окремої уваги потребує також зв’язок теорії глибиних 
відмінків із теорією Г. Гійома, засновника школи психоси-
стематики й творця теорії лінгвістичного менталізму, яку по 
праву називають антропологічною лінгвістикою, або феноме-
нологією мови. Незважаючи на виразну комунікативну спря-
мованість вчення Г. Гійома, неможливо не помітити  і певну 
подібність окремих його положень із теорією Ч. Філлмора. 
Йдеться передусім так званий “постулат простоти”, а саме 
– гіпотезу, сутність якої полягає в тому, що основоположні 
операції, на які спирається структура мови, не численні  й не 
відзначаються різноманітністю, надмірною складністю, а, на-
впаки, їх обмежена кількість і переважна більшість мінімаль-
но варіативна й загалом однотипна [9, с. 51]. Це, на думку лін-
гвіста, могло б пояснити, чому завершена конструкція, якою 
є мова, може легко міститися у мисленні кожного і чому вона 
дається будь-якій людині. На це питання – питання про при-
роду основоположних операцій мови, що ставили перед со-
бою також структуралісти, – Г. Гійом запропонував відповідь, 
яка зближує його теорію з теорією універсальної граматики 
й відмінкової граматики (ідея базового глибинного рівня ре-
чення), тобто базові операції мови (або її базові конструкції) 
є операціями (конструкціями) надзвичайно простими, нечи-
сленними і постійно повторюваними, що забезпечується при-
родою мислення, яке оперує елементарними конструкціями, 
що і являють собою основу будь-якої мови [Там само, с. 52].  

Ідея створення загальної теорії мови із залученням не 
тільки відомостей про універсальні структури мови, але вже 
й з урахуванням їхньої семантики, властива дослідженням з 
відмінкової граматики, була розвинута в генеративній лінг-
вістиці (Стандартна теорія (Standard Theory) Н. Хомського) 
[49; 50]. Найширше вона презентована у працях Н. Хомського 
70-х років, і відома як Розширена стандартна теорія (Extended 
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Standard Theory), хоча має також інші назви: “інтерпретивізм”, 
“лексикалізм” [65, р. 139-144].  Основна відмінність Розшире-
ної стандартної теорії від Стандартної теорії, на думку  Ф Нью-
мейєра, якраз і полягає у тому, що в ній особливої ваги набуває 
семантична інтерпретація мовних одиниць і лексичний ком-
понент теорії. Це було викликано усвідомленням того, що не 
всі мовні процеси є власне-синтаксичними і що мовний апарат 
людини обов’язково містить численні лексичні правила й пра-
вила семантичної інтерпретації [65, р. 140] (пор. із тверджен-
ням А. О Кибрика, І. М. Кобозєвої та І. О. Секериної про те, що 
генеративна граматика, з моменту її виникнення і по сьогодні 
– це насамперед синтаксис [36, с. 10]). Тому на кінець 70-х ро-
ків починає набирати сили ця лексична Розширена стандартна 
теорія, що включала не тільки необхідні правила семантично-
го компонента мови загалом, але й надавала великого значен-
ня багатій лексиці окремих мов, без якої не можна собі уявити 
науково обґрунтованої теорії граматики [4, с. 26]. Крім того, 
Дж. Бейлін пояснює це також прагненням заперечити теорію 
Генеративної семантики, що ґрунтувалася на гіпотезі Каца й 
Постала (Katz – Postal hypothesis), суть якої полягала у тому, що 
трансформації ніколи не змінюють значення висловлювання, і 
все, що має семантичну інтерпретацію, має бути презентоване 
на рівні глибинної структури. Звідси основний постулат про 
те, що всі мовні процеси, включаючи дериваційні відношен-
ня між дієсловом і віддієслівними спільнокореневими імен-
никами, є винятково трансформаційними [Там само, с. 25]. 

