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Е Т И М О Л О Г І Я  І І С Т О Р І Я  М О В И

Lewickij V

\m vi i iM ( , L i ; i s r \ ( . i ; \  im  c k k m a n i s c i i k n

Dein ie. Wechsel ri-ui-i entspricht der genil. i-ai-l. Ls sind aber solche Fälle bekannt.

in denen stall der erwarteten Reihe i-ai-i eine e-a-i beobachtet wird. Anders gesagt.

wird die ie. Ablaulsreihe ei-oi-i in die Reihe e-o-i iiingebaul. So werden z.H.. got.

sliAs. ahd. stih "Stich. Punkt", dl. Stich, aisl. sleikja "am Spieß braten" mit lat. instigö
"stachle an", gr sti/a "steche, tätowiere". sligmn "Stich. Mal", ai. tcjayari "schärft,

stachelt", ivjns- "Sehärle. Schneide", tigrihi-h "spitzig, scharr1, av. tiyra- "scharf,

spitzig" unter dem Ansatz einer ie Wurzel *(s)teig-/(s)toig-/ (x)lig- L  *stei- "stechen")

verglichen |s X. Md.!. S 7*)71. In den germanischen Sprachen wird dabei.ein "norma-* -
Icr" l.autwechsel ai-i beobachtet. Derselbe Wechsel wird in der gemi. Wurzel bihstila- 

bihstila- realisiert dt Distel, ahd tfisltl. e. llnstle, as. thtstil, ist. btstill (< ie.*(s)tei- 

"stechen" ohne s mobileI.

Von diesen zwei germ. Sippen, die auI dieselbe ie. Wurzel *(s)tei- "stechen" zu- 

luckgclien. ist es unmöglich folgende* genn Wörter abzutrennen: gut staks "Wundmal", 
aisl stakt! "stechen", dl Stachel, ahd stahlwhi, as. steknn, dt. stechen. Für die der 
germ Wechsel e-a. ie e-u vorausgesetzt wild js. 8, üd. 1, S.707; vgl. 5, S. 698). Einen 

solchen I 'inbau der ie Ablautsreihe bezeichnet man als Ablautcngleisung.
I m analoges Verlulltnis zwischen dem genn. i-ai und i-a kommt in anderen Fällen 

vor. Sb vergleicht I. Scebnld dl. schneiden mit dl. Schnal "junges Reis", Schnalle 

"Wunde. Wundmal" und mit dem kymr. umhin "schneiden", läßt aber "den 

abweichenden Vokalismus" im Keltischen und (iennanischen ohne irgendwelche 

Erklärung |5. S. (>4o-(»47| Es gibt aber keinen Zweifel, daß der Lautwechsel in der Rei

he "Schneiden' - Sclmat - Schnitt" (genn i-a-i) dem Lautwechsel in der Reihe aisl. 
stcikij-siukn. got. staks-stiks (ai-a-i) oder in der Reihe dl. Stachel-Distel ganz analog

i s t .

Die W iederholung des entgleisenden Wechsels in verschiedenen Sippen läßt eine 

Hypothese über einen regulären Charakter solcher Entgleisungen aufstellen. Der 
gemischte" l.autvv *clisel i-a-i oder ai-a-i im ( icrmunischcit wird dadurch bedingt, daß 

Rellexe der ie. ei oi-Eormen mit den Rellexen der e/o-Formen koexistieren: neben

1 tlii- K lvriulogii- (!i(.*sch Wort«-* w • W in p»| Iwhuinlelt.
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schneiden existiert Schmu, neben stetkja existiert waka. neben ank (Stachel

Distel) uw.
Wenn Linguisten unter dem Druck einer offensichtlichen semnnlischen Ähnlichkeit 

"gezwungen7-sind, solche Formen zu vergleichen, so betrachten sie diese l-'ormcn als 

verwandte Wörter "mit abweichendem Vokal» mus" |5. S 646-04 71 Wenn aber ge
meinsame semantische Merkmale zweier . I on neu nicht so offensichtlich bemerkbar 
sind, so betrachtet man solche Formen isoliert, limlet man Für sie keine befriedigenden 

Anknüpfungen, und die Etymologisierung dieser Formen bleibt erfolglos Die Annahme 

der Hypothese über eine reguläre oder mindestens eine sich wiederholende 

Ablautentgleisung im Germanischen ermöglicht es. unserer Meinung nach, die llerkunlt 
einiger germ. Wurzeln zu verdeutlichen, deren Ftymologie bisher noch unklar bleibt

1. Dt. jäten, ahd. getan, jetan. as. gedan Herkunft unklar (5. S 3.VJJ Diese Wur/el 
ist im Lichte der aufgestelllen Hypothese mit ae "Stachel. Spit/e". langobard. g.iid.i 
"Speer" zu vergleichen. Weiler kann sie an air. une "Speer" {iinidi "mil Wurfspicßui 

versehen"), ai. heti-h "Geschoß". av. /nenn- "Warte" angckmiplt mul auf ie. •ijhei- 

"stechen, antreiben" zuruckgcIUhrt werden (vgl. H. Bd. I. S.57bJ. Fiir die genn. Wur/el 

*gaid-, die sich mit ged- gad- wechselt, ist die Grundbedeutung "stechen, mit scharfem 

Instrument bearbeiten" zu rekonstruieren.
2. Dt. Leiten "Lehmboden", ahd. lella, isl. ledja "Lehm. Schmutz"; genn •lad|nn 

[5, S.439]. Außergemianisch vergleicht man diese Wurzel mit mir. Inith "Sum pf. k\mr 

Haid "Schlamm". Die Llerkunll ist unklar. Diese Sippe verbinden wir mit e slndi 
"kleines Tal. Vertiefung", ae. shrd "brertes Tal mit einem Fluß". as. shidn. ml d.n/i 
"Schlucht, Hohlweg", diiu. (dial.) s/ade "flaches Stück des Landes", nnrw •»/./»/< 

"Abhang. Böschung" [vgl. 4. S.442; 7. S. 56K] und rekonstruieren genn *(sllab- (s)lnd- 

"ein niedriges, sumpfiges Stück des Landes". F.s ist interessant zu bemerken, daß früher 
Versuche unternommen wurden, e. slade mit e. sied "Schlitten" und shde "gleiten" 
genetisch zu verbinden, aber der abweichende Vokalisimts blieb dabei uneiklart [". 
S.570], Man kann vermuten, daß wir hier auch mit einer Ablatilengleisung ei/ol>e/o zu 

tun haben. Wenn diese Annahme zutrirtl, so geht die ganze Sippe auf ie ’ tsilci- 

"gleitcn, schmieren" zurück. Zu dieser Sippe gehören auch einerseits dt. Schlick 
"Schlamm", mhd. .v//t/r (Herkunft unklar; s. 5. S.639). e. s/eek "glatt, weich", me. diki 
isl. slikr "glatt", s/ikju "glatt sein", e. stick "glatt, reibungslos" ( uemi. *sleik- slaik- 

/slik-), andererseits knüpfen wir daran dt. Schlack "Brei. Matsch" (mil Ablautentglei- 
sung) an. In einem ähnlichen phonetischen und semantischen Verhältnis befinden sich 

dt. Schleim und Schlamm (<genn. *slim-/slnm-).
3. Dt. schmaddern "schmieren", Schmadder "Matsch. Brei" werden mit m hinein rn 

"werfen, schleudem" zusammengestelll. Es ist nicht ausgeschlossen, daß beide \un 

schmeißen abhängig sind |s. 5, S.641]. Da mhd. smetern "klappern, schwatzen" bedeu
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tete, vermutet man Rlr dieses Wort eine lautmalende Herkunft Ohne den lautmalenden 

Charakter des Wortes zu bezweiTeln (die Bedeutung "schwatzen" war sekundär), setzen 

wir in jedem Fall eine Ablautenulcisung an und betrachten die Zusammenstellung 

schmadderh-schmenem-schmcißeir phonetisch und semantisch völlig begrtlndet 
{schmeißen enthielt ursprünglich Seme (werfen] und ( schmieren|)

4. Dt Latte "langes kantiges Stück Holz", nhd. latto verbindet • man mit l.aden 
’'Geschäft", mhd. lade(n). urspr "Brett" ( > "Fensterladen" > "Warcnanftage") Inner- 
halb der germ. Sprachen lassen sich l.dtte und Laden mit e. lath "Lalle. Leiste'', ae. laut 
vergleichen. Weilere etymologische Deutung ist schwer (s. 4, S.259; 5, S.429-430], 
Man setzt einen Zusammenhang (Fntlehnung oder genetische Verwandtschaft) mit air. 
slat, kymr. Ilafh "Rute" voraus, ln |7] wird lilr e. lath als eine Ausgangsform kelt 
*slatta rekonstruiert. Unserer Ansicht nach kann die ganze Sippe auf ic. *slei- 

"sehneiden. zerspalten" zurüekgelührt werden, deren Derivate fn folgenden Formen be

zeugt sind: dl. schleißen "zerreißen", ahd sI/^iik e. s/il "aufsehneiden. zerschneiden", 

ae. slitun. aisl. sl/ta. Diese Sippe '’hat keine sichere Vcrgleiehsmögliehkeiten" |5, S. 

638]. Fs ist folglich die Etymologisicrung von beiden Sippen (I.atte, Laden, lath und 

schleißen, slil) erfolglos, wenn mail sic voneinander getrennt, isoliert betrachtet (vgl. in 

diesem Zusammenhang unsere Bemerkung auf S. 4). Wenn man beide Sippen vereinigt, 
so entstellt ein bemerkenswerter phonetischer und semantischer Parallelismus zwischen 

folgenden zwei Reihen: dt. schneiden —  Schnat "junges Reis" —  mir. snaidid 
"schneidet ab" —  kymr. naddu "schneiden" und dt. schleißen "zerreißen" —  Latte 

"Stück Holz" —  kymr. llath "Rule". Daraus folgt, daß die vermutete Ablautentgleisung 

nicht nur im Germanischen, sondern auch im Keltischen stattlinden konnte.
5. Dt schlafen, ahd. , as. slafum, got. sLthan, aisl. slü\ < genn. *slah-/slay. Man ver

gleicht gewöhnlich diese genn. Formen mit air. s/nee "Sehwert", sluchta "geschlagen", 

hi [5] werden kelt. und genn. Entsprechungen "mit abweichendem Vokulismus" ange

führt: mir. s/iaid "schlägt", ac. sliccnn "schlagen". Diese "Abweichung" bleibt aber 

wieder ohne irgendwelche Erklärung. Von unserem Standpunkt aus wird hier zweifel

los noch eine Ablautentgleisung beobachtet. Genn. und keil. Formen sind unter sol

chem Ansatz an ac. sliee "Schläger. Hammer" (<*slikja-), mnd. sl/kcn "schlagen", 

afries. slce (<*slaiki-) "Schlag", lat. l ig ö "Hacke" anzuknüpfen [8, Bd. I. S. 800]. Wir 

idcntiii/icrcn ie. *slej- in "schlagen" mit ie. ?slci- in der Sippe slit-/slah-/slaö- (s. Punkt

4. S.5). Als Grundbedeutung lür diese Wurzel *s!ei- (mit verschiedenen Enveiterungs- 

formativen) kann man "schlagen, schneiden" rekonstruieren (über den Synkretismus 

solcher Bedeutungen siehe [3, S. 250; 6, S. 16]).
6 In analogen lautlichen Verhältnissen (genn. Wechsel i-ai-a-i) befindet sich dt. 

Wiese (ahd. wisn) und Musen "Rasen", kn ei len. kneipen und knapp, triezen "quälen.

2 Die Etym ologie dieses W orten wird in fö) bohnndelt.
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foppen" und iruUen "necken", ragen lind ac. aTcr-hnegan "überragen".

7. Außer den Entgleisungen cl/ol > c/o kommen auch solche Rille vor. wo ie cu/ou 

in e/o umgebaut wird; vgl. got. dis-hniupan "zerreißen" aisl. hnappr "Schale. 
Schüssel", dt* Napf, ahd. hnapf(nach dem semantischen Modell "schneiden" "Schale" 
entwickeln sich viele Wörter). In diesem Kontext sieht der Vergleich des genn. *skall- 
"Vieli, Vermögen" (dt. Schal:, got. xkutts "Geldstück", alries. skei "Geld. Vieh") und 

des gemi. skiul- "werfen" ( > dt. schießen) nicht gezwungen aus: Vieh wird als "W u rf  

interpretiert (siehe I ).
E happy "glücklich", happen "geschehen, sich ereignen", ae. geluep "Fügung" laßt 

sich mit germ. *fiiup-/hup- "biegen" vergleichen (d. Hülle, ahd. huf e hip. ae. hype. 
got. hups; ae. on-hupian "zurflckweichen"; < ie. *kelib-kub- "biegen, krümmen")

Die semantische Entwicklung des e. happy ist mit dt Glück vergleichbar 
(<*lauk-/luk- "biegen"), ln einem analogen Verhältnis befinden sich dt schnauben 
Schnabel.

8. In seltenen Fällen kann man über eine "Rückentgleisung" sprechen Neben dem ie 

*pel-/pöl- "verkaufen" (altslav. plernt "Heule", lil. pchnli "verdienen", gr. palia "ich 

bictc feil", aisl. fair "verkäuflich") sind auch Formen mit genn. ai bezeugt: dt. /eil. ahd. 

fe i l i (sieh [5, S.208]).

Dl. treiben. genn. *dritX deren Herkunlt unklar ist. wird in (5. S.7.17] an Treber 
"Rückstand beim Kellern" angeknüpll (<  ie. *dher- "matschig sein, aus Fliißigkcitcu 

ausfallen"). Da aber für Treber germ. *drab- dröb- (vgl. dt. trtibc. got. drfibjnn 
"verwirren"), ie. dhrebh- (vgl. gr. trephö "ich gerinne") rekonstruiert werden kann und 

fiir treiben germ. *drib- vorausgesetzt werden muß. ist es wieder über eine Entgleisung 

ie. c >  ci (gcmi. i) zu sprechen.

- Dt. WickeK ahd. wiekili(n) "Wickel. Fluchspensum zum Ab.spiuncn" I germ. 

*wek-, ie. uog- "weben"), aber: dt. Wieche, tyhd. uinhlni (< genn •weuk-). Hierher 

auch: e. wick "Docht", ae. wcocc. uwen "Docht", «.lt. If ockcn "Spinnrocken", uv 

wotm m nd. wockcn"Spinnrocken". Nach E. Liden betrachtet man die Abweichung im , 

Vokalsmus als Folge einer Reduplikation we-wk- In [5] wird diese Abweichung über
haupt nicht erklärt. Es wäre einfacher und wahrscheinlicher, eine Ablautcntgleisung 

wck-/wcuk-/wuk- anzunehmen, die den Lautvvcchsel in allen Belegen erklärt.

Fassen wir kurz zusammen. Im Germanischen werden Rellexc der ie. Ablautcnt- 

glcisungen ei/oi >  e/o, cu/ou >  c/o und c/o >  ci/oi beobachtet. Die Wiederholung 

eines solchen Lautwandels in vielen Wurzeln läßt eine bestimmte Regulität dieser 

Prozesse feststellen.

Der Wechsel des Vokalismus wird in einigen Fällen mit dein Wechsel der stimm
haften/stimmlosen Erweiterungsfonnativen k/g, t/d und mit dem grammatischen 

Wechsel (l>/5, h/g) begleitet. Außerdem wird sehr ofi eine Konsonantengeminalion
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beobachtet (Schnalle. knapp, hmippr. Lalle. Letten. *skatt-, schmaddern, schmettern, 
happen), die oll keine befriedigende Erklärung findet

Der grammatische Wechsel zeugt Uber die Veränderung*der Betonung, die man als 

eine Ursache der vokaliscjien "Entgleisungen" hervorheben könnte Aber die Zahl sol
cher Fälle, wo der grammatische Wechsel beobachtet wird, ist begrenzt Deshalb wäre 

es richtiger, die "Enträtselung” der phonetischen Veränderungen in den semantischen 

Faktoren zu suchen. Tatsächlich sind die Bedeutungen der erörteten Wurzeln einer Ge
setzmäßigkeit unterworfen diese Wurzeln bezeichnen solche Begriffe, wie "schneiden", 
"zerreißen", "stechen”, "schlagen", "schleudern" und ähnliche, oder "matschig sein", 
"gleiten" und ähnliche Die Bezeichnungen solcher Begriffe haben relativ öfter als an
dere Wörter lautsymbolischen Charakter |s 2. S. 28-29] Der lautsymbolische (lautma
lende i Faktor wäre deshalb als Ilanplursache der Ablautentglcisungen und der 
Gemination der Konsonanten zu betrachten

Die Berücksichtigung der Ablautentglcisungen im Germanischen ermöglicht es, min
destens folgende deutsche und englische Wörter zu etymologisieren: jäten ie. *yhci- 

"stcchcn"). schneiden. Sc/wut, Schnulle (- ie. *snei- "schneiden/verbinden"), Letten 

(• ie. *slej- "schmieren, gleiten"), schmaddern, .schmettern (< ie. *smei- "drehen/ 

werfen schneiden"), l.atte ( ie *slei- "schlagen, zerreißen"), schlagen (<  ie. slei- 

"schlagen, zerreißen), llt/w'/i ( ie *ucjs- "zerfließen, faul sein"), ragen (<  ie. *krei- 

1 sprießen" *skrei- "schneiden hcrvoi kommen"), Napf(< ie. *kneu- "kratzen, reiben"). 

Schul/{ ie. *skeu- "werfen"), с happen "geschehen" (<  ie. *kcub- "biegen").
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Mykhailenko V. V.

T H E  L E V E L  O F  C O M P L E T E N E S S  : IN C O M P L E T E N E S S  
O F  T H E  V E R B  P A R A D IG M

The completeness and incompleteness of the verb paradigm can be investigated 
on the level o f the macroparadigm existing as an abstraction in the language code while 
on the level o f the sub-paradigm it may be considered to be always complete describing 
the functionizing o f the verb in the text or discourse.

Therefore, the aim o f the present paper is to outline the development of the 
imperative sub-paradigm at the end o f OE and at the beginning o f ME, the stabilization 
of its 1st person plural constituent in particular

The fact is that despite its ancient origin the imperative used to be excluded from 
the mood sub-paradigm as a non-marked member [1, p. 328 ], nevertheless, the 2nd 
person singular form is a basic form of the verb macro-paradigm. This argument can 
prove the validity o f the dominant position o f the referred form in the verb paradigm 
because the zero form of the 2nd person singular imperative is a distinctive feature. It 
derived from common Germanic where the thematic vowel in the final position was 
dropped, but retained in other Indo-European languages. Therefore, this basic form 
marks imperative as an autonomous mood. There is a traditional set o f morphological 
sub-paradigm building criteria - person, number, tense and mood. If we take these 
categories o f person, number, tensc(drincan-strong, cl. 2, Itifian - weak, cl. 2), then we 
can have a complete OE sub-paradigm o f Indicative present [3. p. 341 ]:

I able I
Old English Present 

!•

number person present tune

Sg- 1 drince luflçe
2 drinc(e)st lufas(t)
3 drijic(e)]) lu fab

PI. 1.2,3, drinenb lufiu
though there is also a cravvback from the point of view o f the language code - the plural
number does not distinguish between persons. When we compare the Indicative present 
sub-paradigm with that o f Imperative (bindan - strong, cl. 3, deman -weak, cl. 1):

Table 2
Old English Imperative

number person imperative mood
Sg. 2 bind, dem



Then we may have a traditional proof of the imperative sub-paradigm redun
dancy. On the contrary, the text analysis of OE and ME written records witnesses the 
reverse. The existing forms - synthetical and analytical - denote their grammatical 
meaning o f command, which specifies the set of grammatical categories. The OE 
imperative sub-paradigm includes synthetical and analytical means to express person 
and number. One o f the most specific constituents is the 1st person plural in the 
imperative sub-paradigm. Actually the command is interconnected with the listener/rea
der, i.e. the 2nd person singular or plural. The fact is that in this case command is 
directed to rhe listeners among which there is also a speaker - such form is called 
inclusive. In OE a regular flection -an marks 1st person plural imperative which is 
homonimous with the undeclinable infinitive. 1st person plural present imperative has 
the flection -a (common for 2nd and 3d persons plural too) and the 1st person plural 
present optative has the flection -en. Functionally all these three forms can be reduced 
to the flection -e in the frequent pre-position of the verb to the 1 person pronoun we:

Cf.: bindan we
binda we binde we 
binde we

The reduction and distribution o f the form brought the changes in the mood sub- 
paradigm: the flectional imperative o f the 1st plural is ousted; 1st person plural present 
optative becomes umarked; and the 1st person plural present indicative also becomes 
unmarked in the long run.

