
26

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 23 том 2

УДК 811.521

Колесникова О. В.,
аспірант кафедри східної філології

Київського національного лінгвістичного університету

ЯПОНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ТРАДИЦІЯ: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Анотація. У статті здійснено короткий історичний 
огляд становлення японського словникарства, запропо-
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Постановка проблеми. сьогодні прийнято вважати, що 
існує два основні засоби опису мови – граматика та словник. 
довгий час тільки граматика вважалася науковим «знаряд-
дям», тоді як словнику не було приділено достатньої уваги. 
«По мірі розвитку наукових основ лексикографічного моде-
лювання мови все більше пробиває собі дорогу точка зору, 
згідно з якою словник може в перспективі стати головним 
видом лінгвістичного опису, а граматика буде додатком до 
словника, куди будуть виноситися регулярні закономірності 
функціонування мовних одиниць. такий підхід до методології 
мови особливо доречний для китайської та інших мов ізолюю-
чого характеру» [1, с. 363].

Протягом довгого часу японська лексикографічна тради-
ція розвивалася під впливом інших мовознавчих традиції, 
зокрема китайської та англійської, тому можна припустити, 
що японська словникова справа не має ніякої особливості та 
цінності для мовознавців і лінгвістики загалом. таке поверх-
неве уявлення про японську лексикографічну традицію може 
скластися, оскільки більшість матеріалів наукового характеру 
саме так її змальовує [2; 3; 4; 5; 6; 7].

Проте ми вважаємо цілком доречним наголосити на тому 
факті, що японська лексикографія в результаті розвитку все ж 
таки змогла здобути автентичність та набути свої питомі осо-
бливості.

Лексикографічна праця є результатом певного рівня роз-
витку нації, фіксує динаміку суспільних відношень, політич-
ної, філософської, науково-технічної, релігійної думки носіїв 
мови, описаній у словнику [4, с. 180].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Японська 
лексикографія вважається однією з найважливіших сфер, що 
безпосередньо впливають на мову, тому дослідженням у цій 
галузі приділено багато уваги. серед японських лінгвістів 
варто виділити таких, як, зокрема, к. накао [6], к. Йошіда [7],  
д. наґашіма [8], які приділяють багато уваги історичному 
контексту японської лексикографії, а також її нинішньому ста-
ну. на основі їх наукових здобутків ми мали змогу виокреми-
ти певні історичні періоди японської ЛГ (лексикографічної) 
праці, простежити формування та розвиток автентичних осо-
бливостей словникової справи в Японії та дійти відповідних 
висновків. Із вітчизняних японістів проблемами японської 
лексикографії займалися в.м. алпатов [9; 10], в.н. Горегляд 

[11], к.І. Головко [12], с.а. козуб [13], м.к. колодько [2],  
н.І. конрад [3].

Лексикографічні джерела мають велику лінгвістичну цін-
ність для ретроспективної характеристики мови, є важливою 
складовою дослідження лексичної бази мови певного історич-
ного періоду. 

наведемо декілька прикладів.
Радянський японіст м.О. сиромятніков, який активно 

досліджував різні аспекти японської мови, на матеріалі слов-
ників доби хейан робить такі висновки: ієрогліфічні словни-
ки кінця IX – початку X ст. містять багато канґо (китаїзмів), 
зокрема буддійської термінології, а також індійські та тибет-
ські географічні назви, що підтверджує факт тісного контакту 
японської з цими мовами [14, с. 47]. Завдяки першим спро-
бам укладання японсько-російських та російсько-японських 
словників була створена також система транскрипції росій-
ської лексики знаками катакани, на яку свого часу звернули 
увагу І.П. Бондаренко [15; 16], в.н. Горегляд [11], О.П. Пе-
трова [17]. Рукописні словники першого японця, що потрапив 
до Росії, Ґондзи (XVIII ст.), вплинули на розвиток російської 
японістики, а також зіграли важливу роль у встановленні пер-
ших міжмовних взаємин між двома народами. в університеті 
каґошіма (каґошіма-кен, о. кюшю) японські вчені ретельно 
досліджують рукописну спадщину Ґондзи для виявлення та 
аналізу особливостей місцевого діалекту першої половини 
XVIII ст. [15, с. 185].

