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«Чи готове сучасне українське
мовознавство до появи у ньому
електронного текстового корпусу та
корпусної лiнгвiстики? Якщо так, то
яким чином це виявляється? Якщо ж
нi, то чому?» – так починає розмову з
читачем автор монографiї «Тексто-
вий корпус: iдея iншої форми» Орися
Демська. І справдi. Чи готове?

Сучасний етап розвитку мово-
знавства спрямований на розв’язан-
ня передовсiм прикладних завдань.
Інтенсивний поступ такого нового
напряму в сучаснiй науцi про мову, як
корпусна лiнгвiстика, уможливлює
вивчення, аналiз, iнтерпретацiю то-
що мовних реалiй дещо пiд iншим ку-
том зору, нiж у так званiй класичнiй,
традицiйнiй лiнгвiстицi. А погляд на
мовнi реалiї, з iншого боку, дає змогу
отримувати вiдповiдно новi резуль-
тати та робити новi висновки.

Нинi корпусна лiнгвiстика пропо-
нує власнi дослiдницькi методи для
вивчення рiзних аспектiв мови: її
морфологiчної будови, синтаксично-
го устрою, лексичної та фраземної
семантики тощо. Проблематика кор-
пусного напряму доволi розгалужена
i передбачає студiї, по-перше, за-
гальної теорiї корпусної лiнгвiстики,
по-друге, кореляцiї корпусної лiнг-
вiстики та iнших лiнгвiстичних дис-
циплiн, по-третє, типологiї текстових
корпусiв i методики iнтерпретацiї
корпусних даних, по-четверте, засад
створення текстових корпусiв при-
родних мов тощо. 

«Корпусне вiдображення мови
може охоплювати форми її побуту-
вання, рiвнi, функцiональну страти-
фiкацiю, iсторичнi варiанти мови, а
також iншi аспекти, що й безпосе-
редньо детермiнує появу того чи то-
го текстового корпусу конкретної
мови. Існування тих чи тих текстових
корпусiв української мови пов’язане
iз завданням якомога ширшого кор-
пусного вiдображення української
мови: її структурних рiвнiв, функ-
цiональних страт, форм побутування,
iсторичних варiантiв тощо», – зазна-
чає у висновках авторка монографiї.

О.Демська говорить про стрiмке
входження корпусної лiнгвiстики у
славiстику. Сьогоднi вже йдеться про
чеську, сербську, болгарську, польсь-
ку, словенську, словацьку, росiйську
корпуснi лiнгвiстики. Кожна з них
презентована передусiм корпусами
нацiонального типу власної мови.

Зрозумiло, що постала потреба
створити нацiональний корпус i укра-
їнської мови. Корпус сучасної україн-
ської мови, за визначенням дослiд-
ницi, – це перетворена на електронну
форму, стандартно органiзована, про-
грамно опрацьована, репрезентатив-
на вибiрка текстiв сучасної української
мови, призначена передусiм для нау-
кового її вивчення. І монографiя
О.Демської «Текстовий корпус: iдея
iншої форми» є, фактично, першою
спробою теоретичного обPрунтування
цього масштабного задуму – i за роз-
махом роботи, i за значенням для пре-
стижу української лiнгвiстики.

Як слушно зазначає авторка ре-
цензованої працi, у сучасному мово-
знавствi вже давно сформувалася
тенденцiя обPрунтовувати дослiджен-
ня мовної та мовленнєвої дiйсностi,
використовуючи репрезентативну
множину текстiв нацiональної мови,
або iнакше корпус. І ця множина, цей
корпус, мусить бути репрезентатив-
ним, щоб результати дослiдження вiд-
повiдали критерiям iстинностi. Не
можна не погодитися з твердженням
дослiдницi, що будь-який корпус
текстiв природної мови, щоб бути кор-
пусом, а не довiльним зiбранням
комп’ютерних текстiв, має вiдповiдати
щонайменше п’яти корпусним озна-
кам. Це, по-перше, вiдiбранiсть, що
передбачає застосування чiтких пра-
вил вiдбору текстiв до корпусу; по-
друге, репрезентативнiсть, яка поля-
гає у здатностi корпусу якнайповнiше
та якнайкоректнiше вiдображати мову
чи якийсь її рiвень чи форму побуту-
вання; по-третє, збалансованiсть, що
досягається введенням до корпусу
пропорцiйної кiлькостi текстових
уривкiв чи текстiв, з одного боку, ху-

дожньої лiтератури, наукових, публi-
цистичних, офiцiйно-дiлових, теоло-
гiчних та iн., а з iншого – лiтературних,
дiалектних та iн.; по-четверте, стан-
дартнiсть, яка забезпечує узаконену,
однозначну, мовнонезалежну обробку
даних довiльної природної мови. Ка-
тегорiя стандартностi в дослiднiй
парадигмi корпусної лiнгвiстики функ-
цiонує паралельно з категорiєю нор-
мативностi, але, на вiдмiну вiд остан-
ньої, має чiткий технiчний характер,
що уможливлює аналогiчнi дослiджен-
ня на багатьох корпусах, еволюцiю са-
мого корпусу i як безпосереднє син-
хронне, так i дiахронне використання
корпусного ядра даних.

Загалом монографiя О.Демської
«Текстовий корпус: iдея iншої фор-
ми» узагальнює прогресивний до-
свiд свiтових корпусних студiй i про-
понує найоптимальнiший для укра-
їнської мови формат створення кор-
пусу сучасної української мови. Так,
європейськi корпуснi iдеї здобува-
ють на українському Pрунтi оригi-
нальне нацiональне втiлення. Книж-
ка вмiщує велику кiлькiсть таблиць,
тегсетiв, позначок – усього того, що
зветься «корпусною розмiткою». Ви-
значено основнi принципи корпусної
лiнгвiстики, описано методику здiйс-
нення корпусного дослiдження –
фактично, читачам запропоновано
iнструкцiю до укладання корпусу.

Крiм очевидного науково-теоре-
тичного внеску, книжку О.Демської ха-
рактеризує стилiстична легкiсть ви-
кладу непростих лiнгвiстичних проб-
лем, зокрема єдностi мовознавства з
iншими науками, насамперед логiкою,
математикою, психологiєю, кiберне-
тикою, що сприяло появi корпусної
лiнгвiстики з текстовим корпусом у
центрi. О.Демська, увiбравши най-
кращi традицiї наукового стилю укра-
їнської мови, додає грацiйної невиму-
шеностi викладу таких складних для
сприйняття традицiйного фiлолога
понять, як електронний текстовий
корпус нацiональної мови, його кон-
цепцiї, призначення, мета створення,
структура, а також мiсце у лiнгвiстич-
них студiях. Крiм цього, у монографiї
також розкрито аспект становлення
текстового корпусу, викладено засади
планування й укладення корпусу су-
часної української мови. 
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