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Анотація. У статті визначено основні властивості 
функціонально-семантичного поля часової референції 
в англійській мові. Дослідження виконано в межах по-
ліпарадигмального підходу. аналізоване поле є склад-
но структурованим. Його центром є координати then (in 
past) – now – then (in future). Поле складається з мікрополів 
теперішнього, майбутнього та минулого часу, які розпо-
ділені на тематичні групи за низкою ознак репрезентацій 
у їхньому складі – статичності / динамічності, тривалості / 
моментальності, завершеності / незавершеності та інше. 
Були також охарактеризовані функціонально-семантичні 
типи часової референції в англійській мові.
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Постановка проблеми. Зважаючи на світові процеси ін-
теграції та глобалізації в суспільстві та збільшення, як наслі-
док, мовних контактів, у сучасній науці є нагальна потреба 
в регулярній систематизації та уніфікації мовного матеріалу 
як продукту функціонування мови в суспільстві. Особливої 
уваги потребують відносні мовні категорії, експліканти яких 
здатні змінювати свою семантику і / або функцію під впливом 
контексту. До таких належить функціонально-семантична ка-
тегорія референції.

Часова референція розглядається у статті як один із різно-
видів орієнтаційної референції, до якої, окрім часової референ-
ції, також належать її просторовий та особовий види. Ця кате-
горія репрезентована в усіх індоєвропейських мовах у вигляді 
функціонально-семантичних полів (далі – ФсП) як мовної під-
системи репрезентацій орієнтаційної референції (далі – РОР).

концептуалізація часової референції в англійській мові 
різниться наявними вузькоспеціальними та загальновідоми-
ми відповідниками, своєю поліпарадигмальністю, можливіс-
тю бути зорієнтованою на будь-яку галузь людського життя, 
значним обсягом і здатністю охопити всі її конкретні вияви, 
відтворенням сучасного стану концептуального членування, 
асоціювання та мовної й мовленнєвої актуалізації часових 
РОР. Їхні історичні хронотопічні моделі, моделі для часових 
логік, моделі індоєвропейського часу, соціально-філософські 
напрями та концептуальні схеми, їхнє об’єктивне фізико-ма-
тематичне підґрунтя універсалізуються та набувають загаль-
нонародного й міжнародного значення як відповідні фраг-
менти мовних картин світу, структуровані як ФсП, у яких 
узгоджуються спільні концептуальні та специфічні, націо-
нально-культурні їхні характеристики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні де-
сятиліття дедалі більше наукових розвідок із германістики, ро-
маністики та славістики зорієнтовано на комплексне вивчення 
мовних категорій і парадигм мовного матеріалу в межах по-

ліпарадигмального підходу (див. розробки м.а. Холоділової, 
м.Ю. авдоніної, н.І. Жабо, н.Д. ткаченко та інших). актуаль-
ності дедалі більше набувають типологічні й перекладознавчі 
поліпарадигмальні студії (н.І. Жабо, с.І. терехова, ню Чжень 
та інших учених). в умовах тісних мовних контактів для ви-
черпного лінгвістичного аналізу необхідним є поєднання су-
міжних напрямів дослідження як послідовних етапів вивчення 
мовного матеріалу, що забезпечує поліпарадигмальний підхід.

