
Мiжнародна олiмпiада з лiнгвiстики 2014 р.

Наводимо умови та розв’язання двох найцiкавiших, на наш погляд, задач особистого зма-
гання Дванадцятої мiжнародної олiмпiади з лiнгвiстики, що пройшла в липнi 2014 р. в Пекiнi,
Китай. Автором задачi про тангутську мову є Iван Держанський (Болгарiя), автором наведено-
го нижче розв’язання — учасниця олiмпiади Ада Мелентьєва. Задачу про мову пiвнiчно-захiдна
ґбая склав Борис Iомдiн (Росiя), автор наведеного розв’язання — Данило Мисак.

Слiд сказати, що задачi особистого туру цього року видалися найскладнiшими за всю iсторiю
олiмпiади. Так, сумарний бал призерiв у середньому склав 53,9, у той час як на жоднiй з
одинадцяти попереднiх олiмпiад вiн не падав нижче за 61,1, а iнколи сягав i 85 (за максимально
можливої оцiнки у 100 балiв).

Тангутська мова

Умова

Були собi в Тангутськiй iмперiї («Великiй державi Бiлого i Високого») два брати i двi сестри.
Кожен мав по синовi та доньцi.

( — чоловiк, — жiнка)

Нижче подано 36 тверджень тангутською мовою про стосунки мiж цими людьми. Iм’я
Lhie2nyn2 належить чоловiковi1.

1. Ldiu2śe1 Nie2tse.1 ’yn1 kâ. j1 ngu2.

2. Lhie2nyn2 Ngwi1mbyn2 ’yn1 lio2 ngu2.

3. Sei1na1 Wa2nie1 ’yn1 ndo.n1 ngu2.

4. Ldiu2śe1 Śan1nia1 ’yn1 ndo.n1 ngu2.

5. Śan1nia1 Syn1mei1 ’yn1 źwe.j1 ngu2.

6. Ldiu2śe1 Syn1mei1 ’yn1 źwe.j1 ngu2.

7. Ldiu2śe1 Wa2nie1 ’yn1 źwe.j1 ngu2.

8. Ke.i1źey2 Ldiu2śe1 ’yn1 źwe.j1 ngu2.

9. Ldiu2śe1 Ke.i1źey2 ’yn1 źwe.j1 ngu2.

10. Lhie2nyn2 Syn1mei1 ’yn1 wia1 ngu2.

11. Lhie2nyn2 Sie1tsie1 ’yn1 ’i@1 ngu2.

12. Ke.i1źey2 Wa2nie1 ’yn1 lio2 ngu2.

13. Ke.i1źey2 Sie1tsie1 ’yn1 źwe.j1 ngu2.

14. Lhie2nyn2 Ke.i1źey2 ’yn1 wiej2 ngu2.

15. Syn1mei1 Nie2tse.1 ’yn1 źwe.j1 ngu2.

16. Ngon2ngwe1 Mbe2phon1 ’yn1 kâ. j1 ngu2.

17. Syn1mei1 Sei1na1 ’yn1 kâ. j1 ngu2.

18. Ldiu2śe1 Sie1tsie1 ’yn1 ndo.n1 ngu2.

19. Lhie2nyn2 Wa2nie1 ’yn1 wia1 ngu2.

20. Ldiu2śe1 Sei1na1 ’yn1 źwe.j1 ngu2.

21. Wa2nie1 Sei1na1 ’yn1 mu1 ngu2.

22. Śan1nia1 Wa2nie1 ’yn1 źwe.j1 ngu2.
1Ми подаємо варiант умови, наведений на сайтi олiмпiади (http://ioling.org). На самому змаганнi зада-

чу було запропоновано з несуттєвими змiнами у формулюваннi: слово Lhie2nyn2 скрiзь в умовi замiнили на
Mbe2phon1 i навпаки.
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23. Ngon2ngwe1 Ldiu2śe1 ’yn1 la2 ngu2.