Слід погодитися з Ф. Ньюмейєром у тому, що це був 
закономірний процес, особливо якщо врахувати справед-
ливість критики Генеративної семантики Н. Хомським ще 
у розвідці “Зауваги про номіналізацію” (1970), який виді-
лив три групи явищ, що її спростовували: непродуктивність 
певних мовних процесів (наприклад, номіналізації), струк-
турний (синтаксичний) характер глибинної презентації, 
здатність трансформацій змінювати значення конструкцій 
(наприклад, при трансформації пасивізації) [51]. Процес ви-
тіснення цієї теорії “лексикалізмом” зумовлювався тим, що, 
на відміну від інших наук, які застосовують модульний під-
хід до свого предмета, тобто вважають цілком зрозумілим, 
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що складні явища найкраще пояснюються, якщо розглядати 
їх як продукт взаємодії низки систем, що функціонують ав-
тономно, кожна з яких підкоряється своїм власним принци-
пам, “генеративна семантика, навпаки, намагалася увіпхну-
ти всі явища в рамки однієї й тієї самої системи” [65, р. 133].    

На жаль, як слушно зазначає М.П.Кочерган, генера-
тивістика не розв’язала всіх проблем мовознавства. До того 
ж, у ній виявлено чимало слабких сторін: апріорність у ви-
діленні вихідних синтаксичних одиниць, невелика здатність 
для опису різноструктурних мов і под. Тому багатьма по-
ложеннями концепції породжувальної лінгвістики ско-
ристалася нова лінгвістична парадигма – коґнітивна лінг-
вістика, зокрема відмінкова граматика [26, с. 110, 149]. 

Порівняно зі системно-структурною парадигмою 
(структуралізмом), де мова інтерпретувалася як своєрідна суво-
ро організована система, в якій кожне явище має свою цінність 
залежно від місця в цій системі, коґнітивна лінгвістика розгля-
дає мову, апелюючи при цьому до людини, без якої виникнення 
й функціонування цієї системи було б неможливим. Цю визна-
чальну рису нової наукової парадигми відзначає Дж. Брунер, 
констатуючи, що “революціонери”-когнітивісти прагнуть по-
вернути думку в науки про людину після “довгої холодної зими 
об’єктивізму”, тобто відбувається процес гуманізації науки, 
оскільки загалом у другій половині ХХ століття лінгвісти по-
чали активно вивчати зв’язок мови з ментальною (розумовою) 
діяльністю людини  [47, р. 1]. Ідеї коґнітивної лінгвістики ак-
тивно розробляються американськими мовознавцями Ч. Філл-
мором, Дж. Лакоффом, В. Чейфом, Т. Бевером, російськими 
лінгвістами Ю. Степановим, В. Дем’янковим, О. Кубряковою, 
в україністиці – С. Жаботинською, О. Селівановою, Ф. Бацеви-
чем, О. Воробйовою, Л. Бєлєховою, Н. Бардіною, Т. Ковалев-
ською  та ін. [53; 62; 63; 48; 42; 46; 38; 12; 13; 27; 14; 15; 35; 2].

