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УКРАЇНСЬКА КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА:
СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
Корпусна лiнгвiстика – порiвняно новий, мало розроблений напрям
сучасного мовознавства як у свiтi, так i в Українi. Вiдповiдно здобуткiв у
нас у цiй галузi негусто. Тим цiннiша поява праць, що активiзують розвиток української корпусної лiнгвiстики. Одна з них – монографiя
Орисi Демської «Текстовий корпус: iдея iншої форми», яка нещодавно
побачила свiт i яка, власне, визначила тему нашої розмови.
Орися Мар’янiвна Демська – кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри української мови Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя». Коло наукових iнтересiв: лексикологiя i фразеологiя, лексикографiя, корпусна лiнгвiстика.
Закiнчила Дрогобицький державний педагогiчний iнститут (тепер –
унiверситет), працювала у Львiському нацiональному унiверситетi
iм. Івана Франка, Вроцлавському унiверситетi, Інститутi української мови НАН України, викладала у Варшавському унiверситетi та Московському державному унiверситетi iм. Михайла Ломоносова.
Автор i спiвавтор близько 70-ти наукових праць, що вийшли друком в українських, росiйських,
польських, французьких збiрниках, а також окремими виданнями «Словник омонiмiв української
мови» (1996), «Українська мова у ХХ сторiччi: iсторiя лiнгвоциду» (2005), «Українсько-польський
тематичний словник» (2007), «Фразеологiя» (2008), «Вступ до лексикографiї» (2010), «Текстовий
корпус: iдея iншої форми» (2011).

– Спробуймо означити корпусну лiнгвiстику
(КЛ), аби дати нашим читачам, а це переважно
вчителi-словесники, найзагальнiше уявлення
про те, на чому вона зосереджує свою увагу,
що є її завданням?
– Ще з часiв давнього свiту прийшла до нас
iдея вивчення людської мови, яку сприймаємо
опосередковано – за допомогою тексту, усного
або друкованого чи писаного. Спочатку вивчали
писанi, згодом друкованi тексти рiзних творiв:
теологiчних, фiлософських, фольклорних i так
далi. Потiм таких текстiв стало дуже багато, i мовознавцi почали укладати картотеки – зiбрання
цитат з переважно класичних творiв нацiональної лiтератури, записанi на спецiальнi картки, передусiм для укладання словникiв, але й також
для вивчення граматичних особливостей мови, її
лексичного i фразеологiчного складу. Однак цi
картотеки мали певнi обмеження. І одним з таких обмежень був час, який треба було згаяти,
аби дiстатися до картотечних матерiалiв й опрацювати їх. Саме цi обмеження подолав електронний текстовий корпус – спецiально органiзоване
зiбрання текстiв природної мови, призначене
для наукового i практичного вивчення її. Згодом
дослiдження, вивчення, описування людської
мови, що здiйснюється на основi такого електронного текстового корпусу, об’єдналися пiд
назвою корпусна лiнгвiстика. Таким чином, корпусна лiнгвiстика – це роздiл мовознавчої науки,
що зосереджений, з одного боку, на питаннях
теорiї i практики побудови рiзних комп’ютерних
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текстових корпусiв нацiональної мови, а з iншого – на питаннях теорiї i практики наукового i
практичного вивчення цiєї мови через текстовий
корпус, який можна вважати, за умови правильної його побудови, певною моделлю природної
мови.
– Ученi не мають єдиної думки щодо початкiв КЛ, тож хотiлося б знати Вашу думку.
І ще: що зумовило появу цього напряму мовознавства?
– Справдi, дещо по-рiзному трактують витоки корпусної лiнгвiстики рiзнi науковцi. Однi
розширюють її межi до початку ХХ столiття, говорячи про протокорпусний (вступний корпусний) i власне корпусний перiоди в лiнгвiстицi,
iншi – кажуть, що початки цього напряму можна
спiввiднести з появою перших електронних текстових власне корпусiв (мова не йде про комп’ютернi текстовi ресурси на зразок лiнгвiстичних баз даних, бiблiотек тощо), тобто датувати
його 60-ми роками ХХ столiття, коли й з’явилися першi корпуси англiйської мови, i, врештi, є й
такi, що схильнi говорити про корпусну
лiнгвiстику вiд моменту появи термiна корпусна
лiнгвiстика у 1984 роцi, коли вперше побачив
свiт науковий збiрник пiд назвою «Корпусна
лiнгвiстика».