Джерелами комплексних лінгвістичних студій щодо ви-
вчення складних мовних категорій (до яких належить функ-
ціонально-семантична категорія референції), звісно, значною 
мірою є вузькоспеціальні або, навпаки, загальнолінгвістичні 
наукові розробки. Переважно вони зосереджуються на ви-
вченні референції, дейксису, анафори як окремих, суміжних 
категорій мови. Чимало таких досліджень було проведено на 
матеріалі англійської мови (праці н.Г. кірвалідзе, Й.а. стерні-
на, а.е. Левицького, Ch. Fillmore, J. Lyons та інших), німецької 
(K. Brugmann, K. Bühler та інших), російської (Л.с. Бархударо-
ва, О.в. Бондарка, т.в. Булигіної, О.Д. шмельова, а.е. Левиць-
кого та інших), італійської (т.Б. алісової) та інших мов окремо, 
менше – у їх зіставленні (праці с.І. терехової, м.Ю. авдоніної, 
н.І. Жабо). Проте репрезентації референції потребують по-
дальшого комплексного, поліпарадигмального вивчення і в ок-
ремих європейських мовах, і в їх зіставленні, зокрема, ті з них, 
що є на периферії функціонально-семантичного поля та поєд-
нують референційну семантику з номінативною, способу дії 
та інше. такі дослідження були проведені на початку ХХІ ст. 
в зіставному аспекті на матеріалі української, російської, анг-
лійської та французької мов (с.І. терехова, н.І. Жабо, м.Ю. ав-
доніна, н.Д. валєєва). Однак такі розробки, присвячені полі-
парадигмальному вивченню референції та її окремих типів 
у германських мовах, насамперед в англійській, лише розпоча-
ті. У цьому плані класичними джерелами й витоками сучасних 
багаторівневих досліджень референції (у широкому розумінні 
цього терміна) є загальнолінгвістичні роботи Ю.Д. апресяна, 
н.Д. арутюнової, О.Є. кібрика, Й.а. стерніна, а.а. Уфімце-
вої, K. Bühler, к. Heger, Ch. Fillmore, J. Lyons, F. Pasierbsky, 
K. Sennholz, A. Von Stechow, U. Weinreich та інших науковців.

Мета статті – визначити й охарактеризувати основні струк-
турні, семантичні та функціональні ознаки репрезентацій ФсП 
часової референції в англійській мові.

Виклад основного матеріалу. структурно-семантичне 
наповнення ФсП часової референції є фрагментарним і не-
послідовним, йому властиві антропо- та системоцентричність. 
Зіставлювані ФсП є відносно сталими, структурно впорядко-
ваними єдностями, що надають відносну характеристику часо-
вим РОР та виражають відношення комуніканта до моменту, 
періоду, тривалості, частотності, повторюваності / неповторю-
ваності певної дії. ступінь цієї відносності, окрім інтенційних 
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параметрів, залежить від лексико-граматичних та особливо 
функціонально-семантичних можливостей часових РОР, їхніх 
екзофоричних та інших характеристик. Основними засобами 
репрезентування часової референції в англійській мові є опози-
ція РОР “now – then” (пор. із: [1, с. 34; 2, c. 97–134]).

Формування аналізованого ФсП часової референції відбу-
вається під впливом загальнонаукових і специфічних галузевих 
знань, основними з яких є фізико-математичні, природничі, 
соціальні й так звані релігійні (два останні – щодо календар-
ного циклу). не менш важливими в процесі формування ана-
лізованої структури є історичний, національно-культурний 
та етносоціальний фактори впливу. внаслідок цього часові РОР 
диференціюються не лише як кореляції час – рух об’єкта, час – 
непередбачуваність, час – «контейнер», який розподіляє події 
та дійсність на те, що відбувається в межах певного часового 
періоду або поза ним, час – субстанція, яка у сприйнятті його 
людиною спроможна змінювати свої якості [3, с. 31–33]. Його 
диференційними параметрами також є реальність / віртуаль-
ність, статичність / динамічність, відносність / конкретність, 
означеність / неозначеність та інше.