Загалом коґнітивна лінгвістика, до однієї з течій якої, 
як правило, зараховують і відмінкову граматику, виникла як 
самостійна наука відносно недавно: її “днем народження” 
вважають симпозіум у Дуйсбурзі, організований Р. Дирвеном 
(Дуйсбурзький університет, Німеччина) навесні 1989 року 
[34, с. 371], а підтвердженням цього – створення Міжнародної 
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Коґнітивної Лінгвістичної Асоціації [18, с. 203]. Саме на цій 
конференції було засновано журнал “Коґнітивна лінгвістика” 
(що надалі став одним з найкращих лінгвістичних журналів; 
його редактором донедавна був Д. Герартс – Лувенський ка-
толицький університет, Бельгія), там само була задумана серія 
монографій “Дослідження з коґнітивної лінгвістики”, у якій, 
зокрема, вийшла книга Р.Лангаккера “Концепт, образ і символ: 
Коґнітивна основа граматики” (“Concept, Image and Symbol: 
The Cognitive Basis of Grammar”) [64]. З іншого боку, можли-
вою точкою відліку може слугувати попередня конференція, 
що відбулася у Трирі 1988 року (теж організована Р. Дирве-
ном), або видання збірника “Топік у коґнітивній лінгвістиці” 
(“Topics in Cognitive Linguistics”) за редакцією Б. Рудзки-Остін 
(Лувенський католицький університет) [66], яка, між іншим, 
теж вийшла 1988 року [34, с. 371]. Дехто з мовознавців схиль-
ний відсувати цю дату  до 70-х років, а точніше – до 1975 року, 
коли в назві статті американських лінгвістів Дж. Лакоффа та 
Х.Томпсона з’явився термін “коґнітивна граматика” [26, с. 147].  

Слід підкреслити, що коґнітивний напрям у лінгвістиці 
не відзначається як єдністю у методах і принципах досліджен-
ня, так і у меті, яку ставлять перед собою представники різних 
течій у межах когнітивістики, внаслідок чого дехто з мовоз-
навців (В. Б. Касевич, М. П. Кочерган, Г. М. Удовиченко), вка-
зуючи на невизначеність методу дослідження, заперечує коґні-
тивну лінгвістику як явище [23; 26] або не визнає її як окрему 
парадигму в мовознавстві, розглядаючи в межах генеративної 
і навіть структурної лінгвістики [39]. Зокрема, В. Б. Касевич 
стверджує, що хоча внесок коґнітивістів у сферу, наприклад, 
семантики виразно позитивний, вони тим не менше не створю-
ють ні нового об’єкта (точніше предмета) дослідження, ні на-
віть мовного методу [23, с. 20]. Натомість О. С. Кубрякова вва-
жає, що коґнітивна лінгвістика опрацювала свій метод, який 
передбачає постійне співвіднесення мовних даних із іншими 
“досвідними сенсомоторними даними на широкому культуро-
логічному, соціологічному і под. тлі” [27, с. 5], а її переваги й 
загалом переваги коґнітивного підходу до мови в тому, що вони 
відкривають “широкі перспективи бачення мови в усіх її різно-
манітних зв’язках із людиною, з її інтелектом і розумом, з усіма мислен-
нєвими й пізнавальними процесами, нею здійснюваними, і, нарешті, 
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з тими механізмами та структурами, які лежать у їх основі”  
[Там само, с. е3] (пор. із думкою К. В. Рахіліної щодо того, що 
розвиток коґнітивної лінгвістики є свідченням того, що “мо-
вознавство якоюсь мірою повернулось назад – до історико-фі-
лософських традицій кінця ХІХ – початку ХХ ст.” [34, с. 378]).

