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За результатом аналізу визначень терміна «асоціація» в україно- англо-, німецько-

та  російськомовних  лінгвістичних  довідкових  джерелах  спостережено  брак

лінгвістичного визначення цього терміна, який спричинений тісним генетичним зв’язком

терміна “асоціація” з психологічною методологією. Розглянуто основні характеристики

асоціації,   лінгвістичні  явища,  подібні  до  неї,  та  її  типи.  Запропоновано

текстоцентричний підхід до дослідження асоціації, а також визначення цього терміна,

яке значно розширює можливості його осягнення за допомогою лінгвістичних методів.

Ключові  слова: асоціація,  консоціація,  колігація,  колокація,  асоціативний

експеримент.

Дослідження асоціації має багатовікову історію, але й досі не втрачає

своєї  актуальності.  Асоціація  давно  увійшла  до  базового  лексикону

лінгвістики  і  активно  досліджується,  зокрема,  у  річищі  прикладної

лінгвистики,  корпусної  лінгвістики,  психолінгвістики.  Та  попри  це,  аналіз

німецько-,  англо-,  українсько-  та  російськомовних  довідкових  джерел

показав,  що  у  визначенні  цього  терміна  немає  одностайності.  Переважно

акцент ставиться на психологічному трактуванні цього поняття, яке, власне, і

є  первинним,  однак  воно  лише  частково  корелює  з  лінгвістичним

інструментарієм.  Тож  стаття  має  на  меті  сформулювати  текстоцентричне

визначення асоціації,  спираючись на її  основні характеристики та варіанти

їхніх виявів у тексті.

Асоціація  як  категорія  на  позначення  зв'язку,  що  утворюється  між
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двома  або  більше  змістовими  елементами  мислення,  привертала  науковий

інтерес  ще  за  часів  античності.  Аристотель  зазначав,  що  наша  пам'ять

значною  мірою  визначається  тим,  що  спостережено  "близько  одне  від

одного", однак лише за часів Д. Локка (ХVII ст.) термін "асоціація" почали

вживати  у  звичному  нам  розумінні  [11,  с. 34].  Пов’язаний  із  асоціацією

напрям у психології асоціанізм був домінантним наприкінці ХІХ – початку

ХХ ст. Тож не дивно, що у той період теза про сумісний ужиток понять і явищ

знову  набула  актуальності  для  лінгвістів.  1880–го  було  проведено  перший

асоціативний  експеримент,  який  отримав  статус  першої  спроби

систематичного узагальнення асоціативної поведінки людини [7, с. 19]. Цей

експеримент  започаткував  західний  експериментально-психологічний  та

біхевіористичний  напрямки  вивчення  асоціації,  які  пов’язані  з  іменами

В. Вундта,  Е. Торндайка,  Г. Еббінгауза  [5],  Дж. Ватсона  [13],  H. Axa  [1],

Г. Кент,  А. Розанова  та  ін.  Відомий  список  слів-стимулів  для  вільного

асоціативного  тесту  Кент-Розанов,  який  використовувався  не  тільки  для

англомовних,  але  і  для  німецькомовних  асоціативних  тестів  (у  перекладі

Рассела  [9]).  Побіжно  зауважимо,  що  авторами  тесту  є  американська

психолог Грейс Елен Кент (Grace Helen Kent, 1875–1973)  та американський

психіатр  російського  походження  Аарон  Джошуа  Розанов  (Aaron  Joshua

Rosanoff, 1878–1943), тож перше ім’я у назві тесту не повинно відмінятися

ані в українській, ані в російській мові. На теренах пострадянського простору

дослідження цієї  царини рухалися  в  дещо іншому напрямі,  пов’язаному  з

іменами  О. Потебні,  І. Бодуена  де  Куртене,  М. Покровського.  Вплив

асоціативних теорій на лінгвістику та психолінгвістику спричинив активне

звернення лінгвістів до вільних та спрямованих асоціативних експериментів,

які мали б надати доступ до когнітивного рівня функціонування мови. Цей

вплив тривав досить довгий час,  приблизно до другої половини ХХ ст.,  до

періоду  розквіту  теорій  Хомського  та  трансформаційної  граматики,  які
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пересунули  дослідницький  фокус  до  формальних  та  синтаксичних

досліджень.  Відповідно,  ізольовані  дослідження  асоціації  (шляхом

асоціативного  експерименту)  відійшли  на  другий  план.  У  російському

мовознавстві  у  середині  70-х  рр.  експериментальне  дослідження  асоціації

набуло  значного  розвитку,  і  там  до  сьогодні  асоціативний  експеримент

вважається  основним  методом  вивчення  асоціації.  За  допомогою

асоціативного експерименту, зокрема, відбувається осягнення «нормативної»

чи «наївної» картини світу [18],  тобто з  множини відповідей респондентів

вибудовується уявлення про узагальненого віртуального мовця. 