Досліджуване ФсП відтворює одну з координат комуніка-
ції та надає відносну часову характеристику предмету обгово-
рення й виражає стосунок мовця, слухача або третьої особи 
до моменту, періоду, тривалості, частотності, повторювано-
сті / неповторюваності певної дії. ступінь цієї відносності не 
є однаковим для різних умов комунікації. крім інтенційних 
параметрів, він залежить від функціонально-семантичних 
можливостей РОР, їхніх екзофоричних та інших ознак (екзо-
форичними характеристиками вважаються такі співвідносні 
вказування на безпосередній референт, за яких інших спосо-
бів визначення референта не потрібно [4, c. 67]. Фактично, 
екзофора є одним із недейктичніших різновидів референції). 
в основу диференціації тематичних груп (далі – тГ) у скла-
ді ФсП часової референції покладено критерій статичнос-
ті / динамічності (тобто часової необмеженості [5, с. 43, 49]) 
в його співвіднесеності з now / then. У цьому лінійному бі-
нарному протиставленні вбачається суттєва для носіїв англій-
ської мови опозиція “now – not now”, тобто актуальний час 
є домінуючим у свідомості носіїв, тоді як майбутнє / минуле 
залишаються відносно другорядними, вторинними; їх актуа-
лізація відбувається індивідуально або іноді (за певних умов, 
важливих для соціальних колективів) – масово під впливом 
особистісних / колективних цінностей. Це має окремі вияви 
на рівні складників тГ.

Основними часовими РОР є прислівники, проте темпо-
ральні та логічні прийменники (термін І.Р. вихованця) «іс-
тотно відрізняються від просторових багатьма ознаками, 
зокрема модифікацією основного семантичного протистав-
лення прийменників контактність – дистантність, втратою 
можливості пов’язуватися з ознакою динамічності, наявніс-
тю додаткових семантичних протиставлень, меншою кіль-
кістю компонентів та їх семантичною диференціацією» 
[6, с. 215]. Розвиток мережі прислівникових часових РОР дав 
змогу визначити не меншу чисельність цих мовних одиниць 
(мО), ніж просторових РОР. Ознака динамічності в них ча-
стково трансформувалася в швидкісні ознаки мО та окрему 
тГ «швидко – повільно»; ознака контактності / дистантно-
сті збереглася і в головному протиставленні «тепер – тоді»; 
ознака контактності / дистантності модифікувалася в ознаку 
одночасності / різночасності явищ [6, с. 216].

Основними показниками часової референції є такі: 1) орі-
єнтативність – це календарні (державні, релігійні, народні, про-
фесійні, зодіакальні), картографічні, відносні (орієнтовані на 
точку відліку) та безвідносні вказування; 2) квантитативність, 
тобто вказування / невказування на обмеженість ідентифікації 
[7, с. 3–54] та інші. відповідно, основним критерієм диференці-
ації часових РОР є порядок відліку та часова співвіднесеність. 
серед усіх часових РОР головними є вказування на теперішній, 
майбутній і минулий час у «чистому вигляді». Їх небагато, вони 
звичайно мають граматичні форми вираження дієслів (категорії 
темпоральності, таксису [8, с. 47–58] та інші) і можуть підси-
люватися або передаватися окремо контекстуально. Їхній вну-
трішній структурний розподіл становить ознака статичності / 
динамічності, а основною синтаксичною репрезентацією є об-
ставина часу, іноді – предикативність.

Поряд із дієсловами статики та динаміки типовими часо-
вими РОР традиційно визначаються прислівники, рідше – інші 
проформи [9, с. 228; 10, c. 186], які реалізують прислівникову 
часову референцію, визначають об’єктивне, суб’єктивне або 
суб’єктивно-об’єктивне співвідношення моменту говоріння 
та моменту (ширше – часу), про який ідеться у висловленні 
[11, с. 103–263; 12, c. 54–62]. суб’єктивність у цьому випадку 
не обов’язково є виявом викривленого світосприйняття й безпо-
середньо часової референції: в англійській мові наявні вторинні 
номінативні РОР, утворені переважно на основі асоціативних 
ознак (сталі вислови метафоричного, метонімічного, порів-
няльного та інших типів образності). найчастотнішим типом 
асоціювання для англомовних реципієнтів є, передусім, опози-
тивний, антонімічний тип асоціювання, наприклад: back – front, 
front – back, forward – backward, near – far, here – there, past – 
present, present – future, past, fast – slow та інші [13; 14].