24. Lhie2nyn2 Mbe2phon1 ’yn1 mu1 ngu2.

25. Mbe2phon1 Ldiu2śe1 ’yn1 ma1 ngu2.

26. Lhie2nyn2 Nie2tse.1 ’yn1 ’i@1 ngu2.

27. Lhie2nyn2 Ngon2ngwe1 ’yn1 mu1 ngu2.

28. Śan1nia1 Sie1tsie1 ’yn1 lio2 ngu2.

29. Lhie2nyn2 Ldiu2śe1 ’yn1 ’i@1 ngu2.

30. Lhie2nyn2 Sei1na1 ’yn1 wiej2 ngu2.

31. Śan1nia1 Nie2tse.1 ’yn1 mu1 ngu2.

32. Lhie2nyn2 Śan1nia1 ’yn1 ’i@1 ngu2.

33. Ngon2ngwe1 Ke.i1źey2 ’yn1 ny1 ngu2.

34. Syn1mei1 Śan1nia1 ’yn1 źwe.j1 ngu2.

35. Mbe2phon1 Sie1tsie1 ’yn1 ma1 ngu2.

36. Nie2tse.1 Sie1tsie1 ’yn1 ngu2.

Завдання 1. Вiдновiть родинне дерево.
Завдання 2. Заповнiть пропуск в останньому реченнi (це можна зробити тiльки одним

способом).
Примiтка. Тангутська мова — мертва мова тибето-бiрманської родини, якою говорили в

Тангутськiй iмперiї (1038—1227, сучасний центральний Китай). Ученi не мають спiльної думки
про те, як звучала ця мова, тому транскрипцiя базується на однiй з реконструкцiй. Цифри
верхнього iндексу позначають два її тони (1 = рiвний, 2 = висхiдний); зокрема, у слiв ‘батько’
i ‘мати’ — перший тон. â. , ê, e., o. , y, @ — голоснi звуки; ś, ź, ’ — приголоснi звуки.

Розв’язання

Як видно, всi 36 речень мають однакову структуру: спершу йдуть два слова з великої лi-
тери, потiм ’yn1, далi ще якесь слово, а наприкiнцi — ngu2. Оскiльки слова ’yn1 та ngu2 є
завжди, вони не стосуються конкретних iмен чи родинних зв’язкiв, а, очевидно, несуть певну
граматичну функцiю (наприклад, одне з них, можливо, є формою слова «бути», якимось при-
йменником чи словом «родич», що потiм уточнюється конкретним видом родичiвства; тут ми
не можемо розiбратися до кiнця, але це й не потрiбно для розв’язання). Як видно, на перших i
на других мiсцях у реченнях стоять слова з одного й того самого набору, до якого належить i
Lhie2nyn2. Це дає можливiсть сказати, що першi два мiсця займають iмена людей, яких стосу-
ється твердження. На четвертому ж мiсцi повинно стояти слово, що виражає родиннi стосунки
мiж ними (на кшталт «батько», «сестра» абощо). Отже, кожне твердження має вигляд «A B
’yn1 c ngu2», де A i B — iмена, а c — родинний зв’язок.

Випишемо всi наявнi iмена, яких, як i слiд було сподiватися, дванадцять:

— Ke.i1źey2

— Ldiu2śe1

— Lhie2nyn2

— Mbe2phon1

— Ngon2ngwe1

— Ngwi1mbyn2

— Nie2tse.1

— Śan1nia1

— Sei1na1

— Sie1tsie1

— Syn1mei1

— Wa2nie1

Також випишемо всi слова, що позначають родиннi стосунки:

’i@1, kâ. j1, la2, lio2, ma1, mu1, ndo.n1, ny1, wia1, wiej2, źwe.j1.