О. О. Селіванова вказує на суттєві відмінності у по-
глядах американських і європейських лінгвістів, зокрема 
американський коґнітивізм, який дослідниця також називає 
“генеративною течією “західного узбережжя” [35, с. 90], пре-
зентований науковими доробками Р. Джекендоффа, М. Джон-
сона, Л. Талмі, зазнаючи впливу “породжувального синтак-
сису Н. Хомського”, обмежує кількість функцій, на думку 
О. О. Селіванової, синтаксичними правилами граматики та 
жорсткими правилами семантичної інтерпретації, встанов-
леними інтроспективно, тоді як європейська коґнітологія є 
більш гнучкою щодо застосування досвіду інших лінгвіс-
тичних напрямків, наприклад, функціональної лінгвістики [Там 
само, с. 91]. Причину цього слід вбачати у специфіці методу коґні-
тивної науки, який полягає передусім у спробі поєднати дані різ-
них наук, гармонізувати ці дані й знайти смисл в їх кореляціях та 
співвідношеннях [27, с. 6; 28, с.64]. Загалом коґнітивна лінгвістика 
є поліпарадигмальною наукою, тому що вона засвоїла набутки ба-
гатьох попередніх мовознавчих парадигм і розвиває успадковані 
від лінгвістики, філософії, психології класичні проблеми зв’язків 
між мовою та мисленням, однак розглядає їх у дещо іншому плані 
(у таких категоріях, як знання і його мовні різновиди, мовні спосо-
би репрезентації тощо), а її головна ідея як нового напряму полягає 
у тому, що мовна здатність людини є частиною її коґнітивної здат-
ності [26, с. 149]. Крім того, коґнітивна лінгвістика безпосередньо 
співвідноситься з проблемами творення національно-мовної картини 
світу, особливостями її репрезентативності на різних рівнях, що зу-
мовлює посилення уваги до коґнітивно-мовного простору, коґнітив-
но-мовної бази. Останнє уможливлює розгляд багатьох категорійних 
одиниць (лексичного, словотвірного, морфологічного, синтаксично-
го рівнів) в аспекті їх наповнення коґнітивним змістом [18, с. 199]. 

Тому відмінкова граматика (case grammar), що виходить з 
принципу єдності синтаксичних структур і їх семантичного напо-
внення з урахуванням національномовної специфіки, є цілком орга-
нічним явищем на загальному тлі коґнітивно-граматичних теорій та 
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концепцій. Її засновник – Ч. Філлмор – є, напевне, одним з 
найвідоміших лінгвістів епохи. При відносно невеликій кіль-
кості робіт індекс цитування його статей надзичайно високий, 
і це тому, що йому “пощастило” першому придумати і розпо-
вісти кілька ідей, ключових для сучасної лінгвістики – причо-
му розповісти саме вчасно, щоб лінгвісти найрізноманітніших 
напрямків змогли їх сприйняти й потім застосувати у своїх 
дослідженнях” [34, с. 384]. Йдеться, насамперед, про його 
відмінкову граматику й концепцію глибинних відмінків: аген-
тив, фактитив, датив, інструменталіс, об’єктив і локатив [53]. 

А. Голдберг, характеризуючи вчення Ч. Філлмора, звер-
тає увагу на те, що з позицій відмінкової граматики (анало-
гічно багатьом коґнітивним лінгвістичним теоріям) синтак-
сичний рівень, синтаксичні структури – це своєрідна проекція 
лексичних обмежень (syntax is a projection of lexical require-
ments) [56, p. 11]. Цей принцип вказує і на зв’язок із генератив-
ною граматикою, а саме – із Теорією керування і зв’язування 
Н. Хомського [4, с. 32-50], у якій він експліцитно поданий як 
Принцип проекції (Projection Principle), а також з Граматикою 
лексичних функцій Дж. Бреснан, функціональною граматикою, 
де цей принцип взято за основу, моделлю “Смисл ↔ Текст” [3
4, с. 386; 24, с. 282; 21, с. 84]. Тому якщо синтаксис відображає 
лексичні обмеження, то перш за все він має відображати семан-
тичні ролі дієслова. Тим самим, дієслово опиняється в центрі 
синтаксичної структури, за аналогією з формальною логікою, 
що описує відношення між предикатом і його аргументами: ді-
єслово – це такий n-місний предикат, що передбачає аргументи 
певного типу [56, p. 14-15], тобто, за Ч. Філлмором, дієслово 
разом із залежними від нього іменниками (репрезентантами 
глибинних відмінків на поверхневому рівні) формує пропози-
цію речення [41, с. 161]. Але водночас із цим, як слушно заува-
жує А. Голдберг, відбувається й зворотний процес: дієслово 
семантично є  n-аргументним предикатом, що встановлюється на 
підставі n-кількості його додатків [56, p. 17] (аргументів, або точ-
ніше – глибинних відмінків); з іншого боку, у дієслова n додат-
ків, оскільки у нього  n-аргументна семантична структура [56, p. 18]. 
Отже, має місце постійна взаємодія і взаємовизначуваність синтак-
сичних і лексичних компонентів, тобто до процесу формування 
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глибинної структури речення і подальшої її репрезентації на 
поверхневому рівні певної мови залучається й дані лексич-
ної сполучуваності, згідно із тими законами сполучуваності 
слів, що діють у певній мові. Власне, цим відмінкова грама-
тика вирізняється з-поміж інших лінгвістичних течій, що вже 
традиційно зараховуються до коґнітивної лінгвістики. Але ця 
думка поділяється не усіма мовознавцями, частина яких схи-
ляється до того, щоб уважати її частиною інших лінгвістич-
них напрямків або принаймі є проміжною ланкою між ними. 