У неприслівникових реалізаціях вказівний компонент се-
мантики РОР представлений, так би мовити, нашарованим на 
первинну частиномовну семантику (предметність, ознаку яко-
сті та інше). такі РОР є найбільш поширеними в англійській 
мові. вони фактично являють собою РОР змішаної (вказівної 
або вказівної та невказівної) семантики. Їм переважно відведе-
на обставинна або присудкова синтаксична функція (головного 
члена безособового речення). своєрідним конкретизатором ча-
сової референції є РОР аспектуальності – вказування на швид-
кість, тривалість, завершеність дії та інше.

У складі досліджуваного ФсП були визначені: 1) тра-
диційні часові РОР, співвідносні з реальним часом і точкою 
відліку «тепер – тоді» (now, then, at the moment та інші), часо-
ві РОР, співвідносні з теперішнім (today, afternoon, daytime, 
nowadays, this year та інші), часові РОР, співвідносні з мину-
лим (yesterday, last week, the day before, previously, afterward(s) 
та інші), часові РОР, співвідносні з майбутнім (tomorrow, next 
morning, in the future, further та інші), віртуальні часові РОР (in 
paradise, to hell, in the Wonderland, in the womb of time – «у не-
відомому, невизначеному майбутньому», at heart – «у глибині 
душі» та інші); 2) нетрадиційні часові РОР: безвідносні часо-
ві РОР (it was growing dark, the dusk night was falling, the day 
was drawing to a close у значенні «наставав вечір»; more or 
less continuatively, continually to a certain extent; at random; 
sporadically; inimitably, inconsistently, inconstantly, changeably, 
chaotically та інші), граничні часові РОР (ever, never, always, 
usually, as usual («завжди, звичайно»), constantly, continually, 
permanently, invariably («позачасно, постійно»), regularly, ha-
bitually та інші) [15; 16, с. 196–298].



113

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 33 том 2

Загальною особливістю вживання прислівників часової ре-
ференції в англійській мові є їх типове розміщення на початку 
або в самому кінці речення; зважаючи на сталий прямий поря-
док слів у реченні, перевага надається позиції в самому кінці 
речення за наявності імперативу та у фразах з till. Це стосуєть-
ся afterwards, eventually, lately, now, recently, soon, then, today, 
tomorrow, at once, since then, till + указування на час та інше. 
У складних реченнях та інші можуть стояти після допоміжного 
дієслова [17, c. 55–56].

в основі диференціації складників ФсП часової референції 
лежать ознаки статичності / динамічності та співвіднесеності 
з часом (майбутнім, минулим, теперішнім). складна сегмент-
но-ярусна структура поля оформлюється навколо центральних 
РОР англ. “then” (тоді, в минулому) – “now” (тепер) – “then” 
(тоді, в майбутньому), які водночас є домінантами тГ мікропо-
ля статичності в часі. мікрополе динамічності в часі оформля-
ється навколо прислівників і прислівникових РОР прямого на-
прямку в часі англ. from now – till then, які структурують поле.

серед типів часових РОР особливо репрезентативно роз-
галуженими є такі: а) дейктичний тип РОР конкретного або 
відносного часу первинної номінації (окремі та переважно 
англійські поєднання референції до статичного й динамічного 
часу); б) анафоричний тип РОР контекстуально співвіднос-
ної часової семантики (меншою мірою первинної номінації); 
в) календарні РОР; г) вторинні, або опосередковані, РОР змі-
шаного референційного типу, утворені на основі семантики 
способу дії, міри та ступеня. ступінь вияву референційності 
в наведеній послідовності зменшується від власне дейктичних 
мО до мО змішаної (вказівної та невказівної) семантики. До 
того ж повторне, емфатичне та підсилювальне вживання таких 
РОР, як правило, приводить до зниження дейктичності та змі-
ни типової синтаксичної функції обставини часу на обставину 
способу дії, оскільки це є умовою актуалізації референційної 
семантики (у вузькому значенні терміна) та породження на її 
основі семантичних переносів. анафоричні відношення не 
є дуже поширеними в досліджуваному ФсП. Їхніми типовими 
синтаксичними репрезентаціями є функції означення, обстави-
ни способу дії та часу. Інші типи референції серед часових РОР 
представлені непослідовно; їхня специфіка визначається інди-
відуально в кожній тГ.