Якщо подивитися, наприклад, на твердження 8 та 9 або 5 та 34, можна побачити, що źwe.j1
буває оборотною ознакою (тобто A — źwe.j1 B, а B — źwe.j1 A). Це означає, що źwe.j1 пов’язує
родичiв одного й того самого поколiння. Тепер iз тверджень, якi мiстять слово źwe.j1, виводимо,
що до одного поколiння належать такi особи:

Ke.i1źey2, Ldiu2śe1, Nie2tse.1, Śan1nia1, Sei1na1, Sie1tsie1, Syn1mei1, Wa2nie1.
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Оскiльки їх вiсiм, вони є представниками другого поколiння, а Lhie2nyn2, Mbe2phon1,
Ngon2ngwe1 i Ngwi1mbyn2, вiдповiдно, належать до першого. Тут ми приходимо до певної
проблеми: українською мовою стосунки мiж Lhie2nyn2, Mbe2phon1, Ngon2ngwe1 i Ngwi1m-
byn2 можна було б описати лише словами «брат» та «сестра», але в умовi (твердження 2,
16, 24 i 27) використовують цiлих три слова: lio2, kâ. j1 i mu1. При цьому невiдомо, чи не
можна родиннi стосунки мiж ними описати й ще яким-небудь словом. Iмовiрно, найприроднiше
припущення, яке можна зробити в цiй ситуацiї: слово залежить вiд статi обох осiб (тобто по-
рiзному можуть називатися, наприклад, брат чоловiка та брат жiнки)2. З тверджень 24 та
27 бачимо, що Mbe2phon1 та Ngon2ngwe1 вiдносяться до Lhie2nyn2 однаково, а тому за
нашим припущенням вони однiєї статi. До того ж за умовою Lhie2nyn2 є чоловiком, а отже,
Mbe2phon1 та Ngon2ngwe1 можуть бути лише жiнками. Тодi Ngwi1mbyn2 — чоловiк.

Також вiдзначимо, що для Lhie2nyn2 наявнi твердження щодо кожного з представникiв
другого поколiння (10, 11, 14, 19, 26, 29, 30, 32). Для чотирьох людей вiдповiдний зв’язок —
’i@1, для двох wia1 та ще для двох — wiej2. При цьому слова ’i@1, wia1 та wiej2 означають
залежно вiд тлумачення в тангутськiй мовi порядку слiв певнi рiзновиди або понять батька й
дядька, або понять сина, доньки та племiнникiв.

Одне з важливих правил розв’язування лiнгвiстичної задачi — дуже уважно читати умову.
Тут, як, наприклад, у грi «Що? Де? Коли?», навiть, здавалося б, не пов’язанi з завданням фа-
кти можуть наштовхнути на правильну думку, а то й бути необхiдними для розв’язання. Так,
слiд звернути увагу на зауваження з умови про те, що переклади тангутською слiв «батько»
i «мати» мають перший тон. Це означає, що вiдповiднi поняття тангутською мовою iснують i
скорiше за все використовуються в задачi. А оскiльки в усiх наявних твердженнях, де зiстав-
ляють представникiв рiзних поколiнь, першим стоїть iм’я представника старшого поколiння, а
другим — молодшого i нiколи навпаки, можна припустити, що родинний зв’язок характеризує
саме першого родича вiдносно другого3.

Таким чином, слова ’i@1, wia1 та wiej2 означають певнi рiзновиди понять батька й дядька.
При цьому якесь iз цих слiв повинно означати саме батька (якби поняття батька подiлялося
на «батька сина» та «батька доньки», то виходило б, що Lhie2nyn2 має не менше двох дiтей
однакової статi). Враховуючи, що слово ’i@1 вжито вiдразу для чотирьох людей, а wiej2 має не
перший тон, «батьком» може бути лише wia1. Тодi дiтьми Lhie2nyn2 є Syn1mei1 i Wa2nie1.
А єдиним фактором, що роздiляв би шiстьох племiнникiв Lhie2nyn2 на групи з чотирьох (’i@1)
та двох (wiej2), є те, чи дитиною брата, чи дитиною сестри Lhie2nyn2 є вiдповiдний племiн-
ник або племiнниця. Зокрема, маємо, що Ke.i1źey2 та Sei1na1 є дiтьми Ngwi1mbyn2 — брата
Lhie2nyn2.

У нас залишаються Ldiu2śe1, Sie1tsie1, Śan1nia1 та Nie2tse.1, якi є дiтьми Mbe2phon1 та
Ngon2ngwe1. Оскiльки Ldiu2śe1 i Sie1tsie1 однаково вiдносяться до Mbe2phon1 (твердження
25, 35), вони брат i сестра. При цьому, з твердження 23 i того, що переклад «матерi» повинен
мати перший тон, випливає, що це дiти Mbe2phon1. Вiдповiдно, Śan1nia1 i Nie2tse.1 є дiтьми
Ngon2ngwe1.