Зважаючи на те, що рівень розвитку лексикографічної 
справи в певній країні свідчить про «ступінь розвитку мовоз-
навства та про увагу, яку приділяють мовному і культурному 
будівництву народу» [18, с. 6], ми вважаємо за необхідне зосе-
редитися на дослідженні японського словникарства.

Метою статті є комплексний розгляд історії японської 
лексикографічної традиції, виокремлення особливостей слов-
никової справи японської мови та окреслення можливих схем 
розвитку лексикографії в Японії.

для досягнення мети ми поставили такі завдання: стисло 
описати етапи зародження, формування та розвитку теоретич-
них і практичних засад японського словникарства, зосереди-
тися на розгляді особливостей лексикографування мови.

Виклад основного матеріалу. У другій половині XX ст. 
японський дослідник к. Йошіда презентує власну схему пері-
одів японської ЛГ, поділяючи 14 століть існування японської 
мови на 5 етапів словникової справи [6, с. 36; 7]:

1) етап зародження (з доби нара до доби раннього хейану, 
620–900 рр.);

2) етап становлення (середина доби хейану до пізнього 
хейану, 901–1183 рр.);

3) етап розвитку (доба камакура до доби муромачі, 1184–
1603 рр.);

4) етап популяризації (доба едо, 1604–1867 рр.);
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5) етап розквіту (доба мейджі, пізніше 1868 р.).
Перший етап лексикографічної традиції Японії ми пропо-

нуємо назвати періодом китайського впливу, коли словникова 
справа у країні почала розвиватися як наслідок встановлення 
контактів з китаєм та кореєю. З V – VI ст. разом із запозичен-
ням писемності були перейняті методи, концепти та принци-
пи китайської ЛГ, де існування ієрогліфічного письма вимагає 
укладання саме ієрогліфічних словників. найперші лексико-
графічні праці представлені у вигляді ієрогліфічних китай-
сько-японських словників, укладених китайською мовою.

китайсько-японські словники укладалися за однією із за-
значених нижче типологій [5, с. 4; 9, с. 61]:

字形引[джікейбікі] «графічні» – ієрогліфи в словнику роз-
ташовані залежно від їх форми;

音引[онбікі] «фонетичні» – залежно від промови, звучан-
ня ієрогліфів;

分類体 [бунруйтай] «семантичні» – залежно від значення.
найдавніший словник за типологією «джікейбікі» – «тен-

рейбаншьомейджі» (835 р.), укладачем якого був монах та 
вчений кукай. Його словникова база нараховує більше тисячі 
китайських ієрогліфів, відокремлених у 534 заголовки.

словники типу «джікейбікі» пізніше були спрощені у ре-
зультаті упорядкування ключів і у зв’язку з легкістю користуван-
ня та запам’ятовування ключів за типом «бунруйтай» [13, с. 61].  
Перший словник «бунруйтай» – 和名抄 [вамьоруджішьо] 
(931–938 р.) – був укладений у період правління імператора 
Шюджяку (931–938), його автором був мінамотоно Шітаґо.

словники типу «онбукі» почали з’являтися за доби піз-
нього хейану (кінець XII ст.). Яскравим прикладом стає «Іро-
хаджіруішьо» т. тачібани – двомовний японсько-китайський 
словник, яким користувалися для знаходження певного ієрог-
ліфа. Це лексикографічне джерело є прототипом японського 
словника для загального користування і побудоване таким чи-
ном, що заголовні лексичні одиниці розташовані тематично 
за складовим алфавітом «ірода» з неповним тлумаченням слів 
[6, с. 37].

Поява японського письма «кани» піднімає ЛГ традицію 
на новий рівень, оскільки відтепер японці мають дві системи 
транскрибування слів: фонографічне (хіраґана, катакана) та 
схематичне (ієрогліфи-фонетики), що допомагає у тлумачен-
ні слів іншим способом, ніж виключно як із застосуванням 
китайських ієрогліфів. У XII ст. поступово починають з’яв-
лятися словники, де тлумачення слова вже подається за допо-
могою «онного» та «кунного» читання, а також «манйоґани» 
і «катакани».

