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Напівавтоматична вибірка синтаксичних паралелізмів з текстових 

корпусів за допомогою мови запитів CQL 

 
The article focuses on general principles of building queries aimed at 

extracting syntactic parallelisms from textual corpora based on 
SketchEngine or NoSketchEngine interfaces. The indicated stylistic device 
is based on diverse kind of repetitions of either lexical stems or grammatical 
functions. These formal properties can be formulated by means of a 
machine understandable query language, such as CQL or similar. However, 
some queries do not yield an exhaustive selection of a stylistic device in 
question due to homonymy, part of speech ambiguity, tagging errors, 
considerable number of separators between stylistic device components. 
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Паралелізм – колоритне, насичене різними шарами сенсу явище, 

сповнене глибокої експресії. Саме тому для корпусної лінгвістики стає 

справжнім викликом розгляд паралелізму під кутом зору його 

формальних властивостей, зрозумілих для опрацювання комп’ютером. 

Дослідники цього стилістичного явища у цілому сходяться щодо його 

формальних та змістових характеристик. Зокрема, Л.І. Мацько 

зазначає, що «паралелізм (від гp. рarallelіssmos – зіставлення, порів-

няння) – фігура мови з одного складного або кількох речень, 

побудована на паралельному використанні (повторі) однієї і тієї ж 

синтаксичної структури з тотожною модальністю (спонукальною, 

питальною чи оповідною), однаковим порядком слів та ідентичним 

інтонаційним малюнком. (…). Граматичні ознаки паралелізму виявля-

ються в однаковій будові складних речень, а всередині складного – 

простих, в однаковій кількості членів речення і однотипності їх 

зв’язків та граматичних форм вираження (видо-часових форм дієслів, 

відмінкових форм іменників тощо)» [1, с. 459]. І справді, такі збіги не є 

рідкісним явищем у поезії, напр.: 

From the bonny bells of heather 

They brewed a drink long-syne, 

Was sweeter far than honey, 

Was stronger far than wine 

                                                                    (Robert Louis Stevenson) 
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Л.І. Мацько додатково вказує, що «в основі паралелізму лежить 

семантико-синтаксичне зіставлення образних ситуацій зі сфер природи 

й людського життя, їхня взаємнозумовленість як загального й частко-

вого, вічножиттєвого і швидкоплинного» [1, с. 459]. У наведеному 

нижче прикладі з вірша П. Верлена завдяки використанню стиліс-

тичної фігури справді проводиться паралель між явищем природи і 

сентиментальним переживанням людини: 

- Ah ! les premières fleurs, qu'elles sont parfumées! 

Et qu'il bruit avec un murmure charmant 

Le premier oui qui sort de lèvres bien-aimées ! 

                                                                            (Paul Verlain) 

Автор відомого «Поетичного словника» А. Квятковський спосте-

рігає, що «синтаксичний паралелізм є найбільш поширеним і полягає у 

тому, що у суміжних віршах спостерігається однакова структура 

речень, на відміну від строфічного паралелізму (який також 

характеризується інколи й лексичною будовою віршів), і ритмічного 

паралелізму [2, с. 193-194]. 

Звичайно, для автоматизованої вибірки синтаксичних паралелізмів 

доцільно скористатися корпусами, які є синтаксично анотованими 

(тобто, в яких за кожним слововживанням закріплено тег з його 

синтаксичною функцією). Іншими словами, синтаксичний текстовий 

корпус – це такий корпус, програмне забезпечення якого може 

виявляти тип синтаксичного зв’язку між словами, а також синтаксичну 

роль того чи іншого компонента речення. Однак на сьогодні 

синтаксично розмічених корпусів відносно небагато, у той час як 

значна кількість корпусів є морфологічно анотованими. Спеціальні 

мови запиту, такі як CQL, CQP та подібні, дають широкі можливості 

добування синтаксичних даних навіть без явної синтаксичної розмітки, 

за умов наявності морфологічної розмітки. Морфологічно розмічений 

корпус – це корпус, програмне забезпечення якого може співвідносити 

різні граматичні форми лексеми з її початковою формою, містити 

відомості щодо граматичних ознак та частиномовної характеристики 

словоформи. Отже, мета дослідження – створити запити для напів-

автоматичної вибірки синтаксичних паралелізмів з анотованих 

корпусів за допомогою морфологічної розмітки засобами CQL (Corpus 

Query Language). Поза тим, дослідники помічають, що синтаксичний 

паралелізм завжди супроводжується морфологічним [3, с. 8]. Оскільки 

збіг синтаксичних функцій слів у двох реченнях може бути випад-

ковим і не становити стилістичну фігуру, для оцінки експресивної 
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функції потрібен аналіз експерта. Отже, вибірка не може бути цілком 

автоматизованою.  