На нашу думку, асоціативний експеримент є проблематичним з огляду

на декілька факторів.  По-перше, він відображає лише актуальні на момент

проведення експерименту асоціації, тобто він закорінений у «тут і зараз»; він

здатний репрезентувати тільки певний етап мовного розвитку, релевантний

для  носіїв  певного  територіального  мовного  різновиду  і  не  може  бути

позбавлений впливу, наприклад, медійних факторів. Звісно, для діахронічних

досліджень  можна  використовувати  результати  попередніх  експериментів,

однак  цей  підхід  пов’язаний  з  другою  важливою  перешкодою  до

універсальності методу асоціативного експерименту: кількість слів-стимулів

неминуче буде обмеженою. Кількість респондентів також є обмеженою.  Як

показали дослідження Т. Фітцпатрик, результати асоціативного експерименту

можуть  бути  подібними  тільки  щодо  частотних  стимулів  та  реакцій,  і  в

цілому не можуть бути репрезентативними щодо усіх носіїв мови. До того ж,

результати  асоціативного  експерименту  великою  мірою  залежать  від  віку

опитуваних.  Вік  впливає  не  тільки  на  вибір  слова-реакції,  але  й  на  тип

реакції. Відомо, що діти віддають перевагу асоціації за звучанням [6].  Ще

одним важливим недоліком є неприродність подібного продукування мови.

Вільний  асоціативний  експеримент  переважно  позбавлений  контексту,  що

видається нам серйозним недоліком з огляду на більш сучасні дослідження
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колокації, яку можна вважати окремим випадком сингтагматичної асоціації.

Контекст (ко-колокат) згідно з тричленною моделлю колокації здатен тією ж

мірою впливати на реакцію, як, власне, і база колокації [2, р. 233], яка у цьому

випадку виступає словом-стимулом. 

З огляду на ці  обмеження ми вважаємо, що принципово важливим є

створення іншого методу дослідження асоціацій, такого, що дозволяв би їх

дескриптивне  вивчення  у  вільно  продукованій  мові,  який  не  був  би

обмежений  часовими  рамками  проведення  експерименту  та  дозволяв  би

дослідження як частотних, так і  менш частотних стимулів та реакцій. Такі

вимоги задовольнив би текстоцентричний метод дослідження асоціацій,  де

мережі асоційованих слів виводилися би з закономірностей їхнього спільного

вжитку  на  матеріалі  досить  репрезентативного  корпусу.  Аналіз  за  таким

принципом  не  мав  би  обмежуватися  аналізом  самих  лише  безпосередніх

колокатів, як це усталено у традиції корпусної лінгвістики, яка, до речі, часто

оперує  терміном  «сила  асоційованості»,  під  якою  розуміють  статистичну

величину,  яка  визначає  імовірність  появи того  чи  іншого  слова  суміжно з

ключовим.

Термін  «асоціація»  набуває  все  більшої  ваги  в  лінгвістичних

дослідженнях, однак він мало представлений у лінгвістичних словниках, як в

україно-  та  російськомовних,  так  і  в  англо-  та  німецькомовних.

Парадоксально,  що  в  деяких  лінгвістичних  словниках  та  енциклопедіях

взагалі  немає  статті  під  назвою  «асоціація»,  попри  те,  що  сам  термін

неодноразово вживається на сторінках книги, або ж асоціація презентується

тільки як синонімічний термін і не має власного визначення. 

Словник „Longman  Dictionary  of  Language  Teaching  and  Applied

Linguistics“ містить статтю з назвою «Word association» з таким визначенням:

“ways in which words come to be associated with each other and which influence

the learning and remembering of words. In a word association test,  a person is
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given a word or list of words and asked to respond with another word or words.

Word  associations  have  been  studied  in  semantics,  verbal  learning  theory  and

psycholinguistics”  [8,  S.  635–636]. Визначення  містить  дефінований  термін

(способи, у які слова асоціюються між собою) та короткий опис методології

проведення асоціативного експерименту.