Alongside with the decay o f the flectional form of the 1st person plural 
imperative a specific verb combination: wuton+infinitive (-an) used to express 
command directed to the 1st person plural inclusive (2nd person singular/plural + 1st 
person singular). [2, p. 88-94]. Its grammatical meaning and frequency o f usage make 
possible to include this combination as an analytical form into the imperative sub- 
paradigm. But in EME due to the ME genal reduction o f the fiill vowels in the 
unstressed final position both constituents loose their flections:

1. wuton >  uton> uten> oute >  out (which coinsides with an adverb out).
2. -an> -en> -e

The lexical meaning o f the Past Subjunctive form wulon<witan is weakened but still it 
retains the meaning o f the starting phase for some further action. When the form is 
ousted from the language (performance) the. qombination of the verb o f motion plus a 
verb o f any other lexico-semantic group is recorded in G. Chaucer’s texts [4, p. 305]:

go we see ...[4, 52] 
go we dyne, [4, 63] 
go we slepe, [4, 105]

Where V ’go + V 2 constitute a complex loxico-grammatical combiii: lion to express 

command directed to the 1st person plural inclusive. Tliis form may be considered as a 
transitory one between the OE wuton + inf-an and a new M E lal i-usi int. So the
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analytical form o f the 1st person plural imperative ceased to exist in EM E leaving 
an empty position in the sub-paradigm but soon a combination o fla t+u s+ in f nils 

in the position.
in O E  there arc two different verbs hciun - a strong reduplicative verb and 

leffan - a weak verb, the development o f which went parallel in M E  due to the 
general phonetic changes. The M E  form lat is used in combination with the 
objective to express command diirectcd to the 1st person plural, e.g.:

lat us daunce,... [4, p. 38] 
lat us don ... [4, p. 30]

Commands directed to the 2nd person singular/ plural are expressed with 
lat + me +infmitive, e.g.:

lat me liven [4, p. 38]
lat me go before a lyte (4, p. 38]

and are brought down to one macro-paradigm and some empty positions can be 
revealed so we may speak o f  incompleteness o f subparadigms. But as long as the 
sub-paradigm is based on the forms sufficient to denote their grammatical 
meaning then the sub-paradigm is complete.
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M ONATSNAM EN IM  DEUTSCHEN

Deutsch, wie andere europäische Sprachen, benutzt lateinische Monatsnamen, 

die aber unterschiedlich und aus verschiedenen Jahrhunderten entlehnt wurden. In 

Deutschland tuid in Österreich gab es Versuche, neue Monatsbezeichnungen zu schaf

fen oder die alten wiederherzustellen, aber diese puristischen Bestrebungen blieben 

ohne Erfolg.
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Die lateinischen Monatsnamen lassen sich nach verschiedenen Prinzipien klassi
fizieren. l iier werden zwei Klassifikationen vorgeschlagen:

1 Dem Wort nach, das-in der Monatsbezeichnung gebraucht ist.
1 Monalsbezdchnungen, denen Zahlen zugrunde liegen: September, Oktober, 

November, Dezember

Diese Benennungen sind die ältesten, weil die Monate des Jahres anfangs einfach 

nummeriert wurden.
2 Monatsbezeichnungen, denen Göttemamen zu Grunde liegen). Januar, März, 

Mai, Juni.
2.1. Der Monatsname "Januar" kommt aus lat. "Januarius". Dieser Monat wurde 

zu Ehren des doppelgesichtigen Gottes Janus gewidmet, der mit seinen zwei Gesichtem 

gleichzeitig in die Zukunft und in die Vergangenheit schauen konnte. Der ursprüngliche 

Name kommt aus lat. "ianua" -  "Tor, Tür", ln der römischen Mythologie war Janus der 
Gott der Ein- und Ausgänge, der Türen und des beliebigen Beginns: des ersten Monats 

des Jahres, des ersten Tages eines Monats, des Beginns des Menschenlebens. Janus 

wurde mit Schlüsseln und 365 Fingern dargestellt (nach der Tagezahl in einem Jahr).

2.2 Der Monatsname "März" kommt ebenfalls aus dem lat. "Martius". Dieser 

Monat wurde nach dem Kriegsgott Mars benannt. Im "Martius" wurde die Austreibung 

des Winters durchgefuhrt.

2.3. "Mai" stammt-aus dem lat. "Maius". Dieser Monat wurde der Göttin Maja 

geweiht, die die Göttin der Fruchtbarkeit der Erde war. Am 1. Mai wurden ihr Opfer 

gebracht. -i

2.4. "Juni" ist aus dem lat. "Junius" gebildet und zu Ehren der Göttin Junio, 

Jupiters Gattin, Schutzpatronin der Frauen, Göttin der Erde und Mutterschaft geweiht.

3. Monatsbezeiclmungen, die mit den Namen der hervorragenden Menschen im 

Zusammenhang stehen, die zur Präzisierung des Kalenders viel beigetragen haben: Juli, 

August.
Juli, ln 44 v.Chr. G. wurde der Monat "Quintilis" in "Julius" umbenannt Das 

war der Geburtsmonat von Julius Cäsar, nach dem der Monat Juli bezeichnet wird.
Im Jahre 8 n. Chr. G. wurde der Monat "Sextilis" in "Augustus" aus Dankbarkeit 

fiir die Korrektur des Julianischen Kalenders und die großen militärischen Siege, die 

Augustus in diesem Monat errungen hatte, innbenannt. Selbst das Wort "Augustus" 

bedeutet ursprünglich "der von Göttern Erhabene". •
Ober den Monat Februar (lat. "Februarius") kann man sagen, daß dieser Monat 

mit einem alten Glauben verbunden ist. Jährlich am 15. Februar fand die Reinigung 

(Sühnefest) statt. Zu Grunde liegt das lateinische Wort "februare" - "reinigen". Februar 

ist also mit der zweiten Gruppe verbunden.
Was April (lat. "Aprilis") betrifft, ist dieser lat. Name der einzige, der mit einer 

Naturerscheinung im Zusammenhang steht. "Aprilis" kommt vom lat. Wort lprere -
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"eröffnen" ln dieser Zeil beginnen sich die Knospen der Bäume zu öffnen.
11. Zeil nach, in der Monatsbezeiclnumg entstanden ist.
1. Monatsnamen vor dem 8. Jh. v. Chr. G.: September, Oktober, November, De

zember (die Zahlen);
2.Monatsnamen seil 8. Jh. v. Chr. G.. Martins, Mains, Junius (Göttemamen) und 

Apriljs (Naturerscheinung).

3. Monatsnamen seit 7. JH. v.Chr. G.. Februarius, Januarius.
4. Monatsnamen seit 44 v.Chr. G. - Julius, 8 n. Chr. G. - Augustus (hervor

ragende Menschen).

Einen interessanten Forschungsstoff bilden auch dem Ursprung nach deutsche 

Monatsnamen. Es gibt Monate, Für die man eine deutsche Benennung findet: März- 
Lenzmonat, April - Ostairmonat, Juni - Brachmonat, Juli - Heumonat, August - 

Erntemonat, Oktober - Weinmonat. Einige Monate haben mehr Bezeichnungen: Februar 
- Hornung - Sporkel, September - Herbsmonat - Holzmonat, November - Windmonat - 
Nebelmonat, Dezember - Wolfmonat - ChrisImonat - Heiligmonat - Wintermonat - 
Hartmonat. Man findet auch solche Monate, die im Deutschen keine Konkurrenz haben: 
Januar, Mai.

Die deutschen einheimischen Monatsnamen kann man in drei Gruppen einteilen, 
denen eine bestimmte Bedeutung zu Grunde liegt:

1. Namen, die mit fandwirtscheftliehen Arbeiten eng verbunden sind: Holzmonat, 

Brachmonat, Heumonat, Erntemonat, Herbstmonat, Weinmonat.

Brachmonat ist der Monat, in dein die Brache des ersten Umpflügens des Ackers 

nach der Ernte stattfindet.

Herbstmonat bezeichnet die Zeit des Erntens der Früchte. Besonders in Weinge
genden wird dieser Begriff noch immer gebraucht.

- Die anderen Monatsnamen dieser Gruppe sind ähnlich zu erklären.

2. Namen, die mit Natererscheinungen verbunden sind: Windmonat, Nebelmonat, 
Lenzmonat, Hornung.

Hornung kommt aus "homuar". Im Altnordischen bezeichnet es einen Bastard (zu 

"hom" - "Ecke, Winckel"), dann einen in Bezög auf seinen Erbteil Verkürzten. Danach 

wird "Hornung" ais in Bezug auf die Zahl der Tage zu kurz gekommener Monat 
bezeiclmet sein.

Lenzmonat ist mit dem Wort "lang" verwandt. Er wurde nach den länger 

werdenden Tagen benannt.

3. Namen, die mit der Weltanschauung der Germanen verbunden Sind: Ostar- 

monat, Wolfinonat (heidnischer Glaube), Chrislmonät, Heiligmoimt (Christentum).

Wolfinonat Der W olf war bei Indoeuropäem und Germanen ein sakrafes Tier, 

das Symbol der Einheit Der germanische Gott Wotan wurde von zwei Wölfen 
begleitet
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Osliumonat l л uniilicli muß die Bezeichnung "Ostern" tiir ein heidnisches Fest 
gegolten haben, das zu l-hrcn der heidnischen Göttin des Frühlings im Apnl gefeiert 
wurde.

Chrislmoiiut und' I leiligmonat bezeichueten den Monat der Geburt von Jesus 
Christus (Dezember).

ln den deutschen Monatsnamen erkennt man Wiederspiegelungen des heid
nischen Glaubens des Christentums, sowie der Landwirtschaft der Germanen Ver
schiedene Naturerscheinungen dienten auch zur Differenzierung der Monate.

Die Germanen verwendeten keine Zahlen und Namen von Persönlichkeiten in 

Monalsbezerehnungen im Unterschied zu den Römern. Die deutschen Monatsnamen 

sind fast alle zweiteilig. Der zweite Teil ist das Wort "Monat". Die lateinischen 

bestehen nur aus einem Wort Interessant ist auch, daß die lateinischen Monatsnamen 

nicht alle auf einmal entlehnt w urden Die "älteste" Entlehnung ist der Monat "März", 
dei zu der frühmitlelhochdeutschen Zeit gehört, und die "jüngste" Entlehnung ist der 

Monat "Dezember" aus dem 17. Jh.
Fleute gebraucht man im ganzen deutschsprachigen Raum die lateinischen-Mo

natsbenennungen, ungeachtet aller Versuche von deutschen Gegnern fremdsprachlicher 

Einflüsse
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Ф О И О С  Е  М А  II Т И К А

Кушнерик В.І.

ДО П РОБЛЕМ И ВЗАЄМ О ЗВ 'Я ЗК У Ф ОНЕТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ  

З ЛЕКСИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ  С Л О В А

Статистичний розрахунок фонетичного значення та конотативного 

компоненту лексичного значення на прикладі 520 лексичних одиниць слов
никового фонду сучасної німецької мови дозволив безпосередньо підійти до 

вирішення питання про наявність взаємообумовлених зв'язків між фоне
тичними [далі - Ф З ] та лексичним [далі - /13] значеннями слова. Розрахунки 

ФЗ та ЛЗ були проведені на матеріалі односкладових іменників та прик
метників і двоскладових дієслів сучасної німецької мови, всі слова були отри
мані у результаті суцільної вибірки, затранскрибовані і оброблені для ста
тистичного виміру ФЗ та ЛЗ. При вимірюванні ФЗ вводились ще два додат
кові коефіцієнти: один на початковий приголосний, який дорівнює 1,5, та 

другий коефіцієнт на наголошений кореневий голосний - 2,0. Доцільність 

першого коефіцієнту обумовлена дослідженнями І.Тейлор [4, с.85-93]: почат
ковому приголосному відводиться більш важлива роль, ніж іншим звукам. 
Аналогічними дослідженнями обумовлена необхідність введення другого 

коефіцієнта [2].
Можливість співставлення величин Ф З та ЛЗ спричинена ознаковим 

характером як ФЗ, так і структурного аспекту ЛЗ - конотації.
Піонером у вирішенні даної проблеми є А.ПІЖуравльов [1], і спробу 

співставити ці два види значення на матеріалі сучасної російської мови 

можна вважати цілком вдалою, що дозволило експериментатору висунути 

для обговорення ряд положень:
а) ознакові параметри Ф З неможливо порівняти з повним об"емом ЛЗ, тому 

співставлення цих лінгвістичних об'єктів повинно відбуватись так, щоб 

порівняння Ф З проводилось тільки з конотативно ознаковим аспектом 

останнього; правомірність такого порівняння полягає у тому, що названий 

аспект пронизує понятійне ядро ЛЗ;
б) розраховані за методикою семантичного диференціалу Ч.Осгуда (далі - 

СД), оцінки конотативно-ознаковоГо аспекту ЛЗ лексем, можуть бути де
що спотворені, так як оцінювання словникового складу відбувалося набо
ром шкал, одні з яких є суттєвими, а інші - чисто формальними для дано
го поняття:
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в) змістовність форми слова та його понятійне значення - різні аспекти 
семантики і, при різноманітних співставленнях вони можуть гармонувати, 
але не можуть повністю співпадати [1, с.194-223].

Враховуючи висновки А.П.Журавльова та наявність отриманих нами 
статистичних величин ФЗ та конотативного аспекту ЛЗ (далі - КЛЗ), ми вирі
шили перевірити на матеріалі німецької мови ступінь взаємовідповідності ви
щевказаних видів значень за трьома основними шкалами СД, а саме 
"сили","активності" та "оцінки". На відміну від експерименту А.П.Журавльова, 
який досліджував виключно експресивну лексику, в основі нашого дослі
дження була суцільна механічна вибірка лексем, що дозаолило встановити 
ступінь взаємозв'язку ФЗ та КЛЗ незалежно від стилістичної приналежності 
лексеми. При аналізі була використана морфологічна класифікація лексем та 
розрахований критерій кореляційної взаємовідповідності значень. У табл. 1 
наведені величини коефіцієнтів кореляції, з допомогою яких вимірювалась 

сила зв'язку між Ф З і КЛЗ.
Таблиця 1

Взаємозв'язок ФЗ та КЛЗ за трьома шкалами СД

№ Частина мови Сила Активність Оцінка Число сту
пенів сво

боди
1. Іменники -0,02 0,03 -0,03 200
2. Дієслова 0 -0,06 0,04 200
3. Прикметники -0,01 0,02 0,06 200

Проте, як свідчать результати дослідження, квантитативна значущість 

деяких кореляційних коефіцієнтів є нижчою за мінімально значиму, а вели
чини інших коефіцієнтів є взагалі від'ємною.

В ситуації, що склалася, можна припустити наступне: по-перше, недо
статньо вірним був розрахунок самого ФЗ; по-друге, були допущені погріш
ності при оцінюванні КЛЗ; по-третє, неправомірними є абсолютне співстав- 
лення Ф З та КЛЗ.

Враховуючи існуючі припущення та отримані результати, слід відміти
ти, що у певної групи лексем, які досліджувались, зафіксована суттєва 

близькість оцінок Ф З та конотативного аспекту ЛЗ. Погрішності при 

розрахунку обох видів значень здаються несуттєвими, хоча і не виклю

чаються повністю.
В зв'язку з цим був складений додатковий список лексем, що 

досліджувались раніше, у яких квантитативні величини ФЗ та КЛЗ 

утворювали співвідношення від 1:1 до 1:3,5. Згідно морфологічної класи
фікації, всі лексеми були поділені на класи [іменники], [прикметники] та



[дієслова]. З допомогою кореляційного аналізу була визначена щільність 

статистичної залежності ФЗ та КЛЗ.
Виконана процедура дозволила отримати результати, які подані у 

таблиці 2.

Таблиця 2.
Взаємоаідповідність ФЗ і КЛЗ за частинами мови

№ Частина ноаи Іменник Дієслово Прикметник
С А 0 С А О С А 0

1. Кількість С Л І В  всього 170 180 183
2. Кількість вибіркових 

слів за шкалами
53 68 68 45 53 39 32 57 39

3. Кількість вибіркових 
слів у % відношенні

31 40 40 25 29 21 18 зо 22

4. Мінімально значущі ве
личини при р=0,01

0,35 0,33 0,33 0,39 0,35 0,39 0,49 0,33 0,39

5. Фактично отримані ве
личини вааємовідпо- 
відності ФЗ та КЛЗ

0,74 0,71 0,75 0,92 0,89 0,81 0,78 0,82 0,79

6. Число ступенів свободи 52 67 67 44 52 38 31 56 38

С - шкала "сили", А  - "активності", О - "оцінки"
Результати проведенного дослідження дозволяють стверджувати 

наступне:
1.Отримані величини Ф З та КЛЗ лексем сучасної німецької мови 

коливаються від значного співпадіння до суттєвих розбіжностей.
2. Результати табл. 2 свідчать про наявність фонетичної мотивованості 

- у певної частини слів, що досліджуються, а високі коефіцієнти кореляції
оцінок значень дозволяють додатково включити У вибірковий список і ті 
лексеми, у яких процес зближення Ф З та КЛЗ вже намітився, але ще не 

.досягнув рівня незаперечного факту.
3. Найбільший відсоток фонетично мотивованих слів зафіксований у 

класі [іменники] (31 %  за шкапок: "сили", 40 %  - за шкалою "активності" та 

"оцінки"). Що стосується шкал СД, то найбільший відсоток фонетично 

мотивованих лексем зафіксований при вимірюванні активності понять (шкала 

"повільний - швидкий") У всіх частин мови: іменники - 40 % , прикметники - 
30 % , дієслова - 29 % .

Підтвердилось також припущення, що для фіксації фонетичної мотиво
ваності певної частини словникового фонду доцільно застосовувати д*|ферен- 
ційний підхід у пошуку даного виду мотивованості, тобто при спіаставленні 
ФЗ та КЛЗ лексеми необхідно враховувати, наскільки шкала е безпосеред-
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нім репрезентатом різних сторіи, якостей та властивостей досліджуваного 
слова (див.табл.З).

Співвідношення шкали з ознаками лексеми
Таблиця З

Слово

Step

Поняття

ритм, танк, степ

ФЗ

1,02

клз

1,03

Шкала

Активності

Суттєв. 
Несу лев.

суттєв.

ФМ
+  -

Schieben сунути, штовхати 0,49 0,75 Сили суттєв.
orange оранжевий, оран

жевого кольору
0,11 0,28 Оцінки суттєв.

Beet грядку, клумба 0,36 -0,50 Сили несуттєв.

fini минулорічний,
старий

0,39 - 1,08 Активності несуттєв.

6. nuten вальцювати, 
різати________

над- ü.12 - 0,22 Оцінки несуттєв.