Сучасні корпуси з морфологічною і частиномовною розміткою 

дають змогу оцінити синтаксичну подібність речень. Зокрема, будемо 

виходити з того, що у слів синтаксично подібних речень будуть 

збігатися не лише синтаксичні функції, а й морфологічні та частино-

мовні характеристики слів.  

Оскільки слова (та будь-які інші сполучення символів), з яких 

складається корпус, називаються токенами, надалі у статті 

використовуємо саме цей термін і «слово» як синоніми (докладніше зі 

значенням термінів, пов’язаних з використанням корпусів, можна 

ознайомитися тут [4]). 

В інтерфейсі NoSketchEngine, SketchEngine, яким послуговується 

Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) 

[5], морфологічні характеристики найчастіше містяться у тегах, і 

наступний запит дозволяє вибрати однослівні синтаксичні паралелізми: 

(<s>1: [] 2: [] </s>)(<s> 3:[] 4:[] </s>) & 1.tag=3.tag & 2.tag=4.tag 

Так, якщо обмежити цей запит пошуком у поетичних текстів, 

можна отримати конкорданс, частину якого показано на скріншоті: 

(вибрано з корпусу ГРАК-10 [5])  
З конкордансу видно, що паралелізм часто є буквальним повтором. 

При цьому ми не демонструємо приклади, в яких повторено суто знаки 

пунктуації або інші, не власне морфологічні характеристики слів.  
Пояснимо крок за кроком функції усіх компонентів запиту. 
1. Відкриваючий і закриваючий тег з літерою s (позначки в трикут-

них дужках) означає початок і кінець речення: 

<s> </s> 
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Відповідно частина запиту 

<s>1: [] 2: [] </s> 

означає, що необхідно знайти речення з двох токенів (токен номер 

один і токен номер два). Для пошуку речення мінімальної довжини 

(однослівного речення) потрібні два токена, оскільки знак пунктуації у 

кінці речення теж є окремим токеном. Нумерація токенів довільна; 

номери токенів потрібні, щоб у запиті до них можна було повторно 

звернутися. 
2. Аналогічно частина запиту 

<s> 3:[] 4:[] </s> 

означає, що необхідно знайти також речення, що складається з 

токена номер три і токена номер чотири.  

<s>1: [] 2: [] </s><s> 3:[] 4:[] </s> 

Таким чином, речення з двох токенів (зокрема, речення з токенів 

номер 1 і номер 2 та речення з токенів номер 3 і номер 4) стоять поспіль 

у тексті, одне за одним, як відбувається у більшості паралелізмів. 
3. Далі необхідно проаналізувати характеристики раніше згаданих 

токенів. Для цього необхідно написати номер токена, а після крапки – 

атрибут tag. Частина запиту, що вводиться символом & означає «за 

умови, що»: 

& 1.tag=3.tag & 2.tag=4.tag 

А саме, за умови, що тег токена номер 1 є таким самим, як і тег 

токена номер 3 (морфологічні характеристики слова першого речення 

збігаються з морфологічними характеристиками слова другого речення), 

і тег токена номер 2 є таким самим, як і тег номер 4. Оскільки останнім 

токеном у речення буде знак пунктуації, це означає, що обидва речення 

мають закінчуватися однаковими знаками пунктуації. 
4. Наступний запит дозволяє знайти мінімальні (однослівні) 

паралелізми (речення з подібною синтаксичною структурою), якщо 

припустити, що речення з рівнотегованими токенами мають подібну 

синтаксичну структуру: 
Наступний запит схожий на перший, однак у ньому додано по ще 

одному токену до кожної речення, отже, він спрямований на вибірку 

двослівних паралелізмів: 
<s>1: [tag!="punct"] 2: [] 3:[]</s><s> 4:[] 5:[] 6:[] </s> & 1.tag=4.tag & 

2.tag=5.tag & 3.tag=6.tag 
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Окремі його результати можна побачити на скріншоті: 

 (вибрано з корпусу ГРАК-10 [5])  
Оскільки насправді паралелізми можуть складатися з більше, ніж 

одного та двох слів, немає сенсу для речень різних обсягів створювати 

окремий запит. Врахуємо також, що в паралелізмах синтаксичний 

малюнок повторюється не завжди ідеально: морфологічна характе-

ристика двох-трьох слів може збігатися, в той час як в одне з речень 

можуть додаватися інші вкраплення. 