Переважна  більшість  словників  спираються  на  психологічне

потрактування  цього  терміна,  скажімо,  таке  визначення  є  основним  у  „A

dictionary of Linguistics and Phonetics”: “The general senses of this term are often

found in linguistic discussion – the non-linguistic feelings (see connotation) which

a lexical item gives rise to, or the range of psychologically connected items which

come to mind (i.e.  the word associations or sense associations).  Some linguists

have used the term with a more restricted definition, however. For example, the

Saussurean conception of paradigmatic relationships was referred to as associative

relations. Some linguists use the term associative field (or association group) to

refer  to  a  set  of  lexical  items  which  display  a  specific  similarity  of  form  or

sense” [4, S. 41].

У деяких джерелах когнітивно-психологічним аспектом цього терміна

нехують,  і  наводиться  визначення,  релевантне  тільки  для  однієї  з

лінгвістичних  наук.  Так,  „The Cambridge Dictionary“  визначає  термін

«асоціація» з  фонологічної  перспективи:  „In autosegmental phonology a line

drawn to represent the relation between elements of tiers of phonological

representation“ [3, S. 50], однак він же містить статтю під назвою «асоціативна

відповідь»: „The typical response to a word stimulus. A distinction is sometimes

made between paradigmatic responses, responses in the same word class, e.g. cat

stimulates dog, mouse, etc., and syntagmatic responses, responses of syntactically

associated  words,  e.g.  cat  stimulates  black  etc.”  [3,  S. 50].  «A Dictionary  of

Research Methodology and Statistics in Applied Linguistics» термін «асоціація»

пропонує  вважати  варіантом  «кореляції»  у  статистичному
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розумінні [12, p.20].

Нам  відомо  п’ять  українсько-  та  російськомовних  лінгвістичних

довідникових  джерел,  які  містять  статтю  під  заголовком  «асоціація»:

“Словник  лінгвістичних  термінів”  О.  Ахманової,  “Короткий  словник

когнітивних термінів” за редакцією О. Кубрякової, енциклопедичний словник

для  фахівців  з  теоретичних  гуманітарних  дисциплін  та  гуманітарної

інформатики “Вибрані  топіки та  лексикон сучасної  лінгвістики” І.  Штерн,

О. Селіванової “Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія” а також

дослідження  В.  Іващенко  “Матеріали  до  словника-мінімуму  основних

термінопонять  концептуальної  семантики”.  Наведемо  тут  визначення

асоціації згідно з цими джерелами. 

1966 року О. Ахманова визначила  поняття “асоціація” як “об’єднання

мовних одиниць за формальною або логіко-семантичною ознакою” [14, с. 58].

У пізніших працях з'являються ширші й більш конкретні  визначення.  Так,

“Короткий словник когнітивних термінів (Ю. Панкрац): …..“Ассоціація – це

поєднання двох явищ; двох уявлень, двох об'єктів тощо, зазвичай – стимула й

реакції, яка його супроводжує. Поняття асоціації було детально розроблене у

класичній психології й широко вивчалося експериментальними методиками”

[16, с. 13]. 

У “Вибраних топіках та лексиконі  сучасної лінгвістики” І.  Б.  Штерн

читаємо: “Асоціація  – психосемантичний зв'язок у свідомості людини між

різноманітними  мовними  одиницями  або  будь-якими  явищами

навколишнього  світу  та  мовними  одиницями.  Такий  зв'язок  виявляється  в

різноманітних ментальних ефектах – виникненні в свідомості людини певних

образів,  фантомів,  згадок  в  умовах  певного  вербального  стимулювання  і,

навпаки, у вербальних реакціях на будь-які зовнішні враження, у тому числі й

на вербальні” [19, с. 39].

За визначенням О. Селіванової, асоціація – це “динамічний тимчасовий
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нервовий  зв’язок  між  двома  й  більше  психічними  явищами  (відчуттями,

уявленнями,  почуттями,  думками,  образами  тощо),  а  також  їхніми

позначеннями в мові, який утворюється за певних умов на підставі рефлексу

суб’єктивного реагування на відповідні стимули.” [17, с. 43].

В.  Іващенко  значною  мірою  повторює  визначення  О. Селіванової:

«Асоціація – це тимчасовий психосемантичний зв'язок у свідомості людини

між  двома  й  більше  психічними  явищами  (ментальними  та  ментально-

мовними образами – відчуттями, уявленнями, почуттями, думками тощо), а

також  їхніми  позначеннями  в  мові,  що  відображає  зв'язок  між  тими  чи

іншими об'єктами навколишнього світу, внаслідок якого одне психічне явище

викликає інше; смисловий зв'язок» [15, с. 151]. 

