ÇÀ ÊÎËÎÊÀÖÈÈÒÅ È ÓÑÒÎÉ×ÈÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎÑÚ×ÅÒÀÍÈß Â ÍÎÂÎÃÐÚÖÊÈß ÅÇÈÊ
Ðóìåí Ðèêåâñêè
Настоящият доклад има за цел да направи едно кратко съпоставяне на колокациите и устойчивите словосъчетания в съвременния
гръцки език. За по-голяма яснота са разгледани и основните характеристики на свободните изрази, тъй като лексикалните единици на
ниво фраза се определят и тълкуват винаги в сравнение със свободните изрази.
Мелчук (1998, 27–30) въз основа на функционални и семантични
критерии разделя езиковите фрази на две основни групи: свободни
(free phrases) и семантично-обвързани фразеологизми (semantic phrasemes). Втората група разделя на три категории: напълно семантично-обвързани фразеологизми/идиоми (full phrasemes/idioms), към
която принадлежат устойчивите словосъчетания, частично семантично-обвързани фразеологизми или колокации (semi-phrasemes или
collocations) и квази-фразеологизми/квази-идиоми (quasi- phrasemes/
quasi-idioms). За последната категория е характерно, че значението
на фразата е сума от значенията на компонентите £ плюс някакво
допълнително скрито значение (åìðïñéêü êÝíôñï), но в настоящия
доклад ще пренебрегнем тази категория.
Свободни фрази
При свободните фрази елементите, които изграждат фразата,
се използват с буквалното си значение и могат свободно да бъдат
заменени с други елементи. При свободните фрази композиционалността е пълна – значението на фразата е сума от значенията на
нейните компоненти. Свободните фрази са прозрачни – те са напълно
разбираеми.
ðéÜíù ôï ìïëýâé, ôçí ìðÜëá...
æåóôüò êáöÝò, æåóôü ãÜëá, æåóôü íåñü...
êüêêéíç ìðëïýæá, êüêêéíï öüñåìá, Üóðñç ìðëïýæá...
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Устойчиви словосъчетания
Фразеологизмът е израз, който се състои от две или повече
думи, без да бъде задължително напълно завършено изречение, и
тези думи изграждат едно съчетание, което не съществува еднократно, а се намира в речниковия потенциал на носителите на езика.
Устойчивите словосъчетания са група от изрази, които са традиционни и се използват наготово от десетилетия. Значението им се
знае от почти всеки, който добре си служи със съответния език.
Лингвистиката чрез свой дял, наречен фразеология, се занимава
с тези устойчиви словосъчетания – стереотипни изрази, пословици,
поговорки, идиоми или просто неразкъсваеми единства. За много от
езиците в последните години се издават специални речници с такива
изрази наречени фразеологични.
Устойчивите словосъчетания са не-композиционални, тяхното
значение не може да се извлече от значенията на компонентите им
(âÜæåé ôï êåöÜëé ôïõ óôï óáêß).
Устойчивите словосъчетания са частично или напълно непрозрачни – цялостното им значение е трудно разбираемо или неразбираемо за един чужденец (ôá Ýêáíá ìïýóêåìá).
Много от устойчивите словосъчетания съдържат метафора
(ðéÜíåé ôïí ôáýñï áð’ ôá êÝñáôá), метонимия (äþóå åíá ÷åñÜêé),
хипербола (äåí áîßæåé äåêÜñá) или някакъв друг троп.
Устойчивите словосъчетания са лексикализирани – те са напуснали категорията на свободните фрази и се установяват в смисловия
речник като едно цяло, а също така се възприемат като едно цяло
от говорещите езика. Елементите на устойчивите словосъчетания
са загубили специалния си смисъл и тези устойчиви фрази се явяват
като нови лексикални единици, автономни и с едно ново завършено
значение, което е независимо от съставните им части,но тъй като по
правило устойчивите словосъчетания не могат да бъдат разпознати
по външната си форма като лексикализирани изрази, понеже рядко
може да се намери някакво различие спрямо свободните изрази, то
и тяхното локализиране е доста трудно. Трудността се засилва и от
факта, че някои устойчиви изрази могат да функционират и като
свободни изрази в зависимост от контекста (Üíïéîå ôá ìÜôéá ôïõ).
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Много често устойчивите словосъчетания носят едно допълнително конотативно значение, което се асоциира със съответната
фраза и се реализира в контекста, като се отличава в определена
или в съществена степен от денотативното й значение.