Iз твердження 18 тепер робимо висновок, що слово ndo.n1, як i знайденi вище lio2, kâ. j1 та
mu1, вживається на позначення стосункiв мiж братами й сестрами. Проте саме час помiтити
одну неузгодженiсть: iнколи цi ж чотири слова використовуються стосовно людей, про яких
вiдомо, що вони не перебувають у таких стосунках (див. твердження 3, 12, 17, 21). Чи не єди-
ним, зате доволi логiчним, поясненням цього факту може слугувати те, що в тангутськiй мовi
деякi слова позначають водночас як рiдних, так i двоюрiдних братiв i сестер певного типу4.

2Звичайно, теоретично можливi й iншi варiанти. Наприклад, по-рiзному могли б називатися старший i мо-
лодший брати.

3Про всяк випадок нагадаємо читачу, що розв’язати олiмпiадну лiнгвiстичну задачу означає знайти лише
один правдоподiбний її розв’язок. Шукати всi можливi варiанти i доводити, що iнших не iснує, вiд учасника не
вимагають. Звичайно, задачi стараються складати так, щоб розв’язок i був лише один.

4Для українця ця iдея не є такою несподiваною, як, скажiмо, для англомовця. Англiйською брат i сестра
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Якщо зробити доволi природне припущення про те, що ndo.n1, lio2, kâ. j1 i mu1 завжди вжива-
ються з певною сталою для даного слова комбiнацiєю статей (тобто одним словом не називають,
скажiмо, рiдного брата i двоюрiдну сестру), нескладно стає вiдновити родинне дерево до кiнця:

Lhie2nyn2 Ngwi1mbyn2 Mbe2phon1 Ngon2ngwe1

Wa2nie1 Syn1mei1 Ke.i1źey2 Sei1na1 Sie1tsie1 Ldiu2śe1 Śan1nia1 Nie2tse.1

Щоб переконатися у правильностi вiдповiдi, встановимо точне значення кожного виду ро-
динних зв’язкiв. Для зручностi назвiмо дитину сестри матерi або брата батька кузеном/кузиною
I порядку, а дитину сестри батька або брата матерi — кузеном/кузиною II порядку.

— ma1: мати;

— wia1: батько;

— la2: тiтка по матерi;

— ny1: тiтка по батьковi;

— ’i@1: дядько по матерi;

— wiej2: дядько по батьковi;

— kâ. j1: сестра жiнки або кузина I порядку жiнки;

— ndo.n1: сестра чоловiка або кузина I порядку чо-
ловiка;

— mu1: брат жiнки або кузен I порядку жiнки;

— lio2: брат чоловiка або кузен I порядку чоловiка;

— źwe.j1: кузен/кузина II порядку.

Виконаємо друге завдання. Nie2tse.1 — дитина Ngon2ngwe1, а Sie1tsie1 — Mbe2phon1.
Оскiльки Ngon2ngwe1 та Mbe2phon1 однiєї статi (обидвi жiнки), маємо використати одне зi
слiв kâ. j1, ndo.n1, mu1 або lio2. Nie2tse.1 жiнка, а Sie1tsie1 — чоловiк, тож вибираємо ndo.n1.
Задачу розв’язано.