Деякі типи часових РОР, утворені на основі найпошире-
нішого дейктичного типу мО, в англійській мові репрезенто-
вані як «відсилання до певного часу, співвідносного з іншим 
моментом або часовим періодом», найчастіше – з моментом 
говоріння [18, с. 2]. Проте часова референція, виражена при-
слівниками, певно, не може повністю збігатися з темпораль-
ною співвіднесеністю, пор. із: [19, с. 62]; часові прислівники 
та проадвербіальні [20, c. 247] сполучення, підкріплюючи 
темпоральну семантику дієслів та іменників, надають дещо 
конкретизовану, додаткову інтенційну семантику уточнення. 
У мові такими є не лише власне часові прислівники, а й при-
слівники вторинних часових ознак: швидкості та порядку, 
частотності, повторюваності / однократності дії, періодично-
сті, прискорення, точки відліку (початку, кінця), постійності, 
тривалості дії, віддаленості / наближення в часі, одночас-
ності, вікової належності або тривалості життєдіяльності, 
процесу, прямої / зворотної послідовності / непослідовності, 
конкретизованості (тижневої, річної, сезонної), упорядкова-
ності / хаотичності [21, с. 18–31; 22, с. 201–209 та інші], про 
що свідчить наявний мовний матеріал. Особливого значення 

аналізованим РОР надає часове обмеження дії (лімітованість), 
яка в англійській мові підкріплюється граматичними часами 
продовженої, перфектної та перфектно-продовженої дії. тож 
на фоні традиційної диференціації часових РОР на теперішнє, 
майбутнє та минуле прислівники часової референції диферен-
ціюються й за іншими семантичними ознаками якості дії, яку 
вони характеризують. Додатковими умовами їх формування 
потенційно є параметри автокомунікації [23, с. 228–241]. За 
функціональною належністю розглянуті РОР не набули поки 
що значної диференціації в мові, як, скажімо, просторові РОР. 
внутрішньокатегоріальні зміни та функціонально-семантич-
на зворотність також не регулярні для часових РОР. типовими 
є вияви зворотності просторової та часової семантики, акту-
алізація часової референції на фоні семантики способу дії / 
міри, ступеня, стану.

система прислівникових часових РОР відрізняється від 
системи дейктичних дієслів, функціонально-граматичних вка-
зувань і функціонально-семантичних репрезентацій. Як свід-
чить мовний матеріал, диференціація за ознаками швидкості / 
уповільненості, постійності / миттєвості, конкретизованості / 
узагальненості є найпоширенішою серед мО, а також відпо-
відних понять, що, у свою чергу, підкреслює їх значущість для 
носіїв англійської мови.

схарактеризована вище система ФсП часової референції 
віддзеркалюється подвійно через ознаку реальності / вірту-
альності РОР, яка, відповідно, більшою або меншою мірою 
виявляється в ментафактних / артефактних текстах [24], ху-
дожньому / нехудожньому мовленні. наведені ознаки можуть 
набувати ще більшої градації або іншої деталізації контексту-
ально найчастіше в мовленнєвому (розмовному, просторіч-
ному, соціально маркованому / професійному) вживанні, що 
є значною мірою джерелом специфіки ФсП часової референ-
ції в англійській мові.