Якщо ж робити якiсь висновки чи узагальнення, то все-таки варто говорити про корпусну
лiнгвiстику в широкому сенсi цього слова i вiдносити її появу до початку ХХ столiття, як це роблять, зокрема, британськi вченi Т.МакЕнерi та

СЛОВО
А.Вилсон, видiляючи в її iсторiї початковий або пiдготовчий чи протокорпусний перiод i власне корпусну
лiнгвiстику, базовану саме на електронних текстових корпусах, яка починає свiй вiдлiк iз 60-х рокiв минулого столiття, i остаточно оформлюється як самостiйний напрям у мовознавствi на середину 80-х рокiв того ж ХХ столiття.
– З однiєї Вашої статтi я довiдалася, що iнтенсивним розвитком
КЛ позначенi 1990-тi роки. У цей
час з’являються нацiональнi корпуси майже всiх європейських мов.
Розкажiть про це докладнiше.
– Справдi, 90-тi роки минулого
столiття позначенi активнiстю корпусних студiй на Європейському континентi й у
Пiвнiчнiй Америцi. Не кажу, що таких студiй немає
за межами цього простору, але вони залишилися
трохи поза моєю увагою. І це пiднесення також
можна трактувати як пiдтвердження того, що саме у
80-х роках корпусна лiнгвiстика остаточно оформилася як самостiйний напрям.
Отже, що ж вiдбулося у 90-х роках з корпусною
лiнгвiстикою? По-перше, вона перестала бути попелюшкою в науцi про мову. Навiть тi мовознавцi, якi
гостро її критикували, припинили це робити, а подекуди й навернулися до iдеї текстового корпусу як
певної моделi мови, яку можна дослiджувати й
отримувати якiснi результати. По-друге, у цей час
з’являються комп’ютернi текстовi корпуси нацiональних мов не тiльки, скажiмо, англiйської,
нiмецької, французької, але й слов’янських. Зокрема один за одним побачили свiт загальномовнi корпуси чеської, польської, росiйської та й iнших
нацiональних мов Славiї. А такiй появi конче мало
передувати теоретичне об@рунтування засад корпусної органiзацiї нацiональної мови, що й дало поштовх до нового етапу в розвитковi корпусної
лiнгвiстики. І, по-третє, у цей перiод започатковано
низку глобальних корпусних проектiв, зокрема таких, як MULTEXT, MULTEXT-EAST, PAROLE, а
також створення робочої групи EAGLES (Expert
Advisory Group on Language Engineering Standards)
i консорцiуму ТЕІ (Text Encoding Initiative). Отже,
найзагальнiше можемо казати, що саме цей перiод
звершив етап теорiї i практики побудови електронних текстових корпусiв i став початком нового етапу – теорiї i практики наукового й практичного вивчення мови на базi корпусу.
– Крiм питань виникнення та розвитку, нашим
читачам, гадаю, цiкаво буде дiзнатися й про теоретичне пiдLрунтя сучасної КЛ.
– Це надзвичайно широке запитання. Очевидно,
що в нашому iнтерв’ю я не зможу докладно розповiсти про це, але загалом можу висловити свiй
власний погляд, своє наукове переконання, що тео-

ретичним пiд@рунтям корпусної
лiнгвiстики найбiльше є структуралiзм, чи, за словами В.Виноградова: «сукупнiсть поглядiв на мову та
методiв її дослiдження, в основi яких
лежить розумiння мови як знакової
системи, у межах якої видiляються
структурнi елементи (одиницi мови,
їхнi класи тощо)». Крiм цього, структуралiзм виявляє прагнення до
чiткого, наближеного до точних наук,
формального опису мови. І саме це
чи не найбiльше вирiшило долю
структуралiзму як теоретичного
пiд@рунтя корпусної лiнгвiстики.