•  Основу вибіркового списку лексем, що досліджувались, складали:
^  а) мовні одиниці з конкретним денотатом, для якого ознака шкали є
ні суттєвою, наприклад: Brief, Ruß, Spur, Senden, kühlen, hausen, oval, hoch, fern, 

Kstill;
б) мовні одиниці з виразним ознаковим аспектом: Ruhtn, Takt, Eid, 

kümmern, irren jode ln , singen, spitz, neu, blau, treu;
^  в) мовні одиниці з підвищеною експресивністю: Schlupf, Sturm, Krach,

Pfiff, schocken, krähen, schurren, glühen, kroß, brüsk, dun, frech.
Результати дослідження свідчать, що взаємозв'язок між ФЗ та КЛЗ 

^ іс н у є  у семантиці таких слів, які відносяться до категорії лексем з конкрет
ною понятійною сферою або мають виразний емоційно-експресивний фак
тор.
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Комарницька Л .А .

Ф О Н Е Т И Ч Н А  М О Т И В О В А Н ІС Т Ь  С Л О В А

З поняттям "лексикографія" в лінгвістиці асоціюються певні теми, які 

наявні в працях, пов’язаних з описом та представленням у словнику 

значення слова: смислова структура слова, методи відмежування значень 

слів тощо. Значно рідше лексикографія та лексикологія займаються описом і 

представленням у словнику того, що прийнято відносити до “конотативного” 

значення слова, - явища цікавого і водночас складного та неоднорідного. Не 

торкаючись питання про те, куди й чому варто "зараховувати” 

звукосимволічні властивості слова (ми вважаємо, що звукосимволіка є одним 

із складових компонентів конотативної оболонки, яка оточує понятійне 

ядро значення слова), спробуємо розглянути словник з позицій 

фоносемантики.

Найбільш оптимальним шляхом дослідження- звукосимволічного 

матеріалу, який приводить до переконливих і максимально (хоч& й не 

повністю) вільних від суб'єктивізму результатів, є застосування статистичних 

та психолінгвістичних методів, проте, як свідчить досвід, вони не завжди 

знаходять належного розуміння у лінгвістів.

1. Основні види фонетичної мотивованості.

Існують різноманітні принципи класифікації мотивованості [4], [5 ], [8], 

[10]. Услід за С.Ульманном, керуючись поділом мови на рівні, ми 

розрізняємо семантичну, морфологічну та фонетичну мотивованість слова. 

Під фонетичною мотивованістю розуміється наявність звязку між звучанням 

та значенням слова [17].

Для практичних цілей нашого дослідження фонетичну мотивованість 

(ФМ) доцільно (лише умовно,. щоб не вводити додаткових термінів) 

трактувати дещо розширено: не лише як "наявність звязку”, але й як будь-

18



яку відповідність між звуком та значенням. Таким чином виділяються три 

типи ФМ:

1) негативна (звучання слова протирічить його лексичному значенню);

2) позитивна (звучання слова відповідає його значенню);

3) нульова (відношення між звучанням та значенням слова носять 

нейтральний характер).

2. Матеріал та методи дослідження.

Основною метою, яку переслідував відбір матеріалу запланованого 

експерименту, було не лише проаналізувати мовні одиниці з яскраво 

вираженими звукосимволічними властивостями, але й дати інформантам 

можливість кількісно виміряти ФМ різноманітних, в тому числі й 

“нейтральних*, слів.

Матеріалом експерименту послужила вибірка з Великого англо- 

російського словника п і^  редакцією проф, І.Р.Гальперіна [2 ] (300 слів) і 

частотного словника англійської мови під редакцією Е.Торндайка та І. 

Лорджа [16] (300 слів).

До вихідного списку заносилися слова:

1) які належать до однієї з трьох частин мови - іменники, прикметники, 

дієслова;

2) які не містять "значущих" афіксів (наприклад, заперечних префіксів dis-, 

un- тощо);

3) звучання яких не нагадує звучання слів російської чи української мов.

Сукупність слів, яка відповідала вищезгаданим умовам, охплювала 600 

одиниць. Експериментатор виписував на картку англійське слово, його 

звучання, тлумачення його першого значення, граматичні та стилістичні 

позначки.

Матеріал подавався візуально.

Анкети, які складалися з 60-70 слів, записаних у довільному порядку,

містилиі
■

1) англійське слово;



2) транскрипцію, яка служила гарантією того, що у інформантів складеться 

вірний “звукообраз".

3) переклад-тлумачення головного значення, представленого 2-3 словами 

російської мови. Головним вважалося перше назване в словнику значення.

Остання умова не випадкова. Розкриття семантики англійського слова 

за допомогою кількох російських слів було спрямоване не те , щоб не 

допустити можливого впливу звучання одного російського слова на відповідь 

інформанта, і показати, що поняття, яке трактується, не пов’язане лише з 

цим звукокомплексом. Аналогічна методика використовувалася у практиці 

вивчення звукового символізму за кордоном [13].

В інструкції, яка передувала експерименту, інформантів націлювали не 

на пошуки структурної подібності, а на "оцінку" опозиції "звучання-смисл", 

тобто їм пропонувалося кількісно оцінити, наскільки той чи інший фонеморяд 

(звукова оболонка слова) виражає ідею, яка передається понятійними 

Компонентами (комплексом лексем російської мови).

Інформантами виступали студенти філологічного факультету 

(українського та російського відділів) та студенти факультету іноземних мов 

(англійського відділу) старших курсів Чернівецького університету.

Питання про правомірність використання в подібних дослідженнях

осіб,

.. які не є носіями мови, неодноразово обговорювалося в роботах, 

присвячених

звукосимволізму [7]. Зауважимо лише, що кожному учаснику експерименту 

додатково пропонувався список 10 англійських слів, які використовував у 

своєму дослідженні американський психолог М.Вертхаймер [18, р.212]. При 

обробці даних бралися до уваги відповіді лише тих інформантів, які 

виставили оцінки, аналогічні оцінкам американських респондентів (для 

порівняння застосовувався кореляційний аналіз - статистично значуща 

кореляція спостерігалася в 98,4% відповідей).

ФМ вимірювалася за п’ятибальною шкалою, поділки якої означали:

1 - звучання слова повністю не відповідає його змісту;
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2 - звучання слова не відповідає його змісту;

3 - звязок між звучанням та значенням носить нейтральний характер;

4 - звучання слова відповідає його змісту;

5 - звучання слова повністю відповідає його змісту.

В інструкції, яка подавалася в усній та письмовій формі,

висловлювалося прохання по можливості не вживати оцінку *3".

Вирахувані шляхом підсумовування відповідей всіх інформантів 

середньоарифметичні оцінки для кожного із слів ( ЛГ) дозволяють

стверджувати, що проаналізовані лексичні одиниці володіють різною ФМ:

1) негативною( X — 1 - 2,5 ) - 141 слово

2) нульовою ( Х  =  2,6 - 3,5 ) - 225 слів

3) позитивною ( Х  =  3,6 - 5 ) - 234 слово.

3.Фонетична мотивованість і семантичний статус слова. 

Питання про семантичну класифікацію лексики є одним із

[ найскладніших у сучасній семасіології. Проте, не слід вважати, що тут панує 

повний суб’єктивізм. Грунтуючись на працях багатьох лінгвістів [1], [61, [9], 

[12], ми розробили “робочу" семантичну класифікацію досліджуваного 

лексичного інвентаря. Слід зауважити, що “будь-яка класифікація

обумовлена певними принципами та аспектами, а вони обумовлюються 

цілями та завданнями дослідження" [3, с.39]. Поділ на семантичні групи 

проводився емпірично, з врахуванням вихідного матеріалу. Загалом було 

виділено 11 розрядів:

1) “сенсорний континуум”(запах, смак, тактильні відчуття) - steam, melt, 

bitter, honey, boil, etc.;

2) “pyx" - throw, quick, push, jump, dash etc.;

3) “звук" - bell, rumbustious, argute, yap, wh“uff etc.;

4) “ світло" - sparkle, opaque, murk, loom, dusky etc.;

5) “розмір, ф орма" - huge, broad, expand, largeness etc.;

6) “ колір" - soot, mazarine, gules, dye etc*;
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7) " інтелектуальна та мисленнєва діяльність, волевиявлення" -imagine,mind, 

knowledge, puzzle, understand etc.;

8) "зовнішній вигляд, ділові та моральні якості людини, риси характеру" - 

shifty, wheedle, ugly, thewed, interpid etc.;

9) "чуттєве сприйняття, душевний стан, емоції" - sorrow, umbrage, vehement, 

frolic, indigmant etc.;

10) " ділянки простору" - field, sea, area etc.;

11) інші.

При групуванні викоркствовувалися, також психолінгвістичні методи (із 

залученням інформантів).

Результати підрахунків (оцінки, виставлені інформантами, 

підсумовувались і для кожного семантичного розряду встановлювалася 

середньоарифметична величина X )  свідчать про те, що найбільш інтенсивно 

кореляція “звук - значення" проявляється в підкласах слів, які означають 

“звук” ( Х =  3,87), “світло” (Х = 3 ,8 1 ),  “рух" ( А '=3,57), “розмір, форму"

(^ = 3 ,5 6 ),  “чуттєве сприйняття, душевний стан, емоції” (^ = 3 ,5 5 ), "  »
сенсорний континуум” ( А"=3,5 ). "Нульова" ФМ спостерігається в розрядах

“ділянки простору” (А" =3,19), "інтелектуальна та мисленнєва діяльність,

волевиявлення” (^ = 2 ,8 8 ),  "зовнішній вигляд, ділові та моральні якості

„людини, риси характеру” ( А"=2,78).

Отримані дані узгоджуються з результатами експериментів інших

Дослідників. Так, наприклад, вченими Ж.-М.Петерфальві (для французької),

І.Курц (для польської, китайської, японської, суахілі) встановлено, що

звукосимволічні зв’язки слабкіше виражені в групах лексем з абстрактним

значенням, аніж у "сенсорних" ( “слухових", “зорових"," кінестетичних")

групах слів [15], [14].,

Для більш, точних і грунтовних висновків про ФМ різних

семантичних розрядів слів зведемо дані нашого експерименту в таблицю.

Таблиця 1.



г
підкласи

Рангові

Семантичні

підкласи

1.Сенсорний кон

тинуум

2.Рух

З.Звук

4.Світло

5. Розмір, форма

Семантичні та рангові підкласи

6.Колір

9. Чуттєве сприй

няття, душевний 

стан, емоції 

Ю.Ділянки

7.Інтелектуальна 

мисленнєва діяль

ність, волевиявле 

ння

8.3овнішній 

гляд, ділові 

моральні ян 

особи, риси

характеру
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простору Т І

Х^=57,9; с«= 1 8 ; ? „ іОІ=34,8; с = 0 , 1

В цій таблиці величини оцінок ФМ розбиті на три “рангові" підкласи 

(від 1 до 2,5 - “негативна ФМ", від 2,6 до 3,5 - "нульова Ф М ", від 3,6 до 5 - 

“позитивна Ф М ”), а список лексем, як вказувалось вище, на 10 підкласів 

(підклас “інші” не враховувався).

Таблиця дає можливість проаналізувати отримані дані за допомогою 

критерія х2 1 відповісти таким чином на питання про те, чи суттєво 

відрізняються частоти 10 семантичних і 3 рангових підкласів. Для більшої 

ілюстративності в нижніх кутках ЗО полів табл. 1 подаються емпірічні 

величини, у верхніх - теоретично очікувані (процедура знаходження 

теоретично очікуваних величин детально описана в [11, с. 261]. В таблиці 

заштриховані ті поля, для яких встановлено перевищення фактичних величин 

над теоретично очікуваними. Заштриховані та незаштриховаиі клітини 

розташовані асиметрично. Для третього рангового підкласу (3,6 - 5) 

перевищення спостерігаються в 1, 2, 3, 4, 5, 9 семантичних підкласах; для 

першого (1 - 2,5) і другого (2,6 - 3,5) рангових підкласів перевищення 

зафіксовані в семантичних підкласах 6, 7, 8, 10.

Ці спостереження дозволяють вважати, що між емпіричними та 

„теоретично очікуваними величинами Табл. 1 мусить існувати суттєва різниця. 

Цю гіпотезу можна перевірити за допомогою критерія х2 • Результати: 

Х 2= 5 7 , 9 ;  Р=0,01; с1ї=18; с=0,1. Таким чином, між частотами класів табл.1 

встановлені статистично значущі відмінності. Отже, існує взаємозв'язок між 

певними семантичними і ранговими підкласами.

Так як перевищення емпіричних частот над теоретичними зафіксоване 

лише для деяких ‘класів, можна стверджувати, що позитивна ФМ  

характеризує семантичйі підкласи 1, 2, 3, 4, 5, 9; негативна та нульова ФМ - 

підкласи 6, 7, 8, 10.



Вказані в табл. 1 ЗО підкласів аведемо в 4, об'єднавши 1, 2, 3, 4, 5, 9 

та б, 7, 8, 10 семантичні підкласи і 1 та 2 рангові підкласи. Подамо утворені 

групування у вигляді альтернативної чотирьохпільної таблиці 2.

Таблиця 2.

Семантичні та рангові підкласи

Рангові

підкласи

Семантичні • 

підкласи

Негативна і нульова ФМ  

1 -3 ,5

Позитивна ФМ 

3,6 - 5

1, 2, 3, 4, 5, 9 62 136

6, 7, 8, 10 63 39

?>25,68;сі(=1; х ' о.о.=6,63; С=0,3

Як свідчить проведене статистичне дослідження, коефіцієнт 

спряженості С для табл. 2 (С=0,3) вище, ніж для табл. 1 (0=0,1). Отже, 

встановлена нами границя дійсно відмежовує клас з вищою ФМ від класу з 

нижчою ФМ.

4. Фонетична мотивованість і стилістична маркованість слова.

Так як у вибірку попала незначна кількість слів, які належать до 

спеціальної літературно-книжної та нелітературної лексики, з того ж 

Великого англо-російського словника було додатково виписано 107 слів з 

познаками: 50 слів, які відносяться до термінів, історизмів, і 57 слів, які 

належать до діалектизмів, жаргонізмів, розмовної лексики. Ці слова 

заносилися в загальний список і подавалися інформантам для 

психометричних вимірів.

Отримані результати аналізувалися тим же методом, що й семантичні 

угрупування. В табл. З представлено 9 стилістичних та 3 рангових підкласи.

Таблиця 3.

Стилістичні та рангові підкласи

Рангові 1 2 3

підкласи



Стилістичні

підкласи

Негативна ФМ 

1 -2 .5

Нульва ФМ  

2.6 - 3.5

Позитивна ФМ  

3.6 - 5

1. Терміни 5

2,36

7

7,06

9

11,58

2. Книжні слова 3

1,01

3

3,03

3

4,96

3. Рідкісні слова 1

0,9

4

2,69

3

4,41

4. Історизми 0

0,45

2

1,35

2

2,2

5. Поетизми 0

0,22

1

0,67

1

1,1

6.Застарілі слова 0

0,67

2

2,02

4

3,3

7.Діалектизми 2

3,14

9

9,42

17

15,44

8. Жаргонізми 0

0,56

1

1,68

4

2,75

9.Розмовна

лексика

і "

2,69
- и ■■■

7

8.07

16

13.2

3?“  14,41; (11=16; С=0,09;

Загалом відхилення емпіричних величин (в лівому кутку поля) від 

теоретично очікуваних (в правому кутку поля) носить статистично несуттєвий 

характер, хоча для деяких полів таке відхилення зафіксоване (в таблиці ці 

поля заштриховані).

Об'єднаємо стилістичні підкласи 1, 2, 3, 4, 5, 6 (лі»ературно-книжна 

лексика) та підкласи 7, 8, 9 (нелітературпа лексика), а також рангові
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підкласи 1 і 2 (негативна та нульова ФМ), перетворивши таким чином табл. З 

в табл. 4.

Таблиця 4.

Стилістичні та рангові підкласи

Рангові Негативна і нульова ФМ Позитивна ФМ

підкласи

Стилістичні 1 -3 ,5 3,6 - 5

підкласи

1,2,3,4,5,9 (спеціальна 28 22

літературно-книжна

лексика)

7, 8, 9 (нелітературна 20 37

лексика)
2 А '2

. . .
7 ^ 7 1 ;  d f=1; с=0,21; х20,05=  3,84

Статистично значуща величина критерій у2 » свідчить про те, що 

позитивна ФМ характерну для підкласів 7, 8, 9; негативна та нульова - для 

підкласів 1, 2, 3, 4, 5, 6. Крім того, коефіцієнт С , який фіксує_міру звязку 

між явищами, котрі аналізуються , для табл. 4 значно вище, ніж для табл. 3.

Отже, проведене дослідження підтвердило, що позитивна фонетична 

мотивованість в англійській мові притамана перважно лексиці, яка 

відноситься до розмовного регістру.

5. Фонетична мотивованість і граматичний розряд слова.

Серед слів вихідного списку було 190 дієслів, 255 іменників та 155 

прикметників (належність слова до певного граматичного класу 

встановлювалася за позначками у словнику; при встановленні 

морфологічного статуса слова інформанти, крім того, керувалися його 

тлумаченням). ^

Підраховані середні оцінки показали, що дієслова та прикметники 

володіють яскравіше вираженими звукосимволічними характеристиками, ніж
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іменники. Величини розташувалися таким чином: Хдієсл.=3,33; 

Хприкм.=3,32; Хімен.=2,9.

Так як. середні оцінки істотно не відрізняються, небхідний подальший 

аналіз для того, щоб вирішити питання про те, чи існує різниця у ФМ слів, 

які відносяться до різних граматичних підкласів.

Перш за все , складемо таблицю, в якій буде представлена кількість 

! оцінок кожного з трьох прийнятих нами раніше рангових підкласів.

Таблиця 5.

Граматичні та рангові підлкласи

Рангові

підкласи

Граматичні

підкласи

1 2 3

Негативна ФМ  

1 -2 .5

Нульва ФМ  

2.6 - 3.5

Позитивна ФМ  

3 .6 -5

Дієслова 44,7 а 

31

71,3 Ь 

71

74,1 с 

88

Іменники 59,9 6 

87

95,6 е 

105

99,5 і 

63

Прикметники 36,4 д 

23

58,1 Ь 

49

60,5 і 

83

Хі = 48,15; сН=4; х ^ .о г ^ .в З

Перевищення емпіричних частот (вказаних у нижніх кутках полів) над 

теоретичними (вказаних у верхніх кутках полів) частотами спостерігається:

1) для дієслів - у другому (2,6 - 3,5) та третьому (3,6 - 5) рангових підкласах 

(поля Ь, с);

2) для іменників - в першому (1 - 2,5) та другому (2,6 - 3,5) рангових 

підкласах (поля (і, е);

3) для прикметників - в третьому (3,6 - 5) ранговому підкласі (поле І).

Аналіз за допомогою критерія у2 для табл. 5 зафіксував статистично 

значуще відхилення емпіричних від теоретичних величин. Це дозволяє
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стверджувати, що у прикметників і дієслів звукосимволічні звязкм дійсно 

проявляються сильніше, ніж у іменників.

5. Фонетична мотивованість і частотні параметри слова.

Частотність лексичних одиниць встановлювалася за словником 

Е.Торндайка та І. Лорджа [16]. У відповідності з словниковими індексами 

слова відносилися до одного з двох класів:

1) високочастотні слова; 2) низькочастотні слова. Суттєво? різниці в мірі ФМ  

(підраховувалися середньоарифметичні оцінки для кожного з частотних 

класів) встановити не вдалося. В І класі Х=3,28, в II класі Х=3,14.

Для детальнішого вивчення взаємозвязку ФМ і частоти вживання слова 

проведемо підрахунки, аналогічні попереднім, і зведемо отримані результати 

в таблицю б.

Таблиця 6.