Наприклад, у цій дитячій поезії, що її використав Льюїс Керрол в 

«Алісі», збігаються морфологічні характеристики перших дев’яти 

токенів; восьмий токен збігається частково, оскільки в першому 

реченні він є неозначеним займенником, а в другому – означеним 

артиклем (але в багатьох корпусах ці різні частини мови будуть 

анотовані однаково як детермінативи): 

The Queen of Hearts, 
she made some tarts, 

All on a summer's day; 

The knave of Hearts, 

he stole the tarts, 
And took them clean away 

                                                            (Lewis Carroll) 
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(вибрано з корпусу ГРАК-10 [5])  

У цьому запиті  

<s>1: [tag!=".*punct.*"] []{0,1}2: [] []{0,1} 3:[] []{0,4}</s><s> 4:[][]{0,1} 

5:[][]{0,1} 6:[][]{0,4} </s> & 1.tag=4.tag & 2.tag=5.tag & 3.tag=6.tag 

також враховано, що паралелізми не обов’язково передбачають 

ідентичні структури речень, а лише подібні, тому й однаковими тегами 

мають характеризуватися не всі токени, а переважна частина з них. 

Зокрема, обов’язковою умовою у цьому запиті є збіг тегів, 

щонайменше, трьох токенів (номер 1 і номер 4, номер 2 і номер 5, 

номер 3 і номер 6). Між токенами, що явно збігаються в обох 

реченнях, можуть розташовуватися й інші токени, що відрізняються. 

Так, у мові CQL [6] пара порожніх квадратних дужок [] означає будь-

який токен, а числа у фігурних дужках означають діапазон кількості 

повторів попередньо вказаного токена. Зокрема, ця частина запиту 

[]{0,4} 

означає послідовність від 0 до 4 будь-яких токенів. Врахування 

діапазону, починаючи від нуля, дозволяє врахувати й ті випадки, коли 

слова, що переривають паралелізм, відсутні. Але якщо вони є, то 

номери токенів у запиті відповідатимуть їхнім позиціям у реченнях. На 

скріншоті видно початок конкордансу з такими паралелізмами, серед 

яких трапляються структури, в яких не однакова кількість слів, при 

цьому однаковий або схожий синтаксичний малюнок. 
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(вибрано з корпусу ГРАК-10 [5])  
Отже, збіг морфологічних тегів трьох токенів видається цілком 

достатньою умовою для напівавтоматичної вибірки паралелізмів. Як 
видно зі згенерованих конкордансів, окрім збігу синтаксичних і 
морфологічних характеристик слів сусідніх речень, впадає в око дуже 
частий лексичний повтор, – риса, що заслуговує на окреме детальне 
дослідження. 

Оскільки паралелізми можуть спостерігатися не обов’язково в 
сусідніх реченнях, а й бути дистактними (перериватися іншим 
реченням), здійснимо запит, що враховує наявність додаткового 
речення, яке перериває паралелізм. Зокрема, речення (від початку до 
кінця) у мові CQL позначатиметься так: <s></s>, а весь запит з 
поправкою на нього матиме таку форму: 

<s>1: [tag!="punct"] []{0,1}2: [] []{0,1} 3:[] []{0,4}</s><s/><s> 
4:[][]{0,1} 5:[][]{0,1} 6:[][]{0,4} </s>) & 1.tag=4.tag & 2.tag=5.tag & 

3.tag=6.tag 

Згенерований конкорданс показує, що справді дистактно розташо-
вані речення мають паралельні синтаксичні структури: 

 (вибрано з корпусу ГРАК-10 [5])  
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Використані запити не є буквальною інструкцією щодо вибірки 

паралелізмі, а радше є ілюстрацією загальних принципів такої вибірки. 

Це пов’язано з тим, що в різних корпусах, усе ж, запити необхідно 

адаптувати до атрибутів, наявних у корпусі. Оскільки мова CQL 

передбачає можливість змінної кількості атрибутів та свободи їхніх 

найменувань, заздалегідь не відомо, які саме атрибути використали 

розробники, і які можливі значення цих атрибутів. Приміром, в одному 

корпусі іменник може позначатися як “NOM”, в іншому – як “noun”, а 

деяких корпусах – двома різними тегами: “PN” (для власних імен) і 

“CN” (для загальних назв), та й власне назва самого атрибута 

варіюється: у корпусі ГРАК морфологічні й частиномовні ознаки 

містяться в атрибуті “tag”, а в деяких інших корпусах – в атрибуті 

“pos” тощо.  Приміром, багато корпусів різних мов світу є на сайті 

Лейпцизького університету [7]. 