Так, на думку А. О. Кибрика й В. О. Плунгяна, у пла-
ні змісту коґнітивна лінгвістика загалом (і відмінкова грама-
тика як її складник зокрема) “безперечно повинна вважати-
ся частиною функціоналізму” [24, с. 324]. Це зумовлюється 
тим, що коґнітивний підхід є одним зі способів пояснення 
мовних явищ, але за тією класифікацією, що склалася у су-
часній американській лінгвістиці, функціональна і коґнітивна 
лінгвістика – це хоч і сумісні, але паралельно існуючі напрям-
ки. До того ж,  коґнітивна лінгвістика у вузькому розумінні 
[34, с. 372; 43, с. 340-341] – це набір чітко окреслених семан-
тичних концепцій, що найчастіше пов’язуються з іменами 
конкретних авторів (передусім Дж. Лакоффа й Р. Лангакке-
ра). Але, як стверджують А. О. Кибрик, В. О. Плунгян, коґ-
нітивна лінгвістика у широкому розумінні – більш відкрита 
сфера, що можна аргументувати, наприклад, змістом журна-
лу Cognitive Linguistics, а також 4-ю та 5-ю конференціями 
Міжнародної Коґнітивної Лінгвістичної Асоціації (Альбу-
керке, 1995 й Амстердам, 1997), де було презентовано багато 
доповідей, що не мали стосунку до коґнітивної лінгвістики 
у вузькому розумінні, а були присвячені коґнітивному пояс-
ненню найрізноманітніших мовних явищ [24, с. 325] (крім 
того, останнім часом з’явилися спроби інтеграції між функ-
ціоналізмом і коґнітивною лінгвістикою, презентовані у се-
рії конференцій “Концептуальна структура, дискурс і мова” 
[57], з-поміж учасників яких багато функціоналістів, які до-
сліджуть дискурс). А. О. Кибрик, В. О. Плунгян підкреслю-
ють, що функціоналізм, всупереч думкам, що іноді вислов-
люють представники генеративної лінгвістики (Дж Бейлін, 
Ф. Ньюмейєр та ін.) з приводу паралельності як дисципліни 
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функціоналізму й породжувальної лінгвістики, вивчає ті самі 
явища, що перебувають у колі інтересів формальної лінгвісти-
ки, і багато інших явищ, тобто є ширшим за генеративну лінг-
вістику, тому когнітивна лінгвістика, що досліджує однакові 
з функціоналізмом питання, є його складником [24, с. 330]. 

Вочевидь, погодитися із таким трактуванням сутнос-
ті коґнітивної лінгвістики, а отже, і відмінкової граматики, 
було не зовсім коректно, оскільки у цьому разі мало б місце 
ігнорування специфіки методів і прийомів дослідження мов-
ного матеріалу, застосовуваних коґнітивістами, і зміна пред-
мета дослідження, і, нарешті, тяжіння до універсальності, 
тобто намагання виявити те спільне, що об’єднує носіїв різ-
них мов світу незалежно від того, якою мовою вони говорять 
(що не характерне для функціоналізму [Там само, с. 282]). 
Тому слід розглядати цей лінгвістичний напрям як само-
стійний у межах формальної теорії мови і говорити про 
часткову подібність елементів теорій, зумовлену спільним 
теоретичним підґрунтям. У цьому відношенні найближ-
чою до концепцій відмінкової граматики Ч. Філлмора функ-
ціональною теорією є теорія Референційно-рольової гра-
матики (Role and Reference Grammar) Р. Д. Ван Валіна [54]. 