Пiвнiчно-захiдна ґбая

Умова

Подано слова i словосполучення мовою пiвнiчно-захiдна ґбая та їхнi українськi переклади
у випадковому порядку:

Páá, Páá náng nú kò, Páá sèè, búmá ýık, búmá zù ýık, dáng gòk, d́ı fò, d́ı sèè,
kò ýık, kò zòk, náng ẃı, nú fò, nú lébé, sèè ẃı, ýık, ýık ẃı, zù

на поверхнi; очниця; брова; вiя; очi/обличчя;
край поля; нога; щастя; печiнка; хороше поле; нiздря;

над; отруйна змiя; кiнчик язика;
помирати; заздрити; помiщати

Завдання 1. Визначте вiдповiдники.
Завдання 2. Перекладiть українською мовою: búmá zù, kò, lébé gòk, lébé ẃı.
Завдання 3. Перекладiть мовою пiвнiчно-захiдна ґбая: у центрi; голова; невдоволення; нiс.
Примiтка. Мова пiвнiчно-захiдна ґбая належить до убанґiйської родини. Нею говорять

близько 200 000 осiб у Центральноафриканськiй Республiцi.
Слова мови пiвнiчно-захiдна ґбая поданi спрощеною транскрипцiєю. P — приголосний звук.

перекладаються як brother та sister, а от двоюрiдного брата, як i двоюрiдну сестру, називають зовсiм iншим
словом cousin.
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Розв’язання

Пiдрахуємо, скiльки разiв кожне окреме слово загалом трапляється у поданих виразах мови
пiвнiчно-захiдна ґбая:

— Páá: 3

— búmá: 2

— dáng: 1

— d́ı: 2

— fò: 2

— gòk: 1

— kò: 3

— lébé: 1

— náng: 2

— nú: 3

— sèè: 3

— ýık: 5

— ẃı: 3

— zòk: 1

— zù: 2

Як видно, ýık трапляється цiлих п’ять разiв, а отже, у п’яти українських перекладiв має
бути деяка спiльна смислова або, можливо, граматична ознака. У наборi слiв i словосполу-
чень мови пiвнiчно-захiдна ґбая слово ýık не стоїть на якомусь фiксованому мiсцi, а в одному
випадку вжито навiть без iнших слiв. Це дає пiдстави вважати, що навряд чи воно виконує
яку-небудь граматичну функцiю. Тож шукатимемо саме смисловi ознакi, якi би пов’язували
п’ять iз наведених 17 перекладiв. Однiєю з таких ознак є стосунок до простору: поняття «на
поверхнi», «край поля», «над», «кiнчик язика» та «помiщати» у той чи iнший спосiб пов’язанi
з просторовим розташуванням. Iнша ж ознака, що привертає увагу, — майже безпосереднiй
зв’язок одразу кiлькох понять — очей/обличчя, очницi, брови та вiї — з очима5. На жаль, друга
гiпотеза об’єднує лише чотири поняття. Втiм, мистецтво розв’язування лiнгвiстичних задач (як
i взагалi задач, поставлених наукою) полягає в ефективному вiдкиданнi хибних правдоподiбних
гiпотез i стримуваннi себе вiд вiдкидання неправдоподiбних, але правильних. Тому, пiсля того
як ми приймемо «кращу», як спочатку здається, першу гiпотезу i зайдемо з нею у глухий кут,
є сенс розглянути i другу.