Оскільки існує доволі багато корпусів, побудованих на інтерфейсах 

SketchEngine/NoSketchEngine з можливістю використання мови CQL, 

проілюструємо, як видозміниться запит, спрямований на вибірку 

паралелізму, у корпусі English web-au_eng_2013 . Оскільки у цьому 

корпусі немає атрибута tag, натомість є атрибут pos, запит 

виглядатиме так: 

(<s>1: [] []{0,1}2: [] []{0,1} 3:[] []{0,4}</s>)(<s> 4:[][]{0,1} 5:[][]{0,1} 

6:[][]{0,4} </s>) & 1.pos=4.pos & 2.pos=5.pos & 3.pos=6.pos 

 

 

Маємо відзначити, що в корпусі English web-au_eng_2013 відсутня 

морфологічна розмітка, і для співвіднесення структур двох речень ми 

маємо обмежитесь порівнянням лише частиномовних характеристик. 

Але навіть на тлі таких обмежених даних вибірка достатньо 

задовільна. Це дозволяє зробити важливий висновок про те, що не 

стільки точна граматична копія речення, скільки аналогічний 
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граматичний потенціал його слів дає змогу для вибірки синтаксичного 

паралелізму. Проаналізуємо докладніше четвертий приклад з 

конкордансу: “Why can’t I wear normal clothes? – Why don’t we try this 

then?” Дієслова вжито в різних особах і числах, і, якби в запиті були 

враховані морфологічні характеристики, ці дієслівні форми були б 

різними за тегами, хоча й за частиномовною характеристикою вони 

збігаються. Отже, менш строгі фільтри пошуку не погіршують 

результати, а навпаки, поповнюють їх вартісними прикладами. І 

справді, що менше умов пошуку, то більше шансів віднайти такі менш 

явні з синтаксичного погляду паралелізми, як цей: 

Утомилась завірюха, 

Де-де позіхає; 

Ще б плакала Катерина, 

Та сліз більш немає.  

                                             (Т. Шевченко) 

Таким чином, приклади синтаксичного паралелізму як стилістичної 

фігури, що піддається формалізації, можна вибирати з текстових 

корпусів напівавтоматичної вибірки. Синтаксичний паралелізм 

ґрунтується на подібності синтаксичної структури суміжних або 

майже суміжних речень. Однак за відсутності в корпусі відповідної 

синтаксичної розмітки, морфологічні характеристики (а часом і 

лексичні) теж можуть цілком прислужитися як маркери подібності 

синтаксичного малюнку речень: у синтаксичних паралелізмах слова 

сусідніх речень мають однаковий або схожий набір тегів. У тегах як 

правило міститься морфологічна та частиномовна характеристика 

слова. Схожість або однаковість тегів може спостерігатися не в 

абсолютно всіх словах сусідніх речень: між морфологічно схожими 

словами можуть бути й інші слова-роздільники (наприклад, вставлені 

слова), що не мають граматичного корелята в іншому реченні. 

Первинні спостереження показують, що умова збігу тегів у трьох слів у 

сусідніх реченнях є загалом достатньою умовою для того, щоб приклад 

був паралелізмом. Оскільки синтаксичних паралелізм – явище, 

притаманне переважно поезії, перед початком вибірки необхідно 

застосувати фільтр пошуку саме в поетичних текстах. Слід робити 

поправки на типи атрибутів у том й їхні можливі значення, що в 

кожному корпусі влаштовані по-своєму. Тому в різних корпусах запити 

виглядатимуть по-різному, а спільними є лише принципи використання. 

На практиці не всі вибрані приклади є стилістичними фігурами: у 

деяких з них просто наявний випадковий збіг маркерів фігури, часом 

виявлені псевдопаралелізми є наслідком друкарських помилок у 
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тексті, омонімії (зокрема, міжчастиномовної). Для оцінки наявності 

художньої функції прикладів необхідна участь людського експерта. 

Спостереження над невдало вибраними прикладами, опис їхніх 

формальних і функціональних параметрів дозволить удосконалювати 

раніше сформульовані запити, підвищувати точність результатів.  

Перспективно поширити отриманий досвід і на вибірку інших 

стилістичних фігур, заснованих на формальних повторах, а саме: 

анадиплоз, епаналепсис, анафоричний повтор, хіазм. 
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