Частотні та рангові підкласи

Рангові

підкласи

Частотні

підкласи

1 2 3

Негативна ФМ  

1 - 2.5

Нульова ФМ  

2.6 - 3.5

Позитивна ФМ  

3 .6 -5

Слова з низькою 

частотою

106,9

а

120

170,6 Ь 

159

177,5 с 

176

Слова з високою
г

частотою

34,1 сі 

21

54,4 е 

66

56,6 і 

58

/ > 9 ,9 3 ; <31=2; /Д о ,=9,21

Таблиця б відображає дані про розподіл величин трьох типів оцінок 

(трьох рангових підкласів) по двох частотних класах.

В полях табл. б вказані емпіричні (у нижньому кутку) та теоретичні (у 

верхньому кутку) частоти оцінок.

Порівняння цих величин показує, що для слів з низькою частотою 

вживання зафіковане перевищення фактичних над теоретично очікуваними

І
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величинами (в І ранговому підкласі) (див. поле а). Для цих слів характерна 

негативна ФМ. Навпаки, високочастотні слова відрізняються перевищенням 

теоретичних величин над емпіричними (див. поле 2) в цьому ж ранговому 

підкласі.

Вирахувана величина х2 Аля табл. 6 свідчить, що відмінності між 

фактичними та теоретично очікуваними частотами носять значущий характер.

Таким чином, здійснений статистичний аналіз дозволяє стверджувати, 

що негативну ФМ в англійській мові проявляють перважно рідковживані, а 

позитивну - частовживані слова.

ВИСНОВКИ

Функціонування фонетичного значення в англійській мові обмежене 

головним чином лексикою, яка означає рух, звучання, агрегатний стан 

предметів зовнішньої дійсності, тобто поняттями, які є елементами 

"сенсорного континуума”. Найменша фонетична мотивованість встановлена 

для слів, що означають конкретні предмети та абстрактні поняття.

Не однакова міра фонетичної мотивованості у слів, які відносяться до 

різних стилістичних регістрів. Фонетично мотивованими виявляються в 

англійській мові слова, які належать до нелітературної лексики, до 

розмовного регістру. Існує певна залежність між частотою вживання слова та 

наявністю у нього фонетичної мотивованості: найбільша фонетична

мотивованість притамана найчастіше вживаним словам.

Дослідження співвідношення міри фонетичної мотивованості та 

належності слова до певного граматичного розряду показало, що в 

англійській мові звукосимволічні властивості у дієслів і прикметників 

виражені сильніше, ніж у іменників.
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Найдеш O.B.

ДО ПРОБЛЕМИ ФОНЕТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ  

В СУЧАСНОМ У МОВОЗНАВСТВІ

Категорія значення не без підстави відноситься дослідниками різних галузей 

знань до центральних загальнонаукових проблем. Що стосується лінгвістики, то 

без категорії значення не мислиться існування жодної мови, без її всебічного дос
лідження не може існувати, ні просуватись вперед наука про мову [1, с.121]. Тра
диційними визнаються лексичне, словотворче та граматичне значення. Фонетичне 
значення (далі ФЗ) поци не належить до традиційних категорій, тому викликає ще 

багато дискусій. Проте вивчення символіки звуків різних мов свідчить, що категорія 

фонетичного значення є об’єктивною мовною реальністю, а її функціонування 
вимагає послідовного та багатоаспектного дослідження.

Коли говорять про ФЗ як категорію, що відтворює символіку звучання оди
ниць мови, не можна не відзначити, що ми маємо справу з науковою абстракцією, 
адже самі по собі звуки без належного їм змісту ніякого значення не мають. Звуки 

набувають значення тільки під впливом певного "семантичного стимулу" [4, с. 54J.
Низка досліджень, які були проведені протягом останнього десятиліття за 

кордоном та в країнах СНД [2; 3; 4; 6] свідчить, що звуки мови в тій чи іншій мірі 
мають символічне значення. Найбільш ефективним методом дослідження є прове
дення психолінгвістичних експериментів з використанням шкал "семантичного ди
ференціалу" Ч. Остуда.

Результати серії досліджень підтвердили, що фонетичне значення —  це до
датковий засіб для емоційного впливу художнього тексту на читача, воно здатне 

на підсвідомому рівні викликати певні враження, відчуття, завдячуючи навіть сло
весній оболонці.

Так, відомий угорський лінгвіст І.Фонадь, розглядаючи проблему взаємо
зв’язку звучання графеми з певними поняттями, провів статистичний аналіз худож
ніх текстів [6]. Експериментатор розрахував частоту появи голосних та приголос
них фонем у творах Ш.Петефі. В.Гюго, П.Верлена і встановив слідуючу закономір-
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ність: в "агресивних" поезіях помітно переважали жорсткі", тверді' звуки, такі як 
к, г, сі, в "ідилічних" —  домінували "ніжні", "м’які", такі як 1, т ,  п та інші.

При аналогічному аналізі тим же дослідником двох протилежних за своїми 
мотивами поетичних циклів Ш. Кішфапуді з’ясувалось, що в циклі "[Гірке кохання]" 
"світлі" голосні (і, е, у ,'о :) складають 54.4%, "темні" (о, и) — 45,6%, а частка 

"темних" знизилась відповідно до 39,6%. Таким чином, при виборці обсягом 6500 

складів такі зміни в частках голосних навряд чи можна вважати випадковими.
Матеріалом длУї нашого дослідження послужили твори сучасних німецько- 

мовних письменників Г.Беллера, Л.Тіка, К.Мюллера, А.Зегерс, Т.Манна та К.Меке- 
ля. Твори названих письменників були поділені на 2 великі групи: одну можна ха
рактеризувати за змістом творів як "мінорну", другу — як "мажорну", тобто твори з 
цієї групи "характеризуються як такі, що викликають позитивні емоції", вони уро
чисті, приємні тощо. Кожний твір був фонетично затранскрибований, що дозволи
ло підрахувати частоту появи тієї чи іншої фонеми та порівняти цю частоту з відо
мою середньостатистичною частотою фонем.

Результати свідчать, що звуки зустрічаються в тексті з певною частотою. 
Носій мови інтуїтивно вірно уявляє собі ці норми частотності звуків. Якщо частка 
будь-яких звуків у тексті знаходиться в ме*л<:ах середньостатистичної норми, то ці 
звуки не несуть спеціального смислового навантаження. Відчутне відхилення кіль
кості вживання звуків від середньостатистичної різко підвищує їх інформативність, і 
як наслідок у свідомості людини "спалахує" відповідна символіка. Латентність ФЗ 
зникає. Таким чином, сумарне ФЗ тексту "не байдуже" до змісту творів, символіка 

звуків підкреслює загальний емоційний фон та зміст твору [Див. табл.1]. Деякі 
фонеми не увійшли до таблиці, оскільки отримані результати не є статистично 

значущими.
Таблиця 1

Асоціативні характеристики фонем.

Фонеми
Асоціації

Голосні Приголосні

Мінорні а: е: її: о: t, f, X, k, d j

Мажорні І( V, 0 :, œ, у: з 1, h, с, m, n, 1], p, pf
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С Е М А С І О Л О Г І Я

L.evickij V .V., Tschemyschenko N.M.

K O M B IN IE R B A R K E IT  V O N  L E X IK A L IS C H E N  

U N D  G R A M M A T IS C H E N  S IN N E N

1. Einleitende Bcmerkuntien

Unter der Kombinierbarkeit des Wortes versteht man im allgemeinen seine Fä
higkeit, im Text mit anderen Wörtern in Verbindung zu treten oder “ die Gesamtheit 
seiner potenziell möglichen syntaxischen Verbindungen “ [3, c. 81]. Sowohl die 

Wörter, als auch die Sinne können sich miteinander verbinden, wobei diese beide 

Typen von Kombinierbarkeit nicht immer identisch sind. So betrachtet man in der 
deutschen Sprache bei dem Nichtvorhandensein des logischen Verbotes von der 
Kombinierbarkeit der Sinne [s ta rk ] +  [Getränk] den verschiedenen Grad von 

syntagniatischer Verträglichkeit der Wörter stark und kniffig mit den Wörtern Tee 
und Brühe.

Die Sinne (Bedeutungen) können in zwei Haupttypen eingeteilt werden: lexika
lische und grammatische. Obwohl die Unterschiede zwischen den lexikalischen und 

grammatischen Bedeutungen (insbesondere beim Vergleich verschiedener Sprachen) 
zuweilen relativ sind, werden diese Unterschiede nichtsdestoweniger in ein und der
selben Sprache ziemlich deutlich gekennzeichnet. Deswegen sind im Grunde 

genommen drei Haupttypen von Kombinierbarkeit der Sinne möglich:
a) lexikalischer Sinn + lexikalischer Sinn. Z. B.. [Fa rbe ] +  [N e id ]:  russisch 

чёрная завист ь, deutsch der gelbe N e id ;

b ) lexikalischer Sinn + grammatischer Sinn. Z.B.. Möglichsein oder Unmög
lichsein der lexikalischen Sinne von der Art B u tte r  ode r M u s ik , in bestimmten 

Situationen mit dem grammatischen Sinn (Plural] in Verbindung zu treten
c) grammatischer Sinn '+ grammatischer Sinn. Z  B., [Ze it] +  [Person ], 

(üTastis] +  [G enus] u sw .: ru ssisch  читаю, deutsch  lese; ru ssisch  етилу, 
сестре, deutsch  dem T isch , der Schwester.

Beispiele aus a und t können als eine homogene (gleichartige) semantische Kom
binierbarkeit, und Beispiele aus b als eine nicht homogene (verschiedenartige) seman
tische Kombinierbarkeit bezeichnet werden Die Formen (Wörter. Morpheme) können 

nur lineare (gänzlich oder separat geformte) Verbindungen bilden: die Sinne treten hin
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gegen in lineare und nicht lineare Verbindungen, die synthetisch oder analytisch 

geformt werden können. Die Kombinierbarkeit von Sinnen [Hestmimtheit] und [W olf] 
ist in der deutschen Sprache eine lineare separat geformte Verbindung der IVolf ln der 
rumänischen Sprache ist die Kombination derselben Sinne eine lineare, aber schon 

gänzlich geformte Bildung: hipul. Die Kombination von grammatischen Sinnen [Plu
ral] + [Dativ] bildet in der russischen Sprache eine lineare mit dem Morphem -ам 
gänzlich geformte Verbindung: волкам.

Da die Dichte der Verbindungen von lexikalischen und grammatischen Sinnen ei
nen graduierten Charakter hat, sind noch zwei Begriffe zu unterscheiden: das Kombi- 
nierbarkeitsverbot und die Beurenznnn der Kombinierbarkeit. In der deutschen Sprache 

ist z. B. (im Unterschied zum Russischen), die Kombinierbarkeit des grammatischen 

Sinnes [i'emminum] mit einer Klasse von den die Tage bezeichnenden Substantiven 

unmöglich (vgl. deutsch der Mittwoch und russisch cpeöa). In anderen Fällen gibt es 

kein eindeutiges Verbot, aber man bevorzugt gewisse lexikalische oder semantische 

Verbindungen und begrenzt den gemeinsamen Gebrauch anderer Einheiten.1 Obwohl es 

z . B. in der deutschen Sprache kein Kombinierbarkeitsvcrbol von grammatischen Sin
nen [denus] und [Kasus] gibt, haben die besbpdcrcn statistischen Untersuchungen [5] 
ergeben, daß die Substantive männlichen Geschlechts in der deutschsprachigen literari
schen Prosa vor allem im Nominativ, und die Substantive weiblichen Geschlechts im 

Genetiv gebraucht werden. Das Verbot von der Kombinierbarkeit ist nur einer der Pole 

von graduierter Skala, die aus den Zonen voller kombinatorischer Unverträglichkeit, 
kombinatorischer Begrenzungen, aus der als eine “Norm“ interpretierten Zone und der 
Zone von Hyperkombinierbarkeit besteht. Hyperkombinierbarkeit bildet in der Lexik 

den Gegenstand der Phraseologie und wird mit den Fachwörtern “stabiler Kontext“, 
“ feste Wortverbindungen“, “ Idiome’0 usw. gekennzeichnet. Die Einteilbarkeit der Ska
la von Kombinierbarkeit in die Zonen verschiedener lexikalischer oder semantischer 
Verträglichkeit ist offensichtlich jene Eigenschaft, die traditionell als Selektivität (Aus

wahl) bezeichnet wird.
Der in moderner Linguistik ziemlich weitverbreitete Begriff “Selektivität der Kom

binierbarkeit“ ist .zwar eine wichtige, aber leider eher eine rein theoretische Kategorie, 
und nicht etwa solche Eigenschaft, die eine mehr oder weniger deutlich ausgedrflekte 

Äußenutg und praktische Wertigkeit bekommen würde. In diesem Zusammenhang ent
steht die Frage: lassen sich die erwähnten Begriffe “ Verträglichkeit”, “Selektivität“ 

usw. formalisiert, insbesondere statistisch analysieren, und wenn Ja, auf welche Weise 

kann der Grad semantischer Verträglichkeit mehr oder weniger deutlich ausgedrtlckt 

werden?
Versuchen wir diese Frage mit Hilfe von statistischer Untersuchung der Wechsel

beziehungen zwischen den lexikalischen und grammatischen Sinnen im Bereich des

1 Einige von den die lexikalische und semantische Kombinierbarkeit regelnden F nkloren  siehe in: f 12, S. 209 ff. J.
' T\|ien der lexikalischen Kombinierbarkeit vom verschiedenen G rad  der S tabilität siehe in: 1 9. S. 29 ff. ].
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Kasusgebrauchs in der deutschen Sprache u beantworten. Anders gesagt, versuchen 

wir mindestens zwei Aufgaben zu lösen: I) die Untersuchung der Wechselbeziehungen 

zwischen lexikalischen und grammatischen Sinnen (anhand der Substantive in der 
deutschen Sprache) und 2) das Hcrausflnden solcher statistischen Verfahren, welche 

sich ihr die Erfüllung der ersten Aufgaben eignen würden.

2. Die Untcrsuclunmsvcrfahrcn

Für die effektive Verwendung der statistischen Verfahren braucht man einen 

ziemlich großen Umfang des empirischen Korpus. Als Grundlage für die geplante 

Analyse dienen also deutsche Korpora ( literarische Prosa, 40 Werke von 2 1 Autoren ) 
im Umfang von mehr als 7 Mill. Wortformen. Diesem Gesamtkorpus wurden voll
ständig 11960 Mikrokontexte entnommen, was für die Bestimmung der Kasusfoml, 
lexikalischer Bedeutung und syntaktischer Funktion vom Substantiv ausreichend ist

Als nächster wichtiger Schritt des Verfahrens ist das Erhalten der Sätze von den zu 

erforschenden Sinnen. Das Erhalten des Bestandes von lexikalischen und grammati
schen Sinnen (Bedeutungen) ist entweder: 1) mittels der logisch - intuitiven Gliederung 

des semantischen Kontinuums in eine gewisse Anzahl von Segmenten, oder 2) mittels 
der Klassifikation und Gruppierung nach den gegebenen Merkmalen dieser oder jener 
formalen Einheiten durchzuführen. Mit Hilfe vom ersten Verfahren kann man z. B sol
che “universale“ Kasus, wie Agentiv, Instrumentalis, Dativ, Objektiv usw. auszeichnen 

[10]. Die Verwendung solchen Verfahrens für das Erhalten der grammatischen Sinne 

wäre bei unserer Untersuchung nur dann zweckmäßig, wenn wir z. B. die Wechselbe
ziehung der Tiefehkasus mit irgendwelchen anderen semantischen Strukturen zu klären 

versuchten. Aber die oben formulierten' Aufgaben sehen, erstens, keine Untersuchung 

der Tiefenstruktur voraus und, zwejtens, brauchen eine maximale Verwendung von 

formalen Verfahren. Deswegen beschränkt sich die Zahl der grammatischen Sinne bei 
unserem Experiment auf die allgemcingilltige Zahl von vier Kasus in der deutschen 

Sprache.

Das zweite Verfahren für das Erhalten der Sinne verwendet man z. B. bei der 
Gliederung der Woffsemantik in die einzelnen Bedeutungen mittels der Klassifikation 

und Vereinigung nach den bestimmten Merkmalen ihrer Kontextpartner. Nach der Zahl 
und dem Charakter der gewonnenen lexikalisch - semantischer Gruppierungen bestimmt 
man die Zahl und inhaltliche Füllung von lexikalisch - semantischer Varianten des 

W'ortes. Bei der Gliederung größerer semantischer Bereiche kann man die zu analysie
rende Lexik zu lexikalischen Mikrosystemen zusammenschließen, d.h., letzten Endcns 

kann man eine gewisse zu erforschende Menge in Untermengen einteilen. So betrachtet, 

treten diese lexikalischen Untennengen gleichzeitig als gewisse lexikalisch - semanti
sche Subklassen und als gewisse semantische Segmente auf, in welche der semantische 

Raum geteilt wird. Die auf solche Weise gewonnenen semantischen Segmente kann 

man als Makroseme bezeichnen. Gerade auf diese Weise wurde das ganze Korpus der
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unseren Texten entnommenen Substantive in 22 lexikalisch - semantische Subklassen 

geordnet Eine geringere Zahl der Subklassen laßt die Kasussemantik nicht voll genug 

beschreiben, und die zu viel gegliederten semantischen Segmente machen die 

statistische Analyse nicht besonders effektiv [vgl. 1| Die Verteilung der Frequenzen 

von Kombinierbarkeit 22 lexikalischer und 4 grammatischer Sinne wird in der Tabelle 1 
(Spalten 3 - 7 )  dargestellt.

Tabelle I
Frequenz der Kombinierbarkeit und Verknflpfungskraft von Sinnen

№ lexikalische Sinne
grammatische Sinne

Freqfünz der Kombinierbarkeit Verknüpfnngskraft
N G D A insgesamt N G D A

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Personen. Berufe 2284 278 555 3955 3512 + 41 + 02 - 18 -26
T unbelebte Sammelnamen 38 20 50 69 177 - I I +.02 +.03
3 belebte Sammelnamen 62 17 39 35 153 + 02
4 Gegenstände 342 73 396 574 1385 - 10 -03 + 03 + 11
5 Tiere 109 13 43 •55 220 + 04 -.03
6 Zeitabschnitte 73 60 226 246 605 - 11 +.03 + 04 +.06
7 Handlungen. Taten. 

Prozesse
207 55 312 268 842 -0 6 +.05

8 Quantität. Große 13 2 23 44 82 + 03 + 04
o Kleidung 187 43 389 431 1050 - 16 + 08 +.17
10 Riiume und räumliche 

Begriffe
85 62 577 349 1073 -.18 +.18

II physikalische
F.rschcinungcn

39 1 32 32 104 -02

12 Fachwörter 3 8 13 26 50 -03 -02 +.03
13 Dokumente. Zeichen 46 4 40 62 152 -.03 -.02 +.02 + 03
14 Essen 18 3 25 48 94 -.03 +.04
15 Organisationen.