У довідниках з психології, натомість, завжди міститься розлога стаття,

присвячена  асоціації.  Наведемо  тут  визначення:  «Зв’язок  між  змістом

свідомості  (сприйняття,  уявлення,  поняття  та  почуття)  такого  виду,  згідно

якого поява одного з них спричиняє появу іншого, з ним пов’язаного1»  [10,

S. 65].   Як  видно,  україно-  та  російськомовні  лінгвістичні  джерела

спираються  на  психологічне  визначення  цього  терміна,  а  от  суто

лінгвістичного визначення  цього  явища бракує,  що,  безумовно,  ускладнює

його дослідження, зумовлюючи розмите розуміння поняття.

Так,  лінгвістичне  визначення  асоціації  мало  б  давати  відповідь  на

питання,  у  якій  саме формі  виявляється в тексті  асоціативний зв’язок між

поняттями; які є види асоціації; наскільки індивідуальною є асоціація (адже

асоціація  може  бути  притаманною  як  великій  групі  мовців,  так  і  бути

результатом  персональних  переживань  та  знань,  а  отже,  бути

індивідуальною);  які  є  методи лінгвістичного дослідження асоціації,  окрім

асоціативного експерименту, запозиченого з психології.

1 die  Verbindung von Bewusstseinsinhalten  (Wahrnehmungen,  Vorstellungen,  Begriffen u.
Gefühlen)  derart,  dass  das  Auftreten  des  einen  das  Auftreten  des  anderen  mit  ihm
assoziierten Inhaltes nach sich zieht 
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Тож ми пропонуємо дефініцію асоціації, яка враховує перелічені вище

питання: асоціація — це такий вид зв’язку між поняттями, який зумовлює

регулярність  появи  репрезентантів  цих  понять  в  одному  контексті,  у

безпосередній близькості, або ж на певній відстані, навіть значній. Текстова

реалізація асоціації має вигляд три- або багаточленної структури, чиї складові

не завжди одночасно експліцитно присутні в тексті, а одним із членів якої є

контекст. Частотність суміжної появи асоційованих понять корелює з силою

асоційованості  цих  понять,  та,  опосередковано,  з  розповсюдженістю

асоціації.  За  ступенем  індивідуальності  асоціації  можна  поділити  на

загальномовні, групові та індивідуальні. Межа між цими групами є нечіткою

та  може змінюватися  з  плином часу.  За  механізмом асоційованості  можна

виокремити  парадигматичну,  синтагматичну  та  асоціацію  за  звучанням.

Окремими  випадками  асоціації  можна  вважати  такі  форми  суміжної

регулярної  появи  мовних  одиниць  у  тексті:  консоціація,  колокація,

семантична просодія, рима.

Таке  визначення  терміна  «асоціація»  не  претендує  на  вичерпність,

оскільки воно є першою спробою текстоцентричного визначення асоціації,

але маємо надію, що воно зможе допомогти у дослідженні цього винятково

цікавого й продуктивного явища на різноманітному текстовому матеріалі.
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ON LINGUISTIC DEFINITION OF THE TERM «WORD ASSOCIATION»

The analysis of dictionary definitions of the term «association»  in various Ukrainian,
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English, German, and Russian linguistic sources has revealed the lack of an inherently linguistic

definition of this term, whose roots can be traced back to its psychological origin. The article

discusses distinctive traits of the word association, similar linguistic phenomena and the types of

the word association. A new text-based understanding of word association is suggested, as well

as a new definition of this term, giving more possibilities for its linguistic research.

Key  words: word association,  consociation,  colligation,  collocation,  associative

experiment.

 Билык К.А., к. филол. н.

Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Киев

К ВОПРОСУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА

«АССОЦИАЦИЯ»

В  результате  анализа  определений  термина  «ассоциация»  в  украино-,  англо-,

немецко- и русскоязычных справочных лингвистических  источниках  было установлено,

что лингвистическое определение этого термина отсутствует, что можно объяснить

его тесной генетической связью с психологической методологией. Рассмотрены основные

характеристики ассоциации, подобные ей лингвистические явления и типы ассоциации.

Предложен  текстоцентричный  подход  к  исследованию  ассоциации,  а  также  такое

определение  этого  термина,  которое  значительно  расширяет  возможности  ее

осмысления с помощью лингвистических методов. 

Ключевые слова: ассоциация, консоциация, коллигация, коллокация, ассоциативный

эксперимент.
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СЛЕНГ ЯК МЕТАМОВНА ВАРІАНТА В ІСТОРИЧНОМУ ТА

ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

У  статті  розглянуто  термін  сленг із  позицій  його  полісемантичності  в

англістиці,  україністиці,  полоністиці,  мадяристиці,  галлицистиці,  італістиці  та
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