Висновки. ФсП часової референції є складно упорядкова-
ною підсистемою мовних одиниць, яка має сегментно-ярусну 
структуру. модель цього ФсП є традиційною для більшості 
типів мовного матеріалу (ядро-периферія). низка тГ у складі 
поля деталізує та водночас класифікує репрезентації часової 
референції у складі поля. Розподіл мО у складі ФсП відбува-
ється за їхніми традиційними і / або нетрадиційними семантич-
ними ознаками, їх функціональним навантаженням, стилістич-
ними й структурними властивостями та іншим.

Функціонально-семантична розгалуженість часових РОР 
свідчить про різнобічність, своєрідність і широкомасштаб-
ність аналізованого мовного матеріалу, його постійний розви-
ток у мові та мовленні, про повноцінність його репрезентації 
у ФсП досліджуваних мов окремо та в їх зіставленні, що спро-
стовує протилежну думку Ю.Д. апресяна про їхню однотип-
ність і невиразність у мові [25].

Основним типом усіх аналізованих часових РОР є дейктич-
но-референційні прислівники; відносно поширеними є полі-
функціональні прислівники; в українській і російській мовах 
наявні поодинокі предикативи. статичні РОР дотепер мають 
у зіставлюваних мовах повноцінні парадигми динамічного век-
торного вказування, причому обидва напрями – прямий і зво-
ротний – є однаково важливими для носіїв мов (що підкрі-
плюється й асоціативно), хоча численнішими є парадигми 
«дотепер». в українській і російській мовах основним спосо-
бом вираження цих РОР є префіксація, в англійській мові − зво-
ротні просторово-часові форми.
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Референційний (20,42 % англійських часових РОР), дейк-
тичний (14,87 % англійських часових РОР) і референцій-
но-дейктичний типи (22,73 % англійських РОР) є основними 
функціонально-семантичними типами РОР, які представлені 
в усіх тГ досліджуваного ФсП. РОР дейктично-анафоричного 
типу представлені в кількості 0,61 %. номінативно-референ-
ційний тип РОР майже не властивий англійській мові.

Подальші наукові студії щодо вивчення властивостей ФсП 
часової референції вбачаються в напрямах психолінгвісти-
ки, когнітивної лінгвістики, лінгвістичної типології, а також 
лінгвістики перекладу.
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Терехова С. И. Специфика функционально-семан-
тического поля временной референции в английском 
языке

Аннотация. в статье определены основные свойства 
функционально-семантического поля временной референ-
ции в английском языке. исследование было проведено 
в рамках полипарадигмального подхода. анализированное 
поле сложно структурировано. его центр – координаты then 
(in past) – now – then (in future). Поле состоит из микропо-
лей настоящего, будущего и прошедшего времени, которые 
разделены на тематические группы на основе признаков: 
статичности / динамичности, длительности / моментально-
сти, завершенности / незавершенности и других. Были так-
же охарактеризованы функционально-семантические типы 
временной референции в английском языке.

Ключевые слова: германистика, английский язык, 
полипарадигмальный подход, функционально-семантиче-
ское поле, референция, репрезентация, время.

Теrekhova S. The specifics of functional-semantic field 
of time reference in the English language

Summary. The article deals with the investigation 
of the main features of words and word combinations denot-
ing time reference in English. The research was conducted 
in frames of multy-paradigmal approach. The language units 
under analyses were systematized in functional-semantic 
field of time reference. The field structure is characterized 
here as a complicated one with semi-fields and thematic 
groups of time reference representations in it. The central 
nuclear lexemes of the field are coordinates then (in past) – 
now – then (in future). To classify and place the language 
units under analyses in the field structure the following prin-
ciples were used: statics / dynamics, continuality / moment, 
perfect action / non-perfect one, etc. The functional-seman-
tic types of time reference were characterized in the present 
article as well.

Кey words: germanistics, English language, multy-par-
adigmal approach, functional-semantic field, reference, rep-
resentation, time.