Для американської лінгвістики, у якій зароджувалася від-
мінкова граматика, характерним є прагнення будувати цілісні 
теорії, що намагаються пояснити усі факти, що “помічаються 
цією теорією” [24, с. 282]: генеративна граматика Н. Хомсько-
го, Лексико-функціональна граматика Дж. Бреснан, Реляцій-
на граматика П. Посталай, Д. Перлмуттера тощо, у межах 
коґнітивної лінгвістики таким прикладом може бути грамати-
ка Р. Лангаккера, для функціоналістів же побудова глобальних 
теорій не є  типовою – єдиним винятком є граматика Р. Д. Ван 
Валіна, який продовжує інтенсивно розвивати свою теорію, за-
стосовуючи її до різних мовних явищ і різних мов, тому що його 
Референційно-рольова граматика від початку була типологіч-
но-орієнтованою і спиралася на дані найрізноманітніших мов. 

Якщо не брати до уваги універсального характеру цієї 
граматики, що претендує на охоплення Мови загалом, а не 
певного вузького кола явищ, і, у такий спосіб, зближує її з від-
мінковою граматикою Ч. Філлмора, то спільним для обох те-
орій є погляд на мову як на систему, у центрі якої перебуває 
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граматика, що є не автономною, а, навпаки, є відносно мотиво-
ваною семантичними і комунікативними чинниками [68]. На 
відміну від більшості прихильників функціонального підходу 
до вивчення мовних фактів, Р. Д. Ван Валін приділяє велику 
увагу дослідженню граматики і не вважає, що вона може бути 
зведена до якого-небудь іншого феномена, наприклад, дискур-
су [67]. Як і Ч. Філлмор, він прагне не тільки описати, але й 
пояснити граматику, визнаючи, що мову не можна зводити до 
самої граматики [24, с. 283; 41, с. 132]. Ще однією спільною 
рисою є бачення структури елементарного речення, у центрі 
якого знаходяться предикат і визначувані ним аргументи, що 
разом формують ядро речення, а решта елементів є додаткови-
ми і належать до периферії (пор. із структурою пропозиції за 
теорією Ч. Філлмора [41, с. 161]). Але цій теорії не властиве 
передбачення певних механізмів переведення структур одного 
рівня в інших, тобто відсутній той чи інший аналог трансфор-
мацій, а синтаксичний рівень безпосередньо пов’язується із се-
мантичним, що не характерне для відмінкової граматики [53].