На цьому етапi нам доведеться дiбрати п’яте поняття, що було б якось пов’язане з очима.
Серед кандидатiв — «щастя» (яке дослiвно могло б перекладатися виразом на кшталт «веселi
очi»), «помирати» («заплющувати очi»), «заздрити» («покласти око»), а також «на поверхнi»
(очi розташованi на поверхнi тiла людини). Тимчасово вiдкладемо це питання, а натомiсть звер-
нiмо увагу на вирази búmá ýık, búmá zù ýık та zù. Першi два пов’язанi з очима, а переклад
третього є одним iз заданих 17 (крiм тих чотирьох, про якi ми напевно знаємо, що вони пов’я-
занi з очима). Природно припустити, що búmá ýık та búmá zù ýık — це «вiя» та «брова», де
búmá — «волосся», а zù — «над». Вiдповiдно, вiя — це «волосся ока», а брова — «волосся над
оком». Тепер погляньмо на друге завдання, в якому треба перекласти búmá zù. Дослiвно ми
мали б перекладати це як «волосся над», що позбавлено сенсу. Але згадаймо, що серед наших гi-
потез була така: просторовi вiдношення можуть мати паралель iз частинами тiла, як-от очi, що
розташованi на поверхнi. За цiєю гiпотезою «над» могло б альтернативно означати голову, що
розташована у верхнiй частинi тiла. Еврика! Голова зазвичай вкрита волоссям, тож búmá zù
означає волосся на головi (дослiвно «волосся голови»), а крiм того, саме́ слово «голова» вжито
у третьому завданнi, що остаточно пiдтверджує зробленi нами припущення. Разом iз тим, по-
рiвнюючи пари búmá zù — «волосся голови» / zù — «над» та búmá ýık — «волосся ока» / ýık,
робимо висновок, що слово ýık, ужите саме по собi, означає не «очi/обличчя», а якраз просторо-
ве поняття, тобто «на поверхнi». Переклад же «очi/обличчя» має одне зi словосполучень kò ýık
або ýık ẃı. Iнше з них означає «очницю». При цьому серед решти словосполучень маємо одне
подiбне до kò ýık (kò zòk) та два подiбних до ýık ẃı (náng ẃı та sèè ẃı), а серед перекладiв —
один змiстово подiбний до «очницi» («нiздря» — носовий отвiр) та два семантично подiбних до
«очей/обличчя» («нога» та «печiнка» — iншi самостiйнi частини тiла). Тому резонним є припу-
стити, що kò означає отвiр, kò ýık — «очниця», kò zòk — «нiздря», ýık ẃı — «очi/обличчя»,
а náng та sèè вiдповiдають «нозi», «печiнцi» i, можливо, просторовим вiдношенням.

Розгляньмо трiйку понять «кiнчик язика», «край поля» та «хороше поле». Переклади мовою
5Мiж iншим, для англомовних учасникiв вiдповiднi переклади виглядали так: eyes/face, eye socket, eyebrow,

eyelash.
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пiвнiчно-захiдна ґбая перших двох та останнiх двох скорiше за все мiстять по спiльному слову.
Випишемо вирази, що складаються принаймнi з двох слiв, значення жодного з яких ми ще не
знаємо: dáng gòk, d́ı fò, nú fò, nú lébé. Маємо, що або nú — «кiнчик»/«край», lébé — «язик»,
fò — «поле», d́ı — «хороший», або fò — «кiнчик»/«край», d́ı — «язик», nú — «поле», lébé —
«хороший». У першому випадку d́ı sèè був би «хорошою ногою» або «хорошою печiнкою», що
цiлком могло би означати «щастя». Тодi d́ı fò — це «хороше поле», nú fò — «край поля», а
nú lébé — «кiнчик язика». Вiдповiдно, lébé ẃı з другого завдання — «язик» (за аналогiєю до
ýık ẃı, náng ẃı та sèè ẃı). У другому ж випадку lébé ẃı не мало б iнтерпретацiї, тому цей
варiант вiдпадає.

У нас залишаються вирази Páá, Páá náng nú kò, Páá sèè та dáng gòk, що повиннi означати
в певному порядку «отруйну змiю», «помирати», «заздрити» та «помiщати». Перебравши кiлька
можливих альтернатив, приходимо до найiмовiрнiшої: Páá — це «помiщати», Páá náng nú
kò — «помiщати ногу на край отвору» — «помирати», Páá sèè — «помiщати (у) печiнку» —
«заздрити», dáng gòk — «отруйна змiя». При цьому, оскiльки з виразу d́ı fò («хороше поле»)
уже вiдомий порядок слiв у словосполученнях з прикметником та iменником, маємо, що dáng —
«отруйний», а gòk — «змiя». Вiдповiдно, у другому завданнi lébé gòk — «язик змiї».

Залишається виконати третє завдання. Слово «голова», як випливає зi сказаного ранiше,
перекладається як zù ẃı, а «нiс» — zòk ẃı (бо kò zòk — «нiздря»). За аналогiєю до очей
та голови, що розташованi вiдповiдно на поверхнi та зверху тiла людини, поняття «у центрi»
перекладається як слово, що позначає орган, розташований всерединi людини, — «печiнка»:
sèè. А за аналогiєю до щастя — «хорошої печiнки» — слово «невдоволення» є сенс перекладати
як «отруєна печiнка», тобто dáng sèè.
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