Устойчивите словосъчетания имат синтактична и морфологична устойчивост, т.е. и най-малката промяна от синтактична
или морфологична гледна точка, която бива направена в тях, води
до загуба на устойчивото съчетание:
ðáßñíù ðüäé – устойчиво съчетание
ðáßñíù ôï ðüäé ìïõ (áðü ôçí êáñÝêëá) – свободна фраза
ðáßñíù ìÝñïò – устойчиво съчетание
ðáßñíù Ýíá ìÝñïò (áðü ôçí êëçñïíïìßá) – свободна фраза
ôïõ âãÜæù ôï êáðÝëï – устойчиво съчетание
ôïõ âãÜæù ôï ùñáßï êáðÝëï – свободна фраза
âÜæåé ôï ÷Ýñé ôïõ óôç öùôéÜ – устойчиво съчетание
âÜæåé ôá ÷Ýñéá ôïõ óôç öùôéÜ – свободна фраза
áíïßãù ðëçãÝò, а не áíïßãù ðëçãÞ
ìïõ áíïßîå ôá ìÜôéá, а не ìïõ áíïßîå ôï ìÜôé
ðëçñþíåé ôç íýöç – устойчиво съчетание, но не и ðëçñþíåé
ìéá íýöç/ ðëçñþíåé áõôÞ ôç íýöç/ ðëçñþíåé ôçí íýöç ôïõ
ôï öáñäý ðáíôåëüíé åßíáé ôçò ìüäáò – устойчиво съчетание,
но не и ôï öáñäý ðáíôåëüíé åßíáé ìéáò ìüäáò/ ôï öáñäý ðáíôåëüíé
åßíáé áõôçò ôçò ìüäáò/ ôï öáñäý ðáíôåëüíé åßíáé ôçò ìïäÜò ìáò
Устойчивите словосъчетания носят относителна семантична
стабилност и техните елементи не подлежат на замяна с други
синонимни думи:
ïäçãåßôáé ùò ðñüâáôïí åðß óöáãÞ, но не и ïäçãåßôáé ùò áñíß
åðß óöáãÞí
äåí åßäå Üóðñç ìÝñá, но не и äåí åßäå ëåõêÞ ìÝñá
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Колокации
Мелчук (1998, 27–30) нарича колокациите частично семантично-обвързани фразеологизми и по този начин ги поставя някъде
между свободните фрази и устойчивите словосъчетания.
Според Мелчук (1995, 182, 1998: 30) колокацията е лексикален
израз, чието значение произлиза от значението на един от съставните
£ елементи A плюс значението на другия £ елемент B, но само в
контекста на или в зависимост от елементa A, т.е. значението на
компонентa B се обвързва с компонента А, напр:
êëåßíù äùìÜôéï – запазвам стая, компонентът äùìÜôéï се
избира свободно от говорещия със своето буквално значение, а компонентът êëåßíù се избира в зависимост от äùìÜôéï и само в съчетание с него добива значението запазвам. Това буквално значение
на един от елементите на колокацията е основният елемент, който я
отличава от устойчивото съчетание.
Обикновено колокациите имат структурата глагол-съществително име:
äßíù ôÝëïò
ñß÷íù ìéá ìáôéÜ
но може да се срещнат и конструкциите прилагателно-съществително:
ïõóéþäçò äéáöïñÜ
ùñïëïãéáêÞ âüìâá
íåõñéêü óýóôçìá
или наречие-прилагателно:
ðáãåñÜ áäéÜöïñïò
Üêñùò áíáãêáßïò
В границите на колокацията съществува възможност за лексикална замяна със синоними, но тя е доста по-рестриктивна в сравнение със свободните изрази, което се дължи на няколко фактора:
– ограничено значение на глагола в рамките на колокацията.
Значението на глагола е толкова ограничено и конкретизирано, че
позволява съчетаване с много малко съществителни, дори понякога
само с едно:
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äéáäñáìáôßæù ñüëï
åêöùíþ ëüãï
öïñôßæù ôï êëßìá
– специфично значение на глагола в рамките на колокацията,
което може да бъде метафорично:
äåß÷íù óåâáóìü
äßíù èÜññïò
или да показва някакъв специализиран термин:
õðïâÜëëù Ýíóôáóç
óõãêáëþ ìéá óýóêåøç
– загуба на основното значение на глагола. Смисловата тежест
се прехвърля върху съществителното, а глаголът се използва найвече заради глаголните категории:
ðáßñíù áðüöáóç
âãÜæù öùôïãñáößåò
äßíù åîåôÜóåéò
Като последица от ограниченото значение на глагола в рамките
на колокацията е и невъзможността му за замяна със синонимен глагол:
êïéôÜæù ôï óõìöÝñïí ìïõ, но не и âëÝðù ôï óõìöÝñïí ìïõ
В рамките на колокациите има синтактични ограничения, напр.
по отношение на определителния член или неговата липса, а също
така може да се направи степенуване по отношение на устойчивостта
им на синтактично ниво. Що се отнася до определителния член, той
по-скоро не се използва (êÜíù åíôýðùóç, äßíù ðñïóï÷Þ), но понякога е неразделна част от израза (Ý÷ù ôç ãíþìç, Ý÷ù ôçí åíôýðùóç),
а в някои случаи липсата или присъствието му или пък употребата
на определителен или неопределителен член води до семантични
промени (ðáßñíù ìÝñïò = участвам, ðáßñíù ôï ìÝñïò = подкрепям)
(Ý÷ù ôçí éäÝá = мисля, Ý÷ù ìéá éäÝá = предлагам).
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Заключение
Колокациите и устойчивите словосъчетания в новогръцкия език
са част от фразеологията на езика. На синтактично ниво както колокациите, така и устойчивите словосъчетания проявяват синтактична
устойчивост, която е доста по-силно изразена при устойчивите словосъчетания. На семантично ниво при устойчивите словосъчетания
почти не се допуска замяна със синонимни думи, докато при колокациите, макар и ограничена, такава възможност съществува. Найсъществената разлика между двата вида фрази е тази, че при колокациите или единият, или и двата елемента на фразата допринасят за
цялостния смисъл, докато при устойчивите словосъчетания нито един
елемент не участва пряко в цялостния смисъл на съчетанието.
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