Отже, відмінкова граматика – це окрема галузь коґ-
нітивних досліджень, для якої характерним є дворівневий 
принцип трактування речення: рівень глибинних структур, 
що формується предикатом і його аргументами – глибинними 
відмінками, і рівень поверхневої репрезентації цих структур 
формально-граматичними засобами певної мови, причому ці 
рівні постають взаємопов’язаними і взаємовизначуваними, 
внаслідок чого при дослідженні речення певної мови врахову-
ються не тільки особливості граматичного ладу певної мови, 
а й принципи сполучуваності слів, властиві цій мові. Специ-
фічною ознакою цієї лінгвістичної концепції є також її всео-
хопний характер, що зближує її з універсальною граматикою. 
Основним джерелом виникнення теорії глибинних відмінків 
слід вважати концепцію генеративної граматики Н. Хомського, 
зокрема його Стандартну теорію (Standard Theory) й Розшире-
ну стандартну теорію (Extended Standard Theory), що безпосе-
редньо вплинула на розширення й удосконалення принципів 
дослідження відмінкової граматики. Водночас філософські 
витоки теорії Ч. Філлмора слід шукати у синтезі лінгвофіло-
софських концепцій Р. Декарта, Ф. Бекона, Г.-В. Лейбніца, класич-
ної філософії І. Канта, Ф.-В. Шеллінга, Г.-В.-Ф. Гегеля, Ф.-Г. Якобі, 
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філософії неопозитивізму, особливо ідей австрійських філосо-
фів Р. Карнапа, Л. Вітгенштейна, а також англійця Б. Рассела. 
Лінгвотеоретичне підґрунтя відмінкової граматики сформува-
ли ідеї Граматики Пор-Рояля А. Арно і К. де Куртене, загальна 
концепція структуралізму як мовознавчого напрямку, насампе-
ред копенгагенського (датського) структуралізму, або глосема-
тики, Л. Єльмслева, В. Брьондаля, К. Тогебю, Г. Сьоренсена і 
Г. Ульдалля, а також американського структуралізму (дескрип-
тивізму): єльської групи (Л. Блумфільд, Б. Блок, Дж.-Л. Трей-
джер, З. Харріс, Ч. Хоккет) й особливо анн-арборської групи 
(Ч. Фріз, К. Пайк, Ю. Найда та ін.), дослідження Г. Гійома. На 
сьогодні ця сфера досліджень, зберігаючи статус окремої лінг-
вістичної течії,  має і певні спільні риси із Теорією керування 
і зв’язування Н. Хомського (Принцип проекції (Projection Prin-
ciple)), Граматикою лексичних функцій Дж. Бреснан, функ-
ціональною граматикою, передусім Референційно-рольовою 
граматикою (Role and Reference Grammar) Р. Д. Ван Валіна, 
моделлю “Смисл ↔ Текст”.
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Путилина О. Л.
ИСТОКИ ПАДЕЖНОЙ ГРАММАТИКИ 

В статье указываются основные источники возникновения 
падежной грамматики, среди которых главными являются 
генеративная, когнитивная и функциональная лингвистика. 
Рассматривается процесс становления  концептуальных прици-
пов теории глубинных падежей в американском и украинском 
языкознании, начиная с идей универсальных грамматик ХVІІ 
столетия, учения В. фон Гумбольдта,  исследований предста-
вителей психологического направления и Казанской лингвис-
тической школы и заканчивая теориями структуралистов, пси-
хосистематиков и генеративистов. При этом методологическая 
основа концепции Ч. Филлмора является результатом синтеза 
идей философских грамматик ХVІ-ХVІІ веков, в частности ра-
ционалистической концепции Р. Декарта, немецкой классичес-
кой философии и философии неопозитивизма (Филологические 
исследования, вып. 13, 2013, с. 201-224)

Ключевые  слова:  глубинная структура, лексикализм, 
семантическая роль, универсалия. 

Putilina O. L.
SOURCES OF THE CASE GRAMMAR

In the article basic sources of the case grammar origin fundamen-
tal among them are generative linguistics, cognitive and functional 
one are settled. The process of coming-to-be the theory of deep cases 
conceptual principles in American and Ukrainian linguistics as con-
cepts from universal grammar by XVII century, V. fon Humboldt’s 
teaching, researches of representatives from psychological tendency 
and linguistic school of Kazan to theories by members of structuralism, 
psychosystematics and generativistics are regarded. The methodo-
logical basis of Ch. Fillmore’s conception is the synthesis outcome 
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of philosophic grammars ideas by ХVІ-ХVІІ centuries, in particular 
Cartesians rationalistic conception, German classic philosophy and 
philosophy of neopositivism (Philological researches, ed. 13, 2013, 
p. 201-224).

Key words: deep structure, lexicolism, semantic role, and univer-
sal element.
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