Institutionen 49 31 73 56 209 -03 +.04 + 02

16 Zustand. I.agc 26 12 47 53 138 -.04 +.02 +.02
17 Material. Stoffe 27 3 58 42 130 -.03 +.04
18 Maß - und 

Meßeinheiten
9 2 10 26 47 -.02 +.04

19 Eigenschaften und > • 
Merkmale

164 76 131 177 548 -02 +.06 + 02

20
21

Form. Struktur 45 12 62 67 186 -.03 +.02

Sprache. Text. Rede. 
Information 87 24 103 179 393 -.03 + 07

andere Begriffe 230 37 239 304 810 -.07 -.03 +.06

insgesamt 4143 836 3443 3538 11960 — I
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Wie aus der Tabelle zu sehen ist, verteilen sich die Frequenzen des Zusammen
treffens von Sinnen nicht gleichmäßig. Diese Ungleichmäßigkeit hängt ofTensichtlich 

von drei Hauptfaktoren ab a) von nicht gleicher Häufigkeit des Gebrauchs 

verschiedener Formen (in diesem Fall \on Kasus); b) von ungleicher Frequenz des 

Gebrauchs verschiedener semantischer Subklassen von Wörtern (in diesem Fall von den 

Substantiven mit verschiedener Semantik ); c) von den in der Tabelle I dargestellten 

kombinatorischen Eigenschaften der Sinne, d.h nämlich von jenem Faktor, der von uns 
als eine Fähigkeit der Sinne sich mit anderen zu verbinden oder nicht zu verbinden, 
verstanden und mit dem Fachwort “Selektivität der Kombinierbarkeit" bezeichnet wird. 
Um den Grad der kombinatorischen Selektivität von Sinnen zu messen, muß man also 

solches statistische Verfahren finden, das die Wirkung der ersten zwei Faktoren 

aulheben würde Die statistische Untersuchung von Zusammenhängen zwischen den 

empirischen ( tatsächlichen ) und theoretischen Frequenzen mit dem x‘ - Test und dein 

Kontingenzkoeffizienten (K ) könnte gerade dieses Verfahren sein. Das statistische 

Verfahren muß so durchgeftthrt werden, daß es die kombinatorischen Fähigkeiten eines 

Sinnes mit einem anderen Sinn (paarweise) oder mit einer Gruppe von Sinnen 

(komplex) zu messen ermöglicht.

Für die Durchführung dieses Verfahrens werden wir anhand der Vielfeldertabelle I 
die Vierfeldertabellen ( alternative Tabellen ) erstellen. Als Beispiel wird die Tabelle 2 

angeführt.

Tabelle 2
Frequenzverteilung von der Verbindung des Nominativs 

mit dem Makrosem [ J’crsom'n. Berufe J

lexikalische Sinne

grammatische Sinne

insgesamt

3512

Nominativ übrige

Personen, Berufe 2289 a c 1223
übrige 1854 b d 6594 8448

insgesamt 4143 7817 11960

=  2046,4 d f=  1 P = 0 , 0 I  K = + 0, 41

Die in der Tabelle 2 gegebenen Zahlen bezeichnet man als empirische oder 
beobachtete Werte. Theoretisch erwarteter Wert fiir das Feld a w ird zu den marginalen 

Summen ( Gesamtsummen ): 3512 : : 11960 x 4143 = 1216, 6 proportional berechnet. 

Wie wir sehen, ist diese Zahl fast zweimal weniger als die tatsächliche ( 2289 ). Die 

Häufigkeit des gemeinsamen Gebrauchs von Sinnen [Personen. Berufe J und [
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Nominativ | übcrt rillt also viel mehr die theoretisch erwartete Frequenz Um zu 

dberprflfen, oh die empirischen Frequenzen in allen Feldern von den theoretischen 

Werten wesentlich oder nicht wesentlich abweichen, muß man die Summe y2 ermitteln 

Das läßt sich nach folgender Formel berechnen

X: = I  CA--JÜI 
n

nach der ( )  empirische Werte, und /:' theoretisch erwartete Werte sind Für die 

Vicrfeldcrtabclle kann die Summe yj auch nach einer anderen Formel ermittelt werden 

Die entsprechenden Berechnungen zeigen, daß y2 für die Tabelle 2 die Summe 2046. 4 

beträgt. Die Summe yj selbst zeugt in diesem Fall nur davon, daß die empirischen 

Frequenzen von den theoretischen abweichen, aber sic kann nicht als ein Maß der 
Größe dieser Abweichung außreten, d. Ii in unserem Fall, sie kann nicht die 

Kombrnicrbarkcilsdichtc von zwei Sinnen messen. Für solche Art der Messung kann 

man den Kontingenzkoeflizicnten K [6, c. 2571 verwenden, dessen Größe mit Hilfe von 

Summe y; ermittelt wird. Die Werte des Kontingenzkoeffizienten schwanken von - I 
bis 4 I oder, anders gesagt, von 0 bis I mit dem Zcichcn_ oder Unter anderen 

gleichen Bedingungen ( zu diesen Bedingungen gehören Gesamtsumme und Summe der 
I reibeitsgrade ) hängen die absoluten Werte des Kontingenzkoeffizienten schließlich 

von der Größe der Unterschiede zwischen den empirischen und theoretischen 

Frequenzen ab. je mehr die empirische Frequenz von der durch die theoretisch 

erwartete Große ermittelten “ Norm “ abweicht, desto höher ist der Wert des 

Kontingenzkoeflizicnten

Somit kann man mit Hilfe des y2 - Tests und des Kontingenzkoeffizienten die drei 
wichtigsten Charakteristiken der Verknüplbarkcit von Sinnen der Wörter bekommen: 
I ) die Komhinicih.nkcUsdiclitc der sich zu verbindenden Einheiten. Die absolute Größe 

des Kontingenzkoeffizienten läßt uns darüber urteilen; 2) wenn die empirischen Werte 

zu geringerer Abweichung von der Norm tendieren, wird sich der Koeffizient als 

negativ erweisen; wenn sie zu höherer Abweichung tendieren, wird es als ein positiver 

Koeffizient aufgefaßt; 3) nach der Summe yj kann man die statistische Signifikanz des 

Koctlizienten beurteilen, d. h. darüber urteilen, ob sich die empirischen Werte von den 

theoretisch erwarteten wesentlich oder unwesentlich unterscheiden. Es ist zu betonen, 
daß die Kombimerbarkeitsdiehte der verbindbaren Einheiten nicht in unmittelbarer 

Abhängigkeit um der Häufigkeit ihres Zusammentreffens ist, obwohl diese Dichte mit 
der Frequenz auch korrelieren kann. Die Häufigkeit des Zusammentreffens der 

semantischen Subklasse 4 mit dem Akkusativ beträgt z. B. 574 ( siebe Tab. I ), und K 

=■ + 0, 11; die i läufigkeit des Zusammentreffens der Subklasse 9 mit dem Akkusativ ist 

geringer und beträgt 431, und K = + 0, 17.



.V Hrcebnisse lind Analyse

Somit ist mit Hilfe des oben vorgeschlagenen Verfiilircns möglich, das genaue 

Mali ( Grad ) der Kombinierbarkeit zweier semantischer I inheiten zu cmiitteln Wir 

bezeichnen den Grad dieser Kombinierbarkeit als Komhinierbarkcitsdichte der sich zu 

verbindenden Wörter Die Größen solcher Zusammenhänge werden in der Tabelle I ( 
Spalten 8 - 11  ) gegeben. In der Tabelle I sind nur jene Koeffizienten angeführt, deren 

Werte ( 0. 02 und höher ) eine nach der oben erwähnten Größt; j r  ermittelte 

semantische Signifikanz besitzen. Wir nehmen an. daß die Werte der Koeffizienten von 

0, 02 bis 0, 04 geringe Dichte, von 0. 05 bis 0. 0 10 mittlere Dichte, und von 0. 11 bis 

0, 41 ( der höchste in unserem Experiment fixierte Koeffizient ) die höchste Dichte 

zwischen den Sinnen repräsentieren Die höchste Dichte besitzen nur 9 Verbindungen
Zahl und Charakter der ermittelten Verbindungen lassen d ie»kombinatorischen 

Fähigkeiten jedes Kasus interpretieren. Nominativ ist ein Kasus mit den vorwiegend 

negativen Verbindungen, d. h. er ist ein Kasus mit beschränkter Kombinierbarkeit In 

der Subklasse 1 den höchst positiven Koeffizienten 0, 41 besitzend, zeigt Nominativ die 

auffallenden Beschränkungen der Kombinierbarkeit mit größerem Teil anderer 
Subklassen, insbesondere mit denen, die Kleidung ( - 0, 16 ). Räume und räumliche 

Begriffe ( - 0, 18 ), Gegenstände ( - 0. 10 ), Zeitabschnitte ( - 0. 11 ) und abstrakte 

Begriffe bezeichnen.
Genetiv ist eine Art neutraler Kasus sowohl nach der Korrelation positiver und 

negativer Verbindungen ( 6 : 5 ) ,  als auch nach der absoluten Größe der Koeffizienten 

nur mit der Subklasse [ Eigenschaften. Merkmale. ] zeigt Genetiv die Verbindung 

mittlerer Dichte ( K = + 0, 06 ), und mit der Subklasse [Organisationen. Inamtnonen] 
K = 0, 04. In allen anderen Fällen übersteigen die Größen K nicht 0. 03 Dativ und 

Akkusativ sind, im Gegensatz zu Genetiv, die Kasus mit vorwigend positiven oder 
statistisch signifikanten Verbindungen. Nur in jenem semantischen Bereich, wo- 
Nominativ ( die Bezeichnungen von Personen ) herrscht, zeigen Dativ und Akkusativ 

starke Beschränkungen der Kombinierbarkeit. Anders gesagt, zeigt Nominativ die 

erhöhte Verträglichkeit mit der Subklasse ( Personen. Berufe J durch die anomale 

Unverträglichkeit des Dativs und Akkusativs mit dieser Gruppe
Somit kann man die von uns erforschten Zusammenhänge zwischen Lexik und 

Grammatik vom Standpunkt der Kombinierbarkeit interpretieren - dann wird der 
zugrunde liegende Begriff “ Selektivität unter der die Tendenz der formalen oder 
inhaltlichen Einheit zur Verknüpfung oder Nicht Verknüpfung -mit anderen Einheiten zu 

verstehen ist, zu einem Zentralbegriff. Dieselben Zusammenhänge zwischen den sich zu 

verbindenden Einheiten können jedoch vom Standpunkt der semantischen Füllung von 

grammatischen oder lexikalischen Gnippen interpretiert werden - dann steht der Begrill 

“ Kasusfeld “ im Mittelpunkt und ist zusammen mit solchen lexikalisch - gramma
tischen Feldern, wie “ Plural “ Zeit “ , “Belebtheit “ u. a auszuzcichnen | 2 |. Das 

von uns untersuchte lexikalisch - grammatische System besitzt zwei wichtige logen



schallen von Fcldslruklurcn u) das Vorhandensein der Kem - und Peripherie seine 

(Kern - und PeripheriekonsiitueiUen der Bedeutung ); b) gegenseitige Überschneidung 

der Felder Kernsem des Nominativs ist vom Standpunkt der Feldtheorie da* Makrosem 

[ Personen. Be rufe J, und Periphericseme sind [ Ommtnäi, (iröße ] u.a Kernsem des 

Dativs ist das Makrosem | Räume mul räumliche Begriffe ], Peripheneseme - [ Klei- 
Jung 1- | Handlungen, Tuien J u.a. kemseme des Akkusativs sind die Makioseme, 
welche als die Subklassen 9 und 4 bezeichnet werden (konkrete (legensninde, 
einschließlich der Kleidung ). Zwischen bestimmten lexikalischen und grammatischen 

Einheiten gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang. Die Feldstrukturen der Kasus 

Überschneiden sich, indem sie den bczeichueten semantischen Raum in Form des 

Mosaiks bedecken. Dabei können dieselben Makroseme entweder nur als Kemseme 

( Makrosem 10 für Dativ ), oder nur als Periphericseme ( Makroseme 2, 3, 5, 8 u.a. ), 

oder noch als Kemseme für die einen Felder und als Peripheneseme Für die anderen 

( Makrosem I für Nominativ und Genetiv ) auflreten.
Der Grad der Überschneidung der Feldstrukturen von Kasus kann offensichtlich 

mit Hilfe der statistischen Verfahren ausgedriickl werden. Dieser ist z. B nach der von 

Schechtman [7] vorgeschlagenen Formel für die Messung der Zusammenhänge 

zwischen den semantischen Merkmalen der Wörter zu ermitteln:

wo .V Grad der Überschneidung, q die Zahl der gemeinsamen Verbindtmgen, A und 

B die Zahl der Verbindungen jedes der verglichenen Kasus sind. Die Zahl gemeinsamer 

gleichartiger Verbindungen von Nominativ und Kasus beträgt z. B. 5, und die Ge

samtzahl ihrer Verbindungen mit Makrosemen - 31. Folglich: 2 x 5 : : 31 =  0, 32. Die

selben Größen gelten ftlr Genetiv und Dativ (0,29), ftlr Dativ und Akkusativ (0,42), für 

Nominativ und Akkusativ (0,06).
Es ist doch wichtig, nicht nur Zahl und Bestand der sich zu verbindenden 

semantischen Einheiten und Grad der Zusammenhänge zwischen ihnen, sondern auch 

die Größe “der kombinatorischen Kraft“ dieser oder jener Einheit, und, am wichtigsten, 

den Grad der für sie charakteristischen kombinatorischen Selektivität zu ermitteln. Aus 

der Tabelle 1 ist tatsächlich zu sehen, daß verschiedene semantische und grammatische 

Gruppen ungleiche Zahl von statistisch signifikanten positiven Verbindungen besitzen 

So ist Nominativ mit 3 von 22 Gruppen, Genetiv nur mit 6, Dativ mit 10, Akkusativ mit 

13 Gruppen verbunden. Eben diese kombinatorischen Potenzen meinten wir, als. wir 

Über die kombinatorische Kraft der Einheit sprachen. W ir bezeichnen das Verhältnis 

statistisch signifikanter positiver Verbindungen zu allen potei^iell möglichen 

Verbindungen als eine Kombinierbarkeitsweite der Einheit (der Gruppe, des Makro

sems usw. ). Die Kombinierbarkeitsweite vom Nominativ wird folglich durch die Zahl
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3 . 22 =* 0, 14, Genetiv dementsprechend durch die Zahl 0, 27, Dativ 0, 45, Akkusativ 

0, 59 ausgedrückt.
Die Kombinierbarkeilsweile der Einheit stimmt natürlich nicht mit ihrer kombina

torischen Selektivität überein. Die das ganze Spektrum potenzieller Verträglichkeit/Un
verträglichkeit von Siiuien oder Formen einschließende Selektivität wird ja durch den 

Grad der Abweichung beim ZusanunenlreHen der Einheiten von gewisser statistischer “ 

Nonn " ausgedrückt. Deshalb wird der Grad von kombinatorischer Selektivität einer 

Einheit durch die Grüße des aufgrund der Gesamtsumme x" ermittelten 

Kontingenzkoeffizienten gezeigt werden. Die durchgeführte Analyse hat ergeben, daß 

Nominativ die höchste Selektivität ( K = + 0, 32 ) hat, dann folgen Akkusativ, Dativ, 
Genetiv (siehe Tab. 3). Die analoge Analyse, welche anhand der Texte wissenschaft
lichen Inhalts ( Artikel aus den Zeitschriften Für Physik und Mathematik ) durchgeführt 
wurde, hat gezeigt, daß Akkusativ bei diesem Funktionalstil die höchste Selektivität 
besitzt, dann folgen Genetiv und Dativ, und nur den letzten Platz nimmt Nominativ ein 

Aus der Tabelle 3, welche die statistischen Angaben über die Häufigkeit des 

ZusanunentrelTens grammatischer und lexikalischer Sinne, die Weite und Selektivität 

der Kombinierbarkeit jedes von 4 Kasus darstellt, ist zu sehen, daß die Weite und 

Selektivität der Kombinierbarkeit nicht unbedingt miteinander korrelieren.
Tabelle 3

Frequenz, Weite, Selektivität der Kombinierbarkeit von 

grammatischen Sinnen in zwei Funktionalstilen

Stile literarischer Stil wissenschaftlicher Stil
grammatische

Sinne
Fre

quenz
Weite Selektivi

tät

Fre

quenz

Weite Selektivi

tät
Nominativ 4143 0, 14 . 0,32 1042 0, 15 0, 09

Genetiv 836 0,27 0, 17 502 0. 10 0, 20

Dativ 3443 0,45 0, 20 897 0, 23 0, 14

Akkusativ 3538 0,59 0, 23 725 0,25 0,21

4. Zusammenfassmm 

Bei der Untersuchung der Kombinierbarkeit von lexikalischen und grammatischen 

Sinnen sind mindestens folgende Begriffe zu unterscheiden: Frequenz der Kombi

nierbarkeit, Verkniipfimgskraft der sich zu verbindenden Einheiten, Weite und 

Selektivität der Kombinierbarkeit. Die hohe Frequenz des Zusammentreffens zweier 

sich zu verbindender formaler oder semantischer Elemente kann von Selbst nicht als ein 

Wert ihrer syntagmatischen Verträglichkeit auftreleti, denn sie kann nicht durch die 

kombinatorischen Potenzen der Formen und Sinne bedingt werden, sondern durch die 

Häufigkeit ilires Gebrauchs. Deshalb ist für die Messung des Verknüpfungsgrades
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zwischen den sich zu verbindenden Einheiten zweckmäßig, die besonderen statistische* 
Verfahren zu verwenden Eines der möglichen Verfaliren ist das aut der Berechnung 

von x2 und Kontingenzkoeffizienten beruhende Verfaliren
Die Selektivität der Kombinierbarkeit darf man nicht zu eng interpretieren Die 

Selektivität der Kombinierbarkeit ist eine Eigenschaft der Sinne und Formen, sich mit 
anderen Sinnen oder Formen zu verbinden oder nicht zu verbinden, deswegen umfaßi 
die Selektivität alle Fälle der kombinatorischen Zusammenhänge zwischen den 

Einheiten - vom vollen Verbot der Kombinierbarkeit (d h. absolute kombinatorische 

Unverträglichkeit ) bis zu den in Form z. В der Idiome auftretenden syntagmatischen 

Verschmelzungen von Einheiten.
Die lexikalisch - grammatischen Verbindungen semantischer Subklassen von 

Substantiven mit den Kasusformen dieser Substantive können in den Termini der 
Kombinierbarkeit und in den Termini der Feldstruktur von Kasussemantik interpretiert 
werden. Zwischen den Kasusfonnen und lexikalisch - grammatischen Gruppen gibt es 

keinen eindeutigen Zusammenhang; die Feldstrukturen von Kasus überschneiden sich, 
aber gleichzeitig werden in der Semantik jedes Kasus die Kern - und Peripherieseme 

ausgezeichnet. Für jeden der die kombinatorischen und semantischen Eigenschaften und 

Zusammenhänge erforschter Einheiten bezeiclinenden Begriffe können die genauen 

quantitativen Ausdrücke gefunden werden.
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Агапій А.П.

ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИ ЧН ОЇ СП О Л УЧ УВ А Н О СТІ  

ЗА Д О П О М О ГО Ю  СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ

У сучасній лінгвістиці проблема лексичної сполучуваності, під якою у 

найбільш загальному вигляді розуміють здібність слова з ’єднуватись в тексті 
з іншими словами, в останні роки привертає пильну увагу вчених. Підвищений 

інтерес до даної проблеми пояснюється практичними потребами лексико
графії, теорії та практики перекладу (у тому числі машинного).

Мета даної статті — показати ефективність використання статистичних 

методів дослідження для вивчення сполучуваності (синтагматичних зв'язків).
Об'єктом дослідження була вибрана група дієслів, що виражають 

процес мовлення (так звані verba dicendi) в сучасній німецькій мові. Ма
теріалом дослідження стала вибірка з 20 творів художньої прози (загальним 

обсягом понад 2 млн. слововживань). Отримана картотека включає 33641 
приклад.

Для кількісного вимірювання сполучувальних (синтагматичних) зв’язків 

дієслів мовлення ефективним виявилось виділення таких параметрів, як: 
обсяг підкласу, частота вживання підкласу, вживаність підкласу, широта 

сполучуваності, інтенсивність сполучуваності (див.: [1 ]).
У світлі вищевикладеного розглядається сполучуваність німецьких 

дієслів мовлення з прислівниками. За семантичними ознаками всі прислів
ники були розподілені на шість підгруп* (використана класифікація Є.І.Шен- 
дельс): 1) прислівники місця; 2) прислівники часу; 3) модальні (якісні, спосо
бу дії) прислівники; 4) прислівники—інтенсифікатори; 5) прислівники причини 
та мети; 6) питальні прислівники.