етап розвитку (доба камакура до муромачі) характеризу-
ється становленням довідкової інформації. Якщо раніше слов-
ники Ям укладалися монахами, вченими, літераторами і мали 
обмежене коло користувачів, то відтепер лексикографічна 
справа отримує масовість. Це має своє пояснення: по-перше, 
надбання нової функції словника, а саме як практичного по-
сібника для формування навичок читання та письма, а по-дру-
ге, як результат розвитку друкарської справи, що давало змогу 
поширювати словники як відносно дешевий товар.

доба едо (епоха популяризації) є важливим етапом у ста-
новленні японської лексикографії та пов’язана з розвитком дво-
мовної словникової традиції. характерними ознаками цього 
періоду є знайомство із західною ЛГ традицією, поширення 
словників серед населення, укладання тлумачних японських 
та поява перших японсько-європейських двомовних словни-

ків. Поштовхом стає значний за обсягом двомовний (япон-
сько-португальский) словник “Vocabularioda Lingoade Iapam” 
(1603–1604 рр.), укладений невідомими єзуїтськими місіонера-
ми. З японських лексикографічних джерел цього періоду варто 
виокремити працю к. таніґави «вакун-но-шіорі» (1777–1887) –  
дев’ятитомний словник, який вважають першим орієнтиром у 
становленні та розвитку сучасної японської ЛГ традиції [6, с. 38].  
Знайомство японців із західною ЛГ традицією дає поштовх 
для бурного спалаху укладання словників. Порівняно з перши-
ми періодами становлення японської лексикографії, коли були 
відомі лише китайські словники, а акцент ставився на поши-
рення таких ієрогліфічних лексикографічних джерел, цей пе-
ріод визначається впливом західних мов, європейських лекси-
кографічних шкіл тощо. визначними двомовними словниками 
стають словники таких західних мов, як англійська, іспанська, 
португальська, датська, російська.

Заключний 5-й етап становлення японської ЛГ характеризу-
ється розквітом словникової справи та появою широкого спектру 
словників різної спрямованості. За модель береться двомовний 
японсько-англійський “A Japanese and English Dictionary with an 
English and Japanese Index” дж.с. хепберна (1867 р.), який, згід-
но з визначеннями багатьох мовознавців, мав величезний вплив 
на подальший розвиток японської двомовної ЛГ [6, с. 37].

кінець XIX – початок XX ст. – період активного розвитку 
лексикографії на теренах Японії. Особлива увага приділяється 
словотворенню та ЛГ опрацюванню нових слів, що пов’язано 
з науковою полемікою серед лінгвістів стосовно сучасної лі-
тературної японської мови [13, с. 65].

не обійшлося без труднощів. так, лексичні реєстри слов-
ників “A Pocket Dictionary of the English and Japanese Language” 
хорі тацуносуке (1862 р.), «Ґенкай» Оуцукі Фуміхіко (1889–
1891 рр.), “Mohan [Model] English-Japanese Dictionary” канди 
найбу (1911 р.), «канва дайджітен» Шімонаки Ясабуро (1903 р.),  
“Saito’s Idiomological [sic] English-Japanese Dictionary” сай-
то хідесабуро (1915 р.), «дайджітен» ейди такея (1917 р.),  
“Inouye’s English-Japanese Dictionary” Іноуе джюкі-
ті (1921 р.), “Kenkyusha’s NewEnglish-Japanese Dictionary 
on Bilingual Principles” Окакура Йошісабуро (1927 р.)  
містили велику кількість неологізмів, утворених безпосеред-
ньо авторами словників, що приводило до палких суперечок у 
колах лінгвістів-лексикографів [13, с. 65]. Багато нових япон-
ських слів записувалося катаканою, оскільки «японська мова 
мала статус меншовартості, неповноцінності у порівнянні з 
англійською» [13, с. 67]. наприклад, суто японське словоカ
ラオケ[караоке] записується катаканою, що може бути пояс-
нено лише впливом американізації та демонстрацією більшої 
експресії новизни [13, с. 67]. Це ще раз підтверджує факт 
значного впливу інших мов (в цьому випадку – англійської) 
на формування мовної структури японської мови.

