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ВСТУП
Граматична проблематика останнім часом цікавить не лише теоретиків
мовознавства, які зобов’язані нею займатися за службовими, так би мовити,
обов’язками, але все більше – прикладників, які створюють системи
комп’ютерного опрацювання мови. В обшир цього опрацювання входить
невизначено велике коло завдань, пов’язаних з інформаційним пошуком,
перекладом з однієї мови на іншу («з усіх на всі»), інженерією знань та
лінгвістичною когнітологією, дослідженням системних зв’язків у тріаді
«інформація – мова – інтелект», розпізнаванням і синтезом мовних і текстових
образів, інтерпретацією змісту текстів, проведенням різнопланових лінгвістичних
експертиз, навчанням мови, створенням різного роду віртуальних систем
професійної лінгвістичної взаємодії, розробленням корпусних лінгвістичних
технологій і багато іншого.
Граматичний опис для окресленого кола завдань становить інтерес,
переважно, в тому сенсі, що він забезпечує інтерпретацію мовних об’єктів з боку
форми, що принципово важливо з погляду формалізації цього опису, оскільки
формалізація (і якомога глибша) є необхідною умовою створення ефективних,
наділених інтелектуальними властивостями артефактів, які здійснюють мовне
опрацювання. Зі сказаного випливає необхідність розроблення універсальної
формалізованої граматичної концепції, яка б охоплювала максимально можливе
коло мовних феноменів і ефективно працювала на повному обсязі мовних
одиниць, а не на окремих, хоча й показових прикладах.
Автори усвідомлюють, що висловлюватися на тему фундаментальних
початків граматики – науки, історія якої налічує не одну тисячу років, – не зовсім
безпечно. Проте автори мають свій власний, у чомусь унікальний досвід
граматичного опрацювання лексики різних мов і ними створені дуже великі,
справді репрезентативні граматично анотовані комп’ютерні масиви лексики, що
надає матеріал до певних граматичних узагальнень концептуального характеру.
Зазначені узагальнення будуються на ґрунті феноменологічного підходу до
вивчення природних систем, до яких ми відносимо і природну мову, наукові
засади якого викладено в першому томі нашої монографії. З іншого боку, вони, як
було докладно розібрано у цій праці, мають своїх попередників у особі видатних
російських учених А. М. Колмогорова, В. А. Успенського та А. А. Залізняка, в
працях яких, написаних ще в далекі 50–60-ті роки минулого століття,
сформульовано початки нового наукового підходу до граматичного опису
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лінгвістичних феноменів, засновані на понятті стану мовної одиниці1. На жаль,
ініціатива згаданих учених свого часу не одержала розвитку і була незалежно
перевідкрита у вигляді теорії семантичних станів мовних одиниць одним із
авторів цієї книги (В.Ш.2) в інший час і з інших міркувань. Мета нашої праці –
продемонструвати феноменологічність граматики природної мови і, отже,
підтвердити близькість науки про мову до інших дисциплін природничонаукового, а отже і технологічного циклу. Актуальність цього завдання ми
відчуваємо у зв’язку з тим навантаженням, що лягає нині на лінгвістичну
технологію і нерозривно пов’язану з нею інженерію знань, яка все виразніше
набуває рис глобальної індустрії й вимагає для свого розвитку все більш
витончених і потужних інтелектуальних мовних інструментів.
На закінчення додамо, що наші спостереження над феноменологічними
аспектами граматики переконують нас у тому, що мова і наука про мову мають
набагато більше спільного з природними явищами і природничими науками, ніж
це прийнято вважати в традиційній лінгвістиці. Хочеться висловити переконання,
що надалі ця спільність набуде набагато більш певних рис.

1

Успенский В. А. К определению падежа по А. Н. Колмогорову. В сб. «Бюллетень
Объединения по проблемам машинного перевода». № 5. Москва: [I МГПИИЯ], 1957. С. 11–18;
Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. Москва : Наука, 1967.
2
Широков В. А. Лексикографічне представлення семантичних станів. Математические
машины и системы. Київ, 1999; Широков В. А. Гуманітарна традиція і технологічний статус
мови. Мовознавство. 2001. № 3. С. 128–132; Широков В. А. Феноменологія лексикографічних
систем: монографія. НАН України. Укр. мов.-інформ. фонд. Київ : Наук. думка, 2004. 327 с.
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