Була досліджена сполучуваність прислівників з дієсловами в позиції 
ліворуч і праворуч від досліджуваного слова.

Дані про обсяг, частоту вживання та вживаність підкласу наводяться в 
таблиці №1.



Сполучуваність дієслів з прислівниками
Таблиця 1

Прислівники д ієслова мовлення
Обсяг Чаітота Вживаність

Праворуч Ліворуч Праворуч Ліворуч Праворуч І Ліворуч
Прислівники
місця

16 17 46 195 2,9 11.5

Прислівники часу 42 56 369 1394 8,8 24,9
Якісні прислівники 481 211 1934 930 4,02 4,4
Прислівники - інтенси
фікатори

23 23 369 566 16 24,6

Прислівники причини та 
мети

5 5 32 - 27 6,4 5,4

Питальні прислівники 4 7 • 37 229 9,25 32,71

Як видно з таблиці 1, найбільшим за обсягом є підклас якісних при
слівників, найменший обсяг мають підкласи прислівників причини та мети і 
питальні прислівники. Така тенденція характерна і для частоти вживання під
класу — найчастіше в проаналізованих текстах зафіксовані сполучення діє
слів мовлення з підкласом якісних прислівників, найменше таких- сполучень з 

прислівниками причини та мети.

Вживаність підкласу (як відзначається в [2 ]) може бути виражена за 

допомогою деякої відносної величини. Такою' величиною може стати частка 

від ділення частоти вживання підкласу на його обсяг.
У певній мірі частота вживання підкласу залежить від числа елементів, 

що входять до даного підкласу. Проте повної відповідності між частотою 

вживання та обсягом підкласу не спостерігається, про що свідчать дані про 

вживаність підкласу, які наведені в'таблиці 1.
Щ одо широти та інтенсивності сполучуваності * дієслів мовлення, з 

прислівниками, на нашу думку, доцільно розглядати, сполучуваність кожного 

окремого дієслова з різними підкласами прислівників. Так, досліджуючи 

широту сполучуваності, можна виявити, що такі дієслова, як sagen, sprechen, 
antworten сполучаються з усіма шістьома підкласами прислівників, як в 
позиції праворуч, так і в позиції ліворуч від досліджуваного слова. Інші 
дієслова не зустрічаються взагалі чи сполучаються з одним або декількома 

підкласами прислівників.
Широту сполучуваності доцільно виразити через деяку відносну 

величину, тому що з вищевикладеного видно, що число пдкласів, з Я К И М И  

може сполучатися досліджувана одиниця, в кожному конкретному випадку 

інше. Такою відносною величиною може бути частка від - ділення числа 

одиниць, сполучуваність з якими зафіксована, на число одиниць, що



складають систему, яка розглядається. У відповідності з цим, широта сполу
чуваності, наприклад, для дісслів: sagen, sprechen, antworten буде дорівню
вати 1, а для дієслів: versetzen, verzapfen, daherreden, schwadronieren, sto
cken у позиції праворуч широта сполучуваності дорівнює 0. Отже, широта 

сполучуваності може бути виражена величиною від 0 до 1. Дані про широту 

сполучуваності десяти найбільш часто вживаних дієслів наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Широта сполучуваності дієслів

Дієслова
мовлення

Прислівники 
ліворуч праворуч

Дієслова
мовлення

Прислівники 
ліворуч праворуч

sagen 1 1 antworten 1 0,83
sprechen 1 1 entgegnen 0,5 0,66
reden 1 0,83 erwidern 0,83 0,83
meinen 1 0,66 erwähnen 0,5 0,66

I murmein 0,83 0,66 sich äußern 1 0,5

Такі значні коливання величини, якою вимірюється широта сполучу
ваності, на наш погляд, пояснюються різнобарвністю семантичних компонен
тів, з яких складається значення даних дієслів.

Ще однією важливою характеристикою сполучуваності є сила зв’язку 

між досліджуваними одиницями, тобто інтенсивність. Інакше кажучи, під ін
тенсивністю сполучуваності розуміється ступінь синтагматичної зв’язаності 
одиниць, що сполучаються. За допомогою статистичних методів (критерій 

хі—квадрат, коефіцієнт взаємної спряженості А.А.Чупрова) були одержані 
дані про інтенсивність зв’язку дієслів мовлення з різними підкласами 

прислівників.
Проведений аналіз дозволив зробити такі висновки:
1) Прислівники місця в позиції ліворуч від досліджуваного слова 

характеризуються найбільшою силою сполучуваності з дієсловами: entgegnen 

(0,11), murmeln (0,08), brummen (0,06).

Прислівники місця також сполучаються з дієсловами: erwidern (0,05), 

eröffnen (0,05), хоча сила сполучуваності менше, ніж у попередніх дієслів.
У позиції праворуч від досліджуваного слова найбільш тісно з 

прислівниками місця пов’язані дієслова: brabbeln (0,14) та sprechen (0,08). 
Гакож з прислівниками місця сполучаються: reden (0,06) та plaudern (0,05).

Сполучуваність'прислівників з дієсловом sagen як ліворуч, так І право
руч показує зворотню залежність, тобто факт частого сумісного вживання 

обумовлений не стійким зв’язком між дієсловом sagen та прислівниками міс
ця, а (виключно) високою частотністю самого дієслова sagen, що підтвер

46



джується тим фактом, що дієслово sagen часто сполучається і з іншими під
класами прислівників.

2) Прислівники часу характеризуються в позиції ліворуч найбільшою 

силою сполучуваності з дієсловами: sogen (0,16), erwähnen (0,05) та quasseln 
(0,04) . З іншими дієсловами прислівники часу фіксуються досить часто, але 

часте сумісне вживання в даному випадку обумовлено частотністю самих 
дієслів мовлення.

У позиції праворуч прислівники часу найбільш тісно пов'язані з 

дієсловами: sprechen (0,08), reden (0,05), schwatzen (0,05) та meinen (0,04).
3) Якісні прислівники в позиції ліворуч характеризуються найбільшою 

інтенсивністю зв’язку з групою найбільш нейтральних дієслів: sprechen 
(0,12), meinen (0,09), antworten (0,05), а також з дієсловами: auftreten (0,05), 
sich unterhalten (0,05), hervorbringen (0,04), klatschen (0,04) та reden (0,03).

У позиції праворуч якісні прислівники тісніше всього пов'язані з 

дієсловами: erwidern (0,13) та entgegnen (0,07).
4) Прислівники причини та мети в позиції ліворуч показують найбільшу 

силу зв'язку з дієсловами: sich äußern (0,1), meinen (0,08) та erwähnen (0,2). 
Найменша сила сполучуваності з даною підгрупою прислівників властива 

дієслову antworten (0,05). У інших дієслів мовлення не виявлено статистично 

значущих зв’язків з даним підкласом прислівників.
5) Питальні прислівники мають найбільшу інтенсивність сполучуваності 

з дієсловом sagen (0,06). Даний підклас сполучається також з дієсловами: 
meinen (0,04), bemerken (0,04).

Праворуч питальні прислівники тісніше всього пов'язані з дієсловами: 
bemerken (0,18) та murmeln (0,09). З іншими дієсловами мовлення не зафік
совано статистично значущих зв'язків .

6) Остання підгрупа прислівників—інтенсифікаторів відзначається в 

позиції ліворуч найбільшою силою зв’язку з дієсловом: sich äußern (0,07). 
Дієсловам murmeln та reden властива менша сила зв’язку з даною підгрупою 

прислівників, відповідно 0,04 та 0,04. У всіх інших випадках статистично 

значущі зв'язки не виявлені.
З ’ясовуючи причини, що обумовлюють різну широту та інтенсивність 

сполучуваності, можна вважати, що: діапазон синтагматичних зв’язків того чи 

іншого едова обумовлений чинниками мовного та позамовного характеру; 
використання статистичних методів для дослідження будь-яких мовних явищ 

дає змогу отримати не тільки об'єктивні дані, але й прослідкувати взаємо

зв'язок між якісними та кількісними властивостями мови.
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M .V  Lukashchuk, V!V Mykhailenko

S Y S T E M A T IC  : С O M M U N K  A T IV E  V E R B  С LASSIFIC  A  H O N

The objective o f (he present paper is (o give an outline o f functional semantic 

classification o f verba dicendi in Modern English.
The description o f a language will be mote comprehensive if we employ the 

communicative approach to language description because the main function o f a 

language is communicative. The verb is a permanent constituent o f a sentence, and the 

sentence is a “building element” o f the text that is realized in communicative act.
If we analyse the verbs in the language system we can see that there is a complete 

paradigm while in speech their paradigm is incomplete. A  speech act is the act of 
imparting some information from the speaker/author to the recipient (listener/reader) 
The intra- and extraiinguistic factors (pragmatic relations between the speaker/author 

and the recipient) are taken into consideration. The speech act is considered to have 

taken place when the information caused some sort o f response on the part o f the 

recipient -  verbal or non-verbal. The speaker/author has the language competence 

("competence refers to the ability all native speakers have o f being able to understand 

and produce sentences they have never heard before; it refers in this sense to the code 

which underlies all utterances in a given language. Performance on the other hand refers 

to the realization o f this code in actual situations where language is used and thus 

relates to the utterances, themselves” [3, p. .44]), and in speech while producing the 

utterances the speaker shows his performance. The. utterances he produces may be 

grammatically correct or incorrect from the systematic point o f view.

Traditionally the prescriptive grammars keep to the following principles o f verb 

classification in Modem English: morphological, structural, functional, lexico-syntactic 

and semantic. StiuctifralJy verbs are divided into simple, derived and compound, 

morphologically -  into finite (say, says, said) ar.d non-finite verbs (to say, saying, 

said), fimction.il!> verbs «are notiomd (speak, tell, talk, etc.), semi-notional (have to, be 

ebrv.it to, be apt to, etc.), modal (can, may, must, need dare, etc.), link-verbs {get, grow, 
turn, seem, appear, become etc.) and auxiliary (be, do, have), according to lexico- 

syntactic classification those verbs that take direct object are transitive or objective and
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the ones that do not are intransitive or subjective, terminalive (slop, dose) and duranve 

(speak, say). Semantically verbs can be divided into verbs of process, phvsical 
perception, o f sense perception, relational, wish, verba dicendi etc Each of these 

words can form a certain semantic domain or semantic field “Semantic field (lexical 
field, domain) is a group of lexical items which are associated in meaning by occurring 

together in similar contexts" [3, p 203).

The verbs in Modem English may be either subjective or objective Subjective 

verbs in the sentence cooccur with subject and objective cooccur both with subject and 

object. The change of valency causes the shirt of grammatical meaning of the verb, V u 

> V„ c f
I read a houk.
The line read...

in these examples transitive verb in discourse becomes intransitive. Therefore, the 

contextual meaning o f a verb is actualised in the sentence/utterance via distributional 
characteristics o f the verb mid there is a necessity to describe a verb in its left and right 
connections with other elements o f utterances.

Verba dicendi were chosen for the analysis due to their frequency, polysemy and 

polyfunctionalism, beside that they transform direct speech into indirect and it is 
difficult for the speaker to choose the most appropriate verb. The analysis shows that in 

performance the most frequently used verb is say. It has the most general meaning of 

“to utter or set forth, as words or in words”[5, p. 1203) and in discourse it can substitute 

other verbs o f the given class The closest verb to “say” is “ tell" 
cj I Sty to you... = I tell you...
W e can classify verba dicendi according to the communicative meaning: the 

semantic field o f “say” includes say, speak, utter, declare, affirm, whisper, gossip, 
chatter, mention, articulale, voice, etc., that o f “ask” -  ask, enquire, demand, request, 
query, beg, appeal, implore, demand and others, that o f ‘'order” -  order, command, 
compel, direct, instruct, brief and others. So the semantic field o f say is

As we see from the given examples that the verb say has in speech three different 

meanings, i.e. it expresses a statement, request and order. As we can substitute any of 

the given verbs with say because it may have the meaning o f say -  ask order, we 

may include this verb into each subparadigm as sayi -  sayi -  sayi. Tlje macroparadigm 

marks competence and micro- or subparadigm marks performance. So the paradigm of 

verba dicendi will be as follows:



paradigm

subparadigm s a y i ____

\ -

say:
say ask
tell enquire

speak demand

utter request
declare query
affirm beg
mention implore

L_____L____ _

The results o f analysis show that almost all the elements that are included into the 

lexico-semantic field verha dicendi may have performative function in the senten

ce/utterance. The performative verbs are the verbs which do not describe an event but 
by themselves they “perform” the action, thus in the sentence 

/ promise you to do it. 
the verb promise does not describe this or that event but is the act o f a promise, i.e the 

speaker promises, he “performs” a promise. The performative matrix in direct speech 

includes the speaker/author -  a speech verb -  listener/reader, these constituents are 

expressed on the lexico-grammatical level by subject -  first person singular pronoun, 
predicate -  performative verb and object -  a second person pronoun:

/ declare you man and wife 
You become man and wife 

The Jatter sentence serves as deep structure o f the imperative sentences. When we 

transform the direct into indirect speech the performative verbs have informative 

function:

/ declare you man and wife He declared them man and wife 
But iii discourse the aforementioned verbs can in certain context change the meaning o f 

tiie sentence. Say, lhe verbs say speak, mention, articulate, etc. have declarative 

meaning, but they can express an order, surprise, etc., e.g.
I  tell you to do it

usually expresses order, but if the speaker and the listener are not in relations senior -  

junior, but in relations etjual -  equal then the sentence will express surprise.

Thus, verbs in different contexts may lessen their dominant meaning and increase 

peripheral one and that is what makes shift o f subsystems possible. The’ change o f 

Systemic relations depends on speech function and with its change they chafigfl their 
suhp uad'gm in communication
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Семенюк Т.Г.

С П О Л У Ч УВ А Н ІС Т Ь  ПРИКМЕТНИКІВ, Щ О П О ЗН А Ч А Ю Т Ь ЗОВНІШ НІСТЬ  

ЛЮ Д ИН И  В АН ГЛІЙСЬК ІЙ  МОВІ

Лексична семантика останнім часом привертає до себе все більшу ува
гу мовознавців. Поряд з цим усе більш актуальним стає вивчення людського 

фактору в мові.
Об'єкт нашого дослідження — група прикметників, що позна

чають зовнішність людини. Матеріалом дослідження стали твори сучасної 
англійської та американської художньої прози (англійською мовою) 
загальним обсягом 379725 слововживань. Відносна похибка вибірки складає

3%.
Обмеження тільки художньою прозою пояснюється тим, що сама вона 

не має спеціального набору мовних засобів, "використовує елементи 

різноманітних стилів, в залежності від тієї "частини дійсності", яку вона 

відображає" [3, с. 22].
У статті наводяться попередні дані, які були отримані як результат 

статистичного аналізу та обробки 2470 синтагматичних зв язків прикмет
ників, що позначають зовнішність людини, з підкласами іменників та окре-
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ними іменниками. В ході дослідження складено картотеку даних прикмет
ників у сполученні з іменниками.

При семантичній класифікації іменників у досліджуваному матеріалі 
були виділені ті підкласи, в яких найчастіше зафіксовані іменники в сполу
ченнях з прикметниками, що описують зовнішність людини.

I.Голова (вуха, волосся, щелепи, шия). (HEAD)
2.06личчя (очі, ніс, рот) (FACE)
3.Тулуб (спина, живіт, груди) (BODY)
4.Руки (кисті, лікті, пальці) (ARM S)
5.Ноги (коліна, литки, пальці стопи) (LEG)
6.Фігура (FIGURE)
7.Вираз (обличчя, очей; погляд) (EXPRESSION)
8.Усмішка. (SMILE)
9.Шкіра (та ії дефекти) (SKIN)
10.Постава. (ATTITUDE)
I I .Жести. . (GESTURE)
12.Інші. (OTHERS)

В результаті вибірки було отримано порівняно велике число різнома
нітних прикметників. Тому для аналізу семантичної сполучуваності було 

доцільним поділити їх на розряди:

1. Колір (COLOUR )
2.Розмір (SIZE)
3.Форма (FORM)
4.0цінка (EVALUATION)
5.Ру* (MOVEMENT)
6.Емоція (EMOTION)
7.Вік (AGE )
8.Час (TIME)
9.Назва . (NAM E)
10.Я, сість (Q UALITY )
11 .Інші (OTHERS)

Запропонована класифікація обумовлена семантичними особли
востями досліджених- прикметників.

Нижче наведена таблиця сполучуваності прикметників, які позначають 

зовнішність людини, з лексико-семантичними підкласами іменників.



Таблиця 1.
Сполучуваність груп прикметників, що позначають зовнішність 

людини, з підкласами іменників

Прикметни к р Ф о р е В ч н я І В І
ки о о о Ч У м І а а к Н с

л 3 р і X о к с 3 1 ш ь
1 м м н - ч а с і о
р 1

р

а к
а

1
я

а т
ь

г
о

Іменники

Голова 107 35 35 7 5 0 2 0 0 44 7 242
Обличчя 175 68 81 52 ЗО 109 10 1 7 209 31 773
Тулуб 15 21 18 7 2 0 3 0 0 11 5 82
Руки 24 29 29 3 11 3 1 0 0 49 10 159
Ноги 1 32 12 6 5 0 0 0 0 16 2 74
Фігура 1 14 11 6 3 0 1 0 1 4 2 43
Вираз 0 8 0 8 9 48 1 3 0 27 9 113
Усмішка 3 12 1 7 3 17 0 0 0 13 1 57
Шкіра 19 4 8 1 0 0 1 0 0 13 1 47
Постава 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2 6 15
Жест 0 7 2 3 5 12 0 0 0 14 9 52
Інші 121 127 80 177 20 59 18 0 4 156 51 813
Всього 466 357 277 281 96 248 37 4 12 558 134 2470

На основі даної таблиці можемо зробити попередні висновки про 

розподіл частот сполучуваності лексичних одиниць. Досліджувані прикмет
ники мають різну частоту застосування.

Найбільш частотні прикметники таких груп: а) якості (558); в) 
кольору (466); с) розміру(357); сі) оцінки (281); е) форми (277); сі) емоцій 

(248).
Найменш частотні прикметники групи [часу] (4). Суми частот по 

рядках і колонках таблиці становлять варіаційні ряди. Навіть тоді, коли 

сумарні величини вживання слів одинакові (напр., у нашому випадку - 
майже одинакові, [колір ] (121) та [розмір] (127), частоти сполучуваності 
розподіляються по-різному (група прикметників [колір] — утворює спів
відношення — 107 : 0, а частоти сполучуваності групи [розмір] — 35 : 7). Це 

означає, що'прикметники групи [колір] сполучаються з підкласом іменників 

[голова] у три рази частіше, ніж прикметники групи [розмір]; прикметники 

групи [колір ] не утворюють словосполучень з підкласом іменників [жест], в 
той час як зафіксовано 7 випадків сполучуваності прикметників групи 

[розмір] з підкласом іменників [жест].
Прикметники групи [якість] найбільш частотні словосполучення утво-
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рюють з підкласами іменників, що позначають частини обличчя (207), най
менші -  з підкласом [постава) (2).

Найбільш "актуальними" підкласами іменників, з якими сполучаються 

прикметники групи [колір], є підкласи [обличчя] (175) та [голова] (107), 
найменш "актуальні" -  підкласи [ноги] (1) та [фігура] (1).

Незаповнені поля таблиці, які виражені "нулями", свідчать про те, що 

"сполучувальні потенції слова мають обмежений характер" [2, с. 41].
Для того, щоб отримати більш точні статистичні дані про співвідношен

ня емпіричних та теоретично-очікуваних частот сполучуваності підкласів 

прикметників з іменниками, ми скористалися критерієм хі-квадрат (х2) і 
коефіцієнтом спряженості К  . Результати проведеного статистичного аналізу 

подані в таблиці 2.