– Розкрийте ширше поняття текстового корпусу: суть, принципи його створення i, звичайно ж, практичне застосування.
– Про це я вже сказала, вiдповiдаючи на перше
запитання. Отже, трошки повторюся, текстовий
корпус – це перетворена на електронну форму,
стандартно органiзована, програмно опрацьована,
репрезентативна вибiрка текстiв української мови,
призначена для наукового i практичного вивчення
нашої мови. Пiд це визначення найбiльше пiдходить загальномовний корпус, чи корпус, до складу
якого входять тексти, що вiдображають мову загалом: її лiтературний варiант, територiальнi та
соцiальнi дiалекти, термiнологiчнi системи тощо.
Однак можливi також i так званi спецiальнi, не загальномовнi, а частковi корпуси, зокрема дитячої
мови, молодiжного сленгу, окремим може бути i
корпус мови письменника, наприклад Тараса Шевченка чи Івана Франка.
Проте далеко не кожен текстовий комп’ютерний
ресурс можна вважати корпусом. Аби зiбрання
текстiв, що мають електронну форму, можна було
вважати корпусом, воно повинно вiдповiдати певним критерiям. Цих критерiїв багато, але далеко не
всi є обов’язковими. Загалом обов’язковими вважаються репрезентативнiсть, стандартнiсть, вичерпнiсть. І якщо говорити про цi критерiї, то вони означають таке. Репрезентативнiсть, чи, надзвичайно
спрощено, здатнiсть корпусу правильно вiдображати всi властивостi або мови загалом, або певного її
рiвня, через тексти, що входять до корпусу. Вичерпнiсть, чи якомога повнiше вiдображення або
мови загалом, або певного її рiвня у корпусi.
І, врештi, стандартнiсть, чи така органiзацiя текстових ресурсiв у корпусi, що вiдповiдає засадничим вимогам мiжнародного стандарту кодування
корпусiв. Якщо цi вимоги не дотриманi, то маємо
справу з будь-яким iншим добрим комп’ютерним
текстовим ресурсом, але, на превеликий жаль, не
корпусом.
З вашого дозволу омину принципи створення
корпусу, бо для цього треба переказати свою останню книжку, а також думки багатьох iнших корпус-
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них лiнгвiстiв. Але iз задоволенням розкажу про
практичне застосування такого комп’ютерного
об’єкта, як корпус. Отже, найперше, загальний корпус нацiональної мови можемо використовувати в
навчаннi української мови i як рiдної, i як чужої.
Наприклад, учитель помiтив, що учнi роблять
певнi помилки в письмових роботах i в усному мовленнi. Щоб подолати цю помилку, вчитель може
дати завдання знайти такий приклад вживання
слова у словосполученнi чи реченнi, вдавшись до
корпусу. Якщо такого прикладу не буде, доречно
доповнити завдання: знайти його вiдповiдник,
який в академiчному загальномовному корпусi матиме правильну, тобто без помилки, форму, i скласти з ним речення. За допомогою корпусу можна
перевiрити правильнiсть вживання вiдмiнкових
форм iменних частин мови, дiєвiдмiнювання, сполучування слiв, як-от згiдно з чи згiдно до, навчати
мови чи мовi i багато iншого. Надзвичайно корисним є корпус тодi, коли ви вивчаєте чужу мову або
коли викладаєте рiдну мову як чужу, оскiльки за
його допомогою найпростiше побачити, як правильно поєднувати й узгоджувати слова в реченнях, якi словосполучення є стiйкими, а якi взагалi
не притаманнi виучуванiй мовi й утворенi за моделлю рiдної, i ще багато iншого.
Не можу оминути завдання корпусу, яке практично безпосередньо й зумовило його появу. Ідеться
про те, що корпус є центром всесвiту словникарства.