Отже, у японському мовознавстві лексикографічну тради-
цію прийнято поділяти на 5 періодів, що нині вже є загаль-
ноприйнятим фактом, який об’єктивно віддзеркалює найсут-
тєвіші зміни у становленні японської ЛГ традиції як такої. 
Проте у навчальних цілях ми запропонуємо робити поділ на 
3 періоди:

1) період китайського впливу (VII – XVII ст.);
2) період європейського впливу (XVII – XIX ст.);
3) сучасний етап становлення японської словникової справи.
Період китайського впливу можна охарактеризувати за-

позиченням теоретичних основ китайського словникарства, 
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а також укладанням словників за такими типологіями: 字形
引[джікейбікі] «графічні», 音引[онбікі] «фонетичні», 分類体
[бунруйтай] «семантичні».

Особливостями другого періоду японської ЛГ ми вважаємо 
започаткування та розвиток двомовної лексикографії. Оскільки 
найвпливовішою країною у той історичний період для Японії стає 
америка, цілком зрозумілим є факт поширення двомовних слов-
ників саме англійської та японської мов. спостерігається також 
тенденція розвитку теоретичних засад японської лексикографії.

слід зауважити, що англо-японська ЛГ традиція укла-
дання словників вважається інтернаціональним продуктом з 
добору заголовного слова, де гармонійно поєднується бри-
танська та американська традиції. Під час перекладу уклада-
чі намагаються поєднати частоту використання слова з його 
комунікативною цінністю у словнику. Одна з особливостей 
англо-японських словників, розроблена саме японськими лек-
сикографами, – це подання певної етимологічної інформації 
щодо заголовного слова. така політика була запозичена з мо-
нолінгвістичних англійських словників, націлених на дорос-
лих носіїв мови (наприклад, “CO Dand Webster’s Collegiate”), 
тому включення етимології в базу словника є цілком виправ-
даною ідеєю, особливо з урахуванням того, що при цьому за-
довольнялась зацікавленість багатьох людей у природі слова 
та його походженні [6, с. 43].

сучасний етап становлення японської словникової справи 
представлений чотирма головними типами словників:

1) японський тлумачний словник;
2) китайський ієрогліфічний – японський словник;
3) англо-японський (ей-ваджітен);
4) японсько-англійський (ва-ейджітен).
У разі необхідності вивчення іншої іноземної мови (ні-

мецької, французької, іспанської, російської тощо) японці ма-
ють у своєму розпорядженні відповідні двомовні словники. 
сучасні двомовні ЛГ праці в Японії можуть бути поділені на 
словники репродуктивного спрямування, представлені япон-
сько-х мовою, де х мова – мова вивчення, та словники рецеп-
тивного спрямування (х-японська) [6, с. 35–36].

У науковій літературі виділяють низку головних тенден-
цій розвитку сучасної японської лексикографії [2, с. 54]:

1) тенденція широкого залучення власних імен: наявність 
у словнику географічних назв, назв організацій, органів дру-
ку, ПІБ відомих людей;

2) тенденція активного включення архаїзмів;
3) тенденція поєднання старого (ономастичної лексики, 

архаїзмів, історизмів) із новим;
4) тенденція чіткого поділу словників на лінгвістичні та 

енциклопедичні;
5) тенденція залучення великої кількості фразеологізмів.
Висновки. Отже, зазначене вище дає змогу зрозуміти, 

наскільки суттєвим був і залишається вплив китайської та 
європейської лінгвістичної традиції на японську. Проте, на-
слідуючи зарубіжні принципи лексикографії, японському 
словникарству вдалося розробити, а, найголовніше, зберегти 
свої автентичні особливості, зокрема включення до реєстру 
сучасного словника архаїзмів, фразеологізмів та власних імен.

Загалом ставлення японців до словників є дуже шанобли-
вим, оскільки історично склалося так, що навчання іноземної 
мови зазвичай реалізовувалося лише рецептивними навиками, 
тобто читанням та перекладом іноземної літератури зі слов-
ником. У науковій літературі японці представлені як «нація, 

що шанує словники» [6, с. 35], «нація-словникарів» [12, с. 18]. 
тобто, беручи до уваги цей факт, а також те, що японці – дуже 
працьовита нація, що намагається активно розвивати сучас-
ні технології та приділяти велику увагу освіті, ми впевнено 
можемо передбачати, що лексикографічна праця в цій країні 
буде інтенсивно розвиватися і в майбутньому, що зайвий раз 
підтверджує важливість її детального та фундаментального 
подальшого дослідження.
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