Таблиця 2.
г

Величини коефіцієнтів спряженості

| Прикметники к Р Ф о Р е в ч н я і
о о о Ц У м і а а к н
л
і

3 -
м

.р
м

і
н

X о
ц

к с 3
в

і
с

ш
і

Іменники
р і

р
а к

а
і
я

а т
ь

Голова 0.14

Обличчя 0.04 0.06 0.03 0.05

Тулуб 0.04 0.04

Руки 0.04 0.03 0.03

Ноги 0.10

Фігура 0.05 0.04

Вираз 0.03 0.16

Усмішка 0.07

Шкіра 0.05

Постава • • 0.08

Жест 0.03 0.04 * 0.05

Інші 0.16 0.03

Як видно з цієї таблиці, найбільші коефіцієнти спряженості (всі вони 

мають статистичну значущість) зафіксовані для таких біномів: підкласи 

[емоція] і [вираз] -  К =  0,16, підкласи [колір ] і [голова] -  К =  0,14, 
підкласи [розм ір) та [ноги] — К =  0,10, підкласи [інші] та [постава] — К =
0.08, підкласи [емоція] та [усмішка] — К =  0,07.

Таким чином, за допомогою статистичних методів ми зробили аналіз 

розподілу част.от сполучуваності лексичних одиниць, встановили частотність



груп прикметників, що позначають зовнішність людини. Застосування кри

терію хі-квадрат (х2) та коефіцієнта спряженості дає можпивість здійснити 

більш чіткий аналіз синтагматичних зв'язків згаданих прикметників.
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Di ebel V  V

ST IL IS T IS C H E  K E N N Z E IC H E N  DER  P O L Y S E M E N  S U B S T A N T IV E  

IN  D E R  D E U T S C H E N  G E G E N W A R T S S P R A C H E

Wenn man den Wortschatz einer bestimmten Sprache erforscht, so fallt es auf, 
daß manche Wörter vorwiegend im Bereich der Bücher Vorkommen, die anderen von 

der Umgangssprache geprägt sind, die dritten nur für die Dichtung verwendet werden, 
die vierten zu irgendwelcher technisch - wissenschaftlichen Sprache gehören und die 

fünften veralten und deshalb nur noch selten gebräuchlich sind [I ,  c. 209]. Der Wörter

buchbenutzer wird somit darauf aufmerksam gemacht, daß das Lexem X durch 

bestimmte Bedingungen der kommunikativen Situation Verwendungsbeschränkungen 

unterliegt Diese mit den Informationen über die benannte Erscheinung der Realität 

gleichzeitig übermittelten zusätzlichen Infonnationen reflektieren Einstellungen des 

Sprechers / Schreibers zum benannten Komnumikationsgegenstand, zum Kommunika

tionspartner, zur Koinnumikationssituatiou. ... Man könnte ... von den kommunikativ - 
pragmatischen Potenzialen der Lexeme sprechen und diese im Wörterbuch durch 

kommunikativ - pragmatische Markierungen ausweisen ]5, S. 42] Bestimmte sprach

liche Bedeutungen des Wortes können dementsprechend die gewisse stilistische Mar

kierung als ein Zeichen der Zugehörigkeit zu einer spezifischen kommunikativen 

Situation bekommen, ln diesem Fall ist schon diese stilistisch markierte sprachliche 

Bedeutung bei weitem nicht in einem beliebigen Redekontext zu realisieren Wir sind 

doch der Meinung, daß diese stilistisch markierte Zugehörigkeit v ie r  Bedeutung nicht 

ein für allemal im Wort gegeben bleibt, sondern mit der gesellschaftlichen und 

sprachlichen Entwicklung ihren jetzigen stilistischen Wert verliert, wobei das Wort mi 

Wortschatz einer Sprache forllebl und die Inkonstanz solcher stilistischen 

Markierungen beweist. Aber gleichzeitig ist es uns bewußt, daß gesellschaftlich längst 

überholte Bedeutungen‘mit den neuen dank der Polysemie noch lange Zeit im Won

•
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weiterle^en und die Erkenntnis der Wirklichkeil verzögern W ir sind auch der 
Auflassung, daß das polyseme Wort eine Hauptbedeutung und die von ilun aufgrund 

des gemeinsamen semantischen Kerns abgeleiteten Nebenbedeutungen auf der Ebene 

der Langue hat Deswegen stellen wir uns die Frage, ob die bestimmte stilistische 

Markierung oder Zugehörigkeit der Hauptbedeutung die polysemantische Entfal- 

tungskrafl oder die Flexibilität der Polysemie in diesem Wort beeinflußt. Im 

allgemeinen gehen wir davon aus, daß die Zahl der Bedeutungen in erster Linie von der 
Semantik des Wortes abhangt. Aber diese Struktur des Wortes kann ja auch stilistisch 

markiert sein. Das berechtigt uns, die stilistischen Faktoren der polysemantischen 

Substantive zu erforschen.
Als Grundlage für die geplante Analyse dient ein Teilkorpus aus dem "D U D E N  

Deutsches Universal Wörterbuch” [4]. Diesem Wörterbuch wurden 3278 einfachen 

Substantive (Simplizia) entnommen Die- wurden nach dem Merkmal stilistischer 
Markiertheit und Nicht markiert heit ihrer Hauptbedeutungen in einige Gruppen 

eingeteilt. W ir haben somit eine stilistische Klassifikation gebildet, wo infolge der 

Anpassung unserer Zielsetzung Polikarpows Klassifikation zugrunde liegt und die 

Vorschläge anderer Sprachwissenschaftler berücksichtigt wurden f3, c. 69; 6, S. 27 - 

29; 7, S. 273 - 274]. Die vorliegende Tabelle wird in vier polysemantische Zonen 

geteilt; I - 3 Bedeutungen, 4 - 5  Bedeutungen, 6 - 1 0  Bedeutungen, II und mehr 

Bedeutungen. Der yj - Test hilf) uns, festzustellen, ob die empirischen Größen der 
theoretisch erwarteten Verteilung der Wörter auf die polysemantischen Zonen 

entsprechen:

2  _  l bc - ad )2 N______________ .
X  ( a  +  c X b  + d ) ( a  + b ) ( c  + d )

Anders gesagt, können wir mit Hilfe dieser Formel sehen, ob es bei der Verteilung 

zwischen den .polysemantischen Zonen unserer stilistischen Gruppen eine 

Wechselbeziehung gibt. Aber yj zeigt nur das Vorhandensein oder Nichtvorkandensein 

dieser Wechselbeziehungen und nicht ihren Grad. Der ist mit. der Formel K zu 

bestimmen:

K_J
K - V  N/r

[2X S. 28 - 33]. .

• Somit haben wir die Tabelle zusammengestellt, welche aus sechs stilistisch 

orientierten Gruppen besteht Diese Gruppen sind ihrerseits in vier poiysein'antische 

Zonen eingeteilt, wo jede Zone bestimmte Wortmenge unserer Gruppen anzeigt, indem 

Formeln x2 nnd K nur dann die Gleichmäßigkeit der Reduktion pro P - Wert in
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verschiedenem Grad der Wechselbeziehungen zwischen den polysemantischen Zonen 

berücksichtigen, wenn die vorläufigen Rechnungen nach der Formel x2 das positive 

Ergebnis zeigen. Der x: - Test wurde nur dann durchgcluhrt, wenn die Frequenzgröße 

der polysemantischen Zone nicht weniger als 3.betragt 
So sicht unsere Tabelle aus:

Tabelle 1
Stilistische Klassifikation Ihr Substantive mit ihren x: und K

stilistisch 

markierte 

Gruppen von 

Substantiven

polyscmantischc Zonen insgesamt

I -3 4 -5 6^ 10 11 ...
nicht markiert

1678
284;

X2 -93,293 
K 0.169

109; 
/2=47,882 

. K= 0,121

14, 
/:=8,045 
K= 0,050

2085

Dialekt 410.
y; 67.391 
K 0.143

4 423

gruppen - und
funktionell

bezogen

353; 
•//=18.504 
K 0,075

19 6

r

378

emotional - 
expressiv bezogen

153: 
/>15.762 
K= 0,069

5 158

Umgangssprache 110; 
/>6.219 
K - 0.044

6 1 117

zeit - und
historisch bezogen

113: 
/>10.976 
K= 0,058

4 117

insgesamt 2826 322 116 14 3278

Die entsprechende Analyse hat folgende Ergebnisse gezeigt:
Die Gruppe kt nicht markiert “ (dazu gehören z . B. die Lücke, der Bulle. der Steg, 

der Zug) nimmt nach der Wortmenge die dominierende Position in unserer 
Klassifikation ein. Außerdem gehören zu dieser Gruppe alle Substantive, die 11 und 

mehr Bedeutungen haben. Somit vertritt sie alle polysemantischen Zonen und zeigt die 

beste Verteilung der Wörter pro polysemantischen Wert ( im weiteren P - W ert). Aber
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die Zone I - o hat infolge der Zvvischcnrechnung das negative Hrgelwiis bekommen, was 

offensichtlich davon zeugt, daß die unm aikielten Substantive hier seltener Vorkommen 

als es zu erwarten ist
Weiter folgt die stilistische Gruppe “ Dialekt ‘ (dazu gehören z I?. die Stippe 

(norddciusch), die Schlmte (schweizerisch), der Schlot (Inndsclüißlieh). der Sun: 
(landschaftlich )). Die Zone I - 3 enthalt die Mehrheit der Wörter, wobei die stilistisch 

markierte Hauptbedeutung filr die höheren polysemantischen Werte abgeschwacht ist 
Aber es ist zu betonen, daß die Zone I - 3 für die polvsemantischen Verhältnisse 

bezüglich der Wortmengeverteihmg positive Ergebnisse zeigt, indem die Reduktion der 
Wörter mit höherem P - Wert negative Intensität der Reduktion ergibt

Die stilistische Gruppe “ gruppen - und funktionell bezogen ‘ (dazu geboren z B 

die Ähre (Botanik), der Schmiß (Studentensprache . die Piste (Skisport), der Kreis 
(Geometrie)) hat noch kleineren Umfang der Größen. Obwohl diese Gruppe die Zonen 

1 - 3. 4 - 5, 6 - 10 vertritt, ist die Wortmenge auf d*e Zonen 4 * 3 und 6 - 10 negativ 

verteilt Aber die erste Zone zeigt positive Ergebnisse der Verteilung. Diese nimmt hier 
die positiv dominierende Position ein. Negatives Ergebnis der Zwischenrechmmg der 
nächsten zwei Zonen spricht hier nicht für den gleichmäßigen C harakter der Verteilung 

nuf die höheren P - W'erle. Deshalb stellen wir. fest, daß die stilistische Maikierung 

gruppen - und funktionell bezogen " der Hauptbedeutung ihre polv semantischen 

Entfaltungskräße absclmächt
Die stiliistische Gruppe “ emotional - expressiv bezogen “ (dazu gehören / B die 

Scheiße (derb), der Strolch (abvvertend). die Kln^e (gehoben), die ( lohe (gehoben) 
nimmt nach der gesamten Wortmenge die vierte Position ein .Unsere Tabelle zeigt 
schon tendenzielle für die stilistisch markierten Gruppen Verteilung der Großen mit 

dem positiven Egebnis der Fonnein yj und K auf die erste Zone I - 3 und die negative 

Verteilung der Größen auf die höhere polysemantische Zone Diese Nichtgleich
mäßigkeit der Reduktion ist der Nachweis dafür, daß auch die emotional - expressive 

stilistische Bezogenheit die polysemantischen Möglichkeiten dei Hauptbedeutung 

beschränkt.
Die stilistische Gruppe Umgangssprache “ (dazu gehören z B der Dreh 

(umgangssprachlich), der Knuff'(umgangssprachlich), die Putsche (umgangssprachlich). 

die Potte (umgangssprachlich) vertritt drei polv semantische Zonen, wo abci nur die 

Zone 1 - 3 positives Ergebnis zeigt. Die nächsten zwei weisen darauf hin. daß die 

stilistische Markierung “Umgangssprache“ der Hauptbedeutung in der Regel mcdtigc P 

- Werte filr das Substantiv bedeutet.

Die stilistische Gruppe “ zeit - und historisch bezogen “ (dazu geboren / B die 
Magd (veraltend), das Weih (veraltend), die Wehr (veraltet), der Sili/nf/ tveraltend)) 

nimmt in unserer Klassifikation die letzte Position ein. Diese Gruppe, vertritt nur die 

ersten zwei polysemantischen Zonen, wobei die Zone I - 3 dominiert und wie bei 
anderen Gruppen positive Ergebnisse der Wortmengeverteilung zeigt. Die Zone 4 - 5



Bedeutungen ist schon mit kraßer Intensivität reduziert, womit die historische und 

zeitliche Bezogenheit der Hauptbedeutung endgültig für .die abgeschwächte polyse 

mantische Fälligkeit der stilistisch markierten Kemkonstituenten im Wort spricht Diese 

Form der Markierung muß offensichtlich andrem Beispiel sein, wie sich unter dem 

Einfluß der historischen Entwicklung die veralteten Bedeutungen zusainmenrollen und 

mit der Zeit das ganze Wort als veraltet oder archaisch kennzeichnen können 

Die durch ge führte Analyse laßt uns solche Schlußfolgerungen ziehen 

Ausgehend von der stilistischen Analyse der polysemen Substantive, stellen wir 
fest, daß das Wort die höchsten P - Werte zeigt, wenn seine Hauptbedeutung keine 

stilistische Markierung bekommt. Außerdem hat die Sprache viel mehr Wörter, deren 

Hauptbedeutungen in gewissem Sinne “ frei “ von den streng spezifischen kommu
nikativen Situationen sind. All das spricht für die meist effektive Wiiksamkeit dei 
Polysemie bei den nicht markierten Hauptbedeutungen des Wortes auf der Ebene dei 
Sprache. Demnächst ist Nichtmarkierung der Kemkonstituenten des Wortes eine dei 
wichtigsten Vorbedingungen fih die wirksame Leistungsfähigkeit der Polysemie, fllr die 

möglichst freie Ableitung potenzieller Nebenbedeutungen auf der Ebene der Langue 

Aber die niedrigsten P - Werte sind. inrGegenteil, bei solchen Substantiven zu 

sehen, deren Hauptbedeutung eine bestimmte stilistische Markierung trägt Es gibt viel 
weniger Wörter in der deutschen Sprache, die in der Hauptbedeutung gewissermaßen 

stilistisch markiert sind. Ihre Veitreluiig in den hochpolvsemantischen Zonen ist so 

schwach, daß wir über die Polvsemiepoteuz solcher Hauptbedeutungen kaum zu 

sprechen haben Aber eben in diesen Markierungen zeigt sich die sprachlich bedingte 

Beschränkung dei pol) semantischen Effektivität zugimste einer sehr spezifisch 

orientierten kommunikativen Situation, welche die einzigartige emotional - expressive 

und historische Bezogenheil des Objekts oder die einmaligen Eigenschaften und 

Charakterzüge gewisser Regionen einer Sprachgemeinschaft zu schildern hat. Mit 
solchen Markierungen offenbart sich die -piachliche Notwendigkeit, die Hauptbe
deutung polvsemantisch, abzusehwüchen und somit das ganze Wort strengen 

spezifischen Bedingungen anzupassen
Man kann also feststellen, daß die Sprache sowohl freie, als auch stilistisch 

markierte Hauptbedeutungen für die effektive Wirksamkeit oder Vermeidung der 
polv semantischen Erscheinung mit der Berücksichtigung auf die objektive Realität 
bedingt. Es isl auch ollensielitlich. daß die Sprache viel mehr Nichtmarkierung als 

Markierung braucht, was von dei großen Wichtigkeit der Polysemie in der deutschen 

Sprache zeugt. y
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Kijko J.J., Kijko S.W

P O L Y S E M IE  DER  V E R B E N  U N D  IH R E  S T IL IS T IS C H E  M A R K IE R U N Gi

In diesem Artikel stecken wir uns das Ziel, den Zusammenhang zwischen dei 
stilistischen Markierung der Verben und ihrer Polysemie zu überprüfen. Die Unter
suchung wird auf der Basis des Materials durehgeführt. das nach der Analyse der 
gegenwärtigen deutschen Verben im Duden Universnlwörterbiich (nur die prätl.xlosen. 
deren Anzahl 2233 ist) hcrausgekommen ist. Das Prinzip der stilistischen Verteilung der 
Verben in die.Gruppen ist folgendes: man zieht nur die Verben in Betracht, in denen 

eine bestimmte stilistische Markierung überwiegt (s. S. 61).
Laut dem Modelle des Lebenszyklus von Polikarpow hat jedes Wort bei der 

Geburt” eine Bedeutung und im Laufe seiner weiteren Entwicklung kann es andere neue 

Bedeutungen bekommen, dabei führt die qualitative Entwicklung jeder folgenden 

Bedeutung zur höheren Abstraktion des Wortes im Ganzen. Der Prozeß der 
Abstraktionssteigerung mit jeder neuen Bedeutung bestimmt die Lebenslähigkeit und 

die Dauer der' Existenz des Wortes. Derselbe Prozeß ist laut der Theorie von 

Polikarpow die Ursache der niedrigen stilistischen Markierung |5. S. 96]
ln der vorliegenden Arbeit versuchen wir die Existenz der Tendenz zur 

allmählichen Minderung der stilistischen Markierung des Verbes bei der Vergrößerung 

der Bedeutungszahl zu überprüfen.
Eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben dieser Untersuchung ist die 

Teilung der lexikalischen Einheiten in die lexikalisch-stilistischen Gruppen. Man klassi
fiziert den Wortschatz unterschiedlich:

I) vom Standpunkt der historischen Perspektive (neu —  veralt.):
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2) vom Standpunkt der territorialen Beschränktheit (fand —  allgemein).
3) vom Standpunkt der funktionellen Rolle (fhchspr ,umg. u a ) ;
4) vom Standpunkt der Zugehörigkeit den verschiedenefi Stilen der Literatursprache 

(es nimmt seinen Anfang aus der Theorie der “drei Stile” von Lomoriosow);
5) vom Standpunkt der expressiv-emotionalen Markierung (2, S. 172-175; 6, S 142]

O.S.Achmanowa unterscheidet die Buchlcxik (vcralt, neu. histor, "hoch”, “po- 
et.’\ dazu gehören auch Fachwörter), die umgangssprachliche Lexik (fam., land.. derb) 
und die neutrale Lexik (d.h. die Wörter ohne Markierung, die man in verschiedenen Sti
len der Sprache verwendet, ohne irgendwelche Unstimmigkeit einzuRihren) [3, S 428]

In unserer Arbeit teilen wir nach Tuldava {6, S. 141-142] alle markierten 

Verben in drei große Gruppen ein;
- die Verben des “niedrigen” Stils (dialektale Lexik);
- die Verben des “neutralen” Stils ( Allgemeinwortschatz);
- die Verben des “höheren” Stils (Sonderiexik);

in jede aus denen die Untergruppen cingchen. So, zum Beispiel, gehören die Verben mit 
den Kennzeichnungen “salopp”, “ land ”, ‘Tarn ” , “derb” zum “niedrigen” Stil; zum 

“neutralen” Stil - zwei Untergruppen (“bildtmgs.” und “ugs”, hierzu haben wir die 

Verben ohne Kennzeichnungen zugeschrieben); zum “höheren” Stil - die Verben mit 
den Kennzeichnungen "gehoben”, “dichterlich” und die Verben mit der Kennzeichnung 

“Fachwörter” (dazu gehören die Verben aus verschiedenen Fachgebieten wie z. B 

“RcchstuissenschaR”, “Militär”, “Sprachwissenschaft” usw.).
Für das Beslimmungsprinzip der stilistischen Markierung bei den Verben halten 

wir sowohl das Überwiegen der bestimmten Tendenz unter den verschiedenen 

markierten Bedeutungen, als auch “das Recht der ersten Bedeutung”, d. h. die erste 

Bedeutung ist wichtiger als andere. Die Verben, deren Bedeutungen zu verschiedenen 

stilistischen Gruppen im gleichen Maß gehören, lassen wir außer acht.
Nach den Berechnungen in den Gruppen je nach der Anzahl der Bedeutungen wurde 

eine Tabelle (s Tabelle I ) zusammengestellt.
Tabelle 1

. Bedeutungsanzahl und die stilistische Markierung

Anzahl 
iln Mün

"niedriger Stil"
(derb, fam . jnrgon, land , 

salopp)

neutraler Stil" 
(ugs. bildungs )

höherer Stil" 
(geh.. dichter, 

Fachw.)

ings.