Без текстiв нема словникiв. І одним з основних застосувань корпусу є використання його пiд час укладання словникiв. В iдеалi сучаснi словникарi з корпусу добирають слова й визначають їхнi значення,
звiдти ж приходять i словниковi цитати чи приклади вживання слова з конкретним значенням. На основi авторських корпусiв укладають словники мови
письменникiв, на основi корпусiв дитячої мови –
словники для дiтей. І так далi… Але треба пам’ятати,
що з розвитком мови має розвиватися i корпус.
– Ми з Вами говоримо про практичний бiк
справи, а можливо, є ще якiсь iншi аспекти застосування чи iснування корпусу?
– Так. Є один надзвичайно важливий аспект
iснування електронного текстового корпусу – це
його загальнокультурне значення. Колись вважалося, що розвинена нацiональна культура повинна мати у своєму арсеналi великий академiчний словник
нацiональної мови й теоретичну граматику. Нинi до
цих двох китiв додався класичний третiй –
нацiональний корпус. Погляньте на континентальнi народи – нiмцiв, французiв, англiйцiв, чехiв,
полякiв… – усi вони мають академiчний словник,
теоретичну граматику i нацiональний корпус, не кажучи вже про низку iнших корпусiв. Зазвичай у

розбудованих нацiональних мовознавчих традицiях
iснує по кiлька, а подекуди по багато найрiзноманiтнiших текстових корпусiв.
– У Вашiй монографiї є роздiл «Лiнгвiстична
iдеологiя нацiонального корпусу української мови», де запропоновано його проект. Чи набула ця
iдея реального втiлення, якщо так, то якою мiрою
реалiзована?
– Первинно цей проект мав виконуватися в
Інститутi української мови НАН України. Але
маємо розумiти, що, по-перше, це доволi дороге задоволення, i, по-друге, воно потребує багато часу й
людської працi. На момент появи та об@рунтування
цiєї iдеї ще не було готових кадрiв для її реалiзацiї.
Напевно, навiть ще не було й самого розумiння, для
чого потрiбен цей проект. Однак, зауважимо, що через такий стан речей у рiзний час проходили практично всi нацiональнi корпуснi лiнгвiстики. Яка ситуацiя нинi з проектом побудови нацiонального
корпусу української мови в Інститутi української
мови НАНУ, я не дуже знаю, оскiльки працюю в
Нацiональному унiверситетi «Києво-Могилянська
академiя» й не можу осягнути неосяжне. Проте думаю, що поява корпусу української мови – це лише
питання часу.
– Нашi читачi – це переважно вчителi-словесники, їх, найiмовiрнiше, цiкавить питання про те,
який шкiльний вимiр цiєї справи? Чи є вiн?
– Працюючи над своїми книжками, присвяченими теоретичному аспектовi корпусних студiй, я не
надто зважала на цей аспект. Мене бiльше цiкавила
наука. Так-так, саме наука задля науки. Але погоджуюся з вами, що має бути i шкiльний вимiр цiєї
справи. Очевидно, що зараз я не дам якоїсь чiткої
вiдповiдi, бо тiльки почну про це системно думати.
Проте, поза сумнiвом, що шкiльний, методичний аспект текстового корпусу, особливо загальномовного, є чи не одним iз найважливiших. І що найцiкавiше, найперший комп’ютерний текстовий корпус
англiйської мови – так званий Браун Корпус (укладений в Унiверситетi Брауна, США) – у 1962 роцi
був створений на замовлення Мiнiстерства освiти
США. Цiкаво, але цей факт тiльки пiд час нашого
iнтерв’ю я актуалiзувала для себе. Отже – шлях на
освiту…
– Останнiм часом змiнюються шкiльнi програми, приходять новi пiдручники – можливо, є сенс
увести в них КЛ?
– На все повинна бути повнота часу, як казав
Іван Павло ІІ. Навiть в академiчних пiдручниках аспекти корпусної лiнгвiстики лише починають з’являтися. Українська корпусна лiнгвiстика ще дитя.
Треба вирости. Головне, щоб цьому ростовi дали
право.
Спiлкувалася Мирослава-Марiя РИБАЛКО
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