1 278 505 422 1205
2-4 121 531 247 899

V> 2 9t 3 96 ‘

10 u in - 33 - 33

ing*. 401 1160 672 2233

Laut dieser Tabelle neigen die Verben mit größerer Anzahl der Bedeutungen



zum “neutralen” Stil. In der Regel sind die ersten Bedeutungen der polysemen Verben 

neutral (ohne stilistische Kennzeichnung), nur letztere sind stilistisch markiert.
Die Tendenz der polysemen Verben zum “neutralen” Stil wird in den russi

schen, englischen, finnischen, estnischen, tatarischen, türkischen Sprachen beobachtet, 
und nach der Meinung von A.A.Polikarpow ist sic universal (6, S. 97]

Es ist zu bemerken, daß die größte Anzahl der eindeutigen Verben zum “neutra
len” Stil gehört. Man kann das folgenderweise erklären: die Verben aus dem Bereich 

“Fachwörter” werden mit der Zeit immer mehr neutral wegen der allmählichen Vergrö
ßerung der Kulturstufe vom Durchschnittsmenschen verwendet.

Um die statistischen Daten über die Verbindung zwischen der Bedeulungszahl 
des Verbes und seiner stilistischen Markierung zu bekommen, benutzen wir das Krite

rium x2 und den Kontingenzkoeffizienten benutzen, die in der mathematischen Unguis-, 
tik für die Bestimmung der Gesetzmäßigkeiten in den sprachlichen Erscheinungen 

ausgearbeitet sind.

Eine der verbreiteten Formeln der Berechnung von y~ ist

X 2=  L X £ L _E l!
E

( O  - der tatsächliche Wert; E - der theoretisch erwartete W eil) (4, S. 28-33]

Es gibt die alternative Weise der Bestimmung vom die für die Berech
nungen bequemer ist und von uns verwendet wird (sieh S. 56).

Mit Hilfe des x2-Tests können wir das Entsprechen (oder den Unterschied) 
zwischen der Verteilung der Häufigkeiten von den untersuchten Größen bestimmen. Als 

ein Beispiel nehmen wir die neutralen Verben mit der Bedeutungszahl von 5 bis 9 und 

die sogenannte alternative Tabelle für diese Verben wird so aussehen (s. Tab 2)

Tabelle 2
Alternative Tabelle für die Verteilung der neutralen Verben

Der “neutrale’’ Stil andere Riiiidsumnie

5 -9 91 5 96
a b
c d

andere 1069 106H 2137

Randsumme 1160 1073 2233

Nach den Berechnungen haben wir x2 =  65,8933 bekommen. Beim Freiheits

grad für solche Tabelle d f =  I ist x2«s =  3,84 (P =  0,05) Das erhaltene Ergebnis ist 
größer als die kritische Größe, also zwischen der stilistischen Maikierung und der
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Anzahl der Bedeutungen gibt es wechselseitige Abhängigkeit. Auf eine ähnliche Weise 

wurden x2-s Rlr andere Gruppen der Verben festgesetzt.
Für die Feststellung des Grades dieser Abhängigkeit berechnen wir den 

Koeffizienten der gegenseitigen Kontingenz K-nach der Formel für die alternative 

Weise der Bestimmung (sieh S.56)
Die Größe des Koeffizienten kann von -1 bis +1 sein, und die Signifikanz des 

Koeffizienten bestimmt man laut des Wertes des x2-s. ln unserem Beispiel ist K -  

+0,172. Also, der Koeffizient ist signifikant, weil das entsprechende x2 signifikant ist, 
und mit “plus”, was bedeutet, daß die empirische Größe bei den Verben dieser Gruppe 

höher als die theoretische ist. Dasselbe bestimmen wir für die anderen Gruppen der zu 

untersuchenden Verben. Die Ergebnisse über andere Gruppen sind in der Tabelle 3 

dargestellt.
Tabelle 3

Bedeutungsanzahl und die stilistische Markierung

Anzahl der 

Bedeutungen
“niedriger StiP

(derb, fam., jargon, 
land., salopp)

“ neutraler StiP
(ugs*,-bildungs.)

“höherer Stil”
(geh., dichter., . 

Fach w.)

1 X2 =44,378 

К = +0,141
X2=99,698 

К = - 0,212

X:=22,894 

К = +0,102

2-4 X:=20,126 

К = -0,095
X:=33,530 

К = +0,123
X2=5,703 

К =  -0,051

5-9 X2- 15,402 

К = -0,083

X2=65,893 

К = +0,172
х2=зо ,зп
К = -0,118

10 und mehr X2= 13,807 

К = -0,079
X2=25,6I4 

К =  +0,168

r =  11.887 

К = -0,073

Das heißt, mit Hilfe vom x2 haben wir das Vorhandensein der Verbindung 

zwischen der Bcdeutuiigsznh! der prüfixlosen Verben und der stilistischen Markierung 

sowie die Größe dieser Verbindung und ihre Richtung festgesetzt. Dabei versuchten wir 

differentiell die stilistisch markierten LSV-n der deutschen Verben in drei allgemeinen 

Stilen je nach verschiedenen polysemen Zonen zu untersuchen. Unsere Untersuchung 

bestätigt die Tendenz der polysemen Verben zur Neutralität.

L IT E R A T U R V E R Z E IC H N IS

1. Duden. Deutsches Universalwörterbuch, hrsg. unter der Leitung von Güther 

Drosdowski. - Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich, 1989.

2. Stepanova M D., TschemySeva I I. Lexikologie der deutschen Gegenwarts

sprache. M .: Высшая школа, 1975.



3. Ахманова О.С. О стилистической дифференциации слов / /  Сборник 

статей по языкознанию. Проф. МГУ акад. В.В.Виноградов. - М.: Наука, 1958.
4. Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики. - К.: 

УМК ВО, -,989.
5.Поликарпов А. А., Курлов В. А. Стилистика, семантика, грамматика: 

Опыт анализа системных взаимосвязей / /  Вопросы языкознания, 1. - Моск
ва, 1994. - с, 69.

6.Тулдава Ю.А. Проблемы и методы квантативно-системного исследо
вания лексики. - Таллинн: Валгус, 1987.

Kijko S.W

DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER POLYSEMIE UNI) SYNONYMIE

Da das Wort ein bilaterales Zeichen ist. sind bei der Bestimmung seiner Identität 
beide Ebenen - die Inhaltsebene und die Ausdrucksebene - in Betracht zu ziehen АнГ 

Grund der von manchen Linguisten (A.Smirnizki. O.Achmanowa, M Stepanowa u.a.) 
* vertretenen Meinung liegt die Identität des Wortes in folgendem Fall vor: während eine 

der Ebenen stabil bleibt, variiert die andere in bestimmten Grenzen, d.h. beim 

Vorhandehsein einer festen Invariante (2, S.23J. Daraus folgt. da!3 wir zwei Falle 

beobachten können: die Variierung des Inhaltes bei stabiler Struktur und die Variicrung 

der Struktur bei stabilem Inhalt. Als Beispiel Ihr den ersten Fall kann die Polysemie 

dienen, den zweiten Fall stellt die Synonymie dar.
Für uns ist die innere Beziehung zwischen Polysemie und Synonymie von 

Bedeutung. "Zwei Problembereiche, die für einen Lexikologen Polysemie und 

Synonymie darstellen, bilden eine Gesamtheit" |4, S.79J.
Für die Untersuchung der Wechselbeziehungen zw ischen der Polysemie und 

Synonymie benutzen wir eine Stichprobe, die 150 synonymische Gruppen einsch ließt, 
die dem Synonymwörterbuch Duden |2J entnommen sind. Die Stichprobe enthält 50 

synonymische Gruppen eines kleinen Umfangs ( I - 2 lexisch - semantische Varianten). 
50 synonymische Gruppen des mittleren Umfangs (4 - 5 LSV ) und 50 synonymische 

Gruppen des großen Umfangs (9 - 15 LSV). Die Gesamtzahl von LSV-en, die die 

synonymischen Gruppen bilden, ist 838. Für die Analyse der Wechselbeziehungen 

zwischen der Polysemie und Synonymie brauchen wir die Daten zweier Art:
1) "sprachliche Polysemie", d.h. Durchschnittszahl der Bedeutungen (L S V ) der 

Verben in der Sprache;

2) "synonymische Polysemie", d.h. Durchschnittszahl der Bedeutungen (LSV ). 
mit denen diese Verben die Synonymbeziehungen niifiiclunen (s. Abb. I)
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Abbildung I
Пег Zusammenhang zwischen der sprachlichen und synonymischen Polysemie

"synonymische”
Polysemie (entnommen dem 
Synonymworterbuch Duden)

g e s c h e h e n  e r fo lg e n . ' 
S t t f t fm d a n

b e g e g n e n  w ie d e rfa h - 
r e n  j-m  j-m  z u s to ß e n

v e r m u te n

e x is t ie r e n , v o r h a n d e n  

s e in  Vorkommen, e s  

g ib t s e in  h e r r s c h e n

Die Ergebnisse der Untersuchung von Polysemie-Synonymie-Beziehungen sind 

der Tabelle lu zu entnehmen
Tabelle la.

Der Zusammenhang zwischen der Polysemie der Verben und Synonymie

Umfang der Dominanten Andere Mitglieder
synonymischen

Gruppe sprachliche synonymische sprachliche synonymische

Polysemie Polysemie Polysemie Polysemie

1 - 2 LSV 2.8 1.8 2,2 1,4
4 * 6 LSV 5,6 5.2 5,5 4,5

9 -1 5  LSV 9.8 9.4 • — —

Die Berechnungen verdeutlichen, daß die "spachliche Polysemie" des Verbes in 

der Regel seine "synonymische Polysemie" übersteigt . Das heißt, daß ein Verb die 

Synonymbeziehungen itur mit einigen LSV-n aulhimmt. Die Dominanten (Leitwörter) 
der synonymischen Gruppen werden durch eine höhere "synonymische” , und 

“sprachliche" Polysemie gekennzeichnet. Sie sind vieldeutiger, als die anderen 

Mitglieder der synonymischen Gruppen und treten in Synonymbeziehungen mit ihren 

meisten LSV-n

“sprachliche” Polysemie 
(entnommen dem t lntvcrsalwo£ 
t ci huch Wating)

1 n a c h  v o rn  k o m m e n  z u m  V o r s c h e in  

k o m m e n  fz  ü  k o m m  vor u n d  s c h r e i )  
e s  a n  d ie  T a f e l ).

2  s ic h  e r e g n e n  g e s c h e h e n  (z  В  E s  
k o m m t im m e r  w ie d e r  v o r  ) ).

3  o ft e r le b e n  fz  В  S o  e tw a s  k a n n  
v e r k o m m e n ) .

4 s c h e in e n  ( j-m )  e r s c h e in e n  (z В  
Vorkommen ^  D ie s e  M e lo d ie  k o m m l m ir  b e k a n n t

v o r)

5  s i c h  fin d en  v o r h a n d e n  s e in  (z  В  

D ie s e  P f la n z e n  k o m m e n  nu r m 
d e n  T ro p e n  v o r)

6  e m la iie n  d e n k e n  fz  В  W ie  kom rr<ßt
Л\ i m ir  r4on»i и л »
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Diese Tatsache entspricht dem linguistischen Kriterium der Bestimmung des ' 
Leitwortes: als Leitwort steht in der Regel das Wort mit dem allgemeinsten Inhalt das 
in stilistischer Hinsicht am-neutralsten im.Vergleich zu seinen Synonymen ist |5. S 100 

3, S 331. Die Dominante wird auch in der Regel Oller als die übrigen Glieder gebradeht 
Noch deutlicher zeigt den Zusammenluwg. zwischen der Polysemie und der Synonymie 

die Tabelle. I b.
Tnbelltf lb

Der Zusammeühaug-zvvischen der Polysemie der Verbeirund Synonymie

Zahl
der
Bdg

Zahl der
. Verben als 
Dominanten

Zahl der 
Verben als 

Nicht - 
Dominanten

Zusammenhang 
der Anzahl von 

Dominanten und 
Niehl- 

Dominantcn

'synonymische 
Polysemie” der 

Dominanten

.

"synonymische 
Polysemie" 
der Niehl - 

Dominanten

1 360 2100 1: 5.8 1.25 0.82
2 252 900 1: 3.6 2.8 1.3
3 ■ 41 76 1: 1.8 4.1 2.4
4 44 39 1. 0.89 6.05 3.1
5 58 20 1: 0.34 s 7

1
■j

6 47 13 1: 0.28 6.5 4.2
7 2.7 11 1: 0.4 6.8 3.9
8 14 * 4 1: 0.29 7.9 4
9 18 5 1: 0.27 7.2 1 3 81
10 6 3 1. 0.5 6.3 4.4

11 und 
mehr

IIr
2 1: 0.18

. -
9.9

j

9

Es stellt sich heraus: je mehr Bedeltingon die Wörter haben, desto (»Iler rieten sie 

als Dominanten der synonymischen Reihen auf. Der Korrelationskoelli/ient. der den 

Zusammenhang zwischen der Polysemie der Verben und ihrer Möglichkeit, die 

Synonymbeziehungen aufzunehmen, zeigt, ist 0.80. Das heißt, je mehr Bedeutungen 

ein Verb in sich vereinigt, desto öfter kann es als Synonym \erweiset Hon
к
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Т Е Р М І Н О Л О Г І Я  І М І Ж М О В Н І  К О Н Т А  К ' Т  п

Дрозд О.М., Іванииький Р.В.

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРМІНОСИСТЕМ  

(вплив германських мов на процес 
формування укр аїн сько ї термінології)

Для термінологічної роботи важливо знати, коли і як виникають 

терміни-неологізми і які критерії їх оцінкЯз точки зору системних параметрів 
сучасної термінолексики. Розглянемо коротко хронологію виникнення 
терміносистем.

Перший період нового природознавства характеризується великими 

досягненнями у галузі математики, механіки, оптики, астрономії, анатомії. В 
цей час наука підійшла до пізнання таких пластів реальності, які можуть бути 
відображені лише з допомогою особливої "мови науки", яка протистоїть 
звичайній повсякденній мові [7, с. 55]. В ряді випадків цей період збігся з 

періодом формування національних мов, але завжди - під час створення 
наукових термінологій головним способом була спеціалізація наявної 
лексики, коли "запозичені із повсякденної мови слова наповнюються в науці 
іншим змістом" [5, с.43].

Поряд з цим, найбільший пласт "мови науки" складають іменники 

латинського та грецького походження, які представлені у всіх сучасних 

мовах (declaration, vegetation, biology, instrument, objectum). Характерною 

рисою, процесу залучення до спеціальних мов античного насліддя є те, що 
переймаються не тільки слова, але й морфеми та словотворчі моделі.

Другий період розвитку нового -природознавства пов'язаний з роботою 

із систематизації зібраного у XVIII столітті матеріалу в таких галузях знань, 
як хімія, фізіологія, зоологія і ботаніка, палеонтологія, геологія. На базі 
досвіду систематизації фактів учені робили спроби побудови чітких, система
тичних і зрозумілих (логічно просліджуваних) систем термінів. Прикладом та
кої системи є номенклатура рослин і тварин, створена Лінеєм, та проект но
вої хімічної номенклатури, розроблений групою французьких хіміків на чолі 
з Лавуазье, у яких терміни утворені за родовидовими принципами на основі
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латини [1 с .12-13]. Отже, основним способом утворення термінів стало 

словосполучення з родового терміна і визначального слова, яке вказує на 
видову відмінність. У процесі створення номенклатур виробилися основні 
Принципи /сучасної роботи з класифікації понять та установлення моделей 

•тер&й,іт &, ‘-
У ЖІХ с т о л і т т і  в результаті промислової революції з'явилося багато 

технічних наук. Терміни цих наук використовуються на виробництві, де зай
нята велика кількість людей. Тому під час їх створення використовується 

лексика національних мов. Найбільш легким способом швидкого утворення 

"Термінів для нових різновидів понять є приєднання до терміна-назви родо
вого поняття слів, що називають видові відмінності. Цей спосіб стає 

провідним, що відображається у кількісній перевазі словосполучень майже у 
кожній галузі спеціальної лексики у більшості європейських мов і у зростанні 
їх лексичної довжини, що спричиняє появу термінів із трьох, в кінці століття - 
із чотирьох елементів. Швидке зростання кількості нових термінів, необхід
ність обміну інформацією на різних мовах, поширення перекладу науково- 
технічної літератури змусила фахівців задуматися над необхідністю упоряд
кування розвитку спеціальної лексики. Зростає кількість термінологічних 

словників.
У XX столітті за підрахунками фахівців кожні 25 років відбувається 

подвоєння кількості наукових дисциплін [1, с. 13]. При цьому відбувається 

взаємодія окремих дисциплін, що супроводжується інтерференцією терміно
логій. Зростання довжини термінів-словосполучень приводить до появи ново
го способу утворення термінів - абревіації. Розвиток цього способу характе
ризується у кількісному плані збільшенням кількості утворених термінів, а в 
якісному - скороченням форми нових термінів. Тенденція до інтернаціоналі
зації досліджень зумовлює збільшення кількості іншомовних запозичень і 
появи проблем, пов'язаних із взаємодією національної та запозиченої лексик 

та вибором форм запозичень. Роблять спроби створення ідеальних систем 

термінів, які були б позбавлені недоліків наявних термінологій - синонімії, 
омонімії, полісемії, немилозвучності, неточності.

Отже, до основних способів утворення термінів належать:

® зміна або переосмислення значення;

• морфологічний спосіб;

• синтаксичний спосіб;

• абревіація;

• запозичення та калькування іншомовних термінів.
Терміни можуть бути утворені також зміною значення слів літературної 

мови. Швидкий розвиток науки і техніки вимагає переосмислення старих і 
формування нових понять. Найчастіше такі терміни влучні й легко запам'ято
вуються, проте вони не завжди віддзеркалюють істотні ознаки поняття. На
приклад:



англ. wing (bird) - wing (building) 
h i m .  Flügel (Vogel) - Flügel (Gebäude) 
нім. Kopf (Körperteil) - Kopf (Sclireibkopf in einem Recorder) 
нім. Unterstützung (Hilfe) - technische Unterstützung 

Найпоширенішим є морфологічний спосіб утворення на базі засобів 
власної мови та частково запозичень. Розрізняють:

. суф іксацію  (нім . Programmierer, Kompatibilität, англ. printer, sponsor, 
leasing);

• префіксацію  (англ. reperforator, outright; нім. Verschluß); 
префіксацію -суфіксацію  (нім . Beschleuniger, англ. subordi- nation);

• сполучення коренів та словоскладання (наприклад: англ. on-line. 
Eurocheck, quadrophonic, нім. Datenbank, укр. напівпровідник). 
Н айпродуктивніш им є спосіб сполучення слів або їх  частин в

одну лексем у у німецькій мові: Laufzeitsystem, Abtastzeile, Stichproben
entnahme, Abnindungsfehler.

В.М.Лейчик зазначає, що "морфологічний спосіб утворення термінів - 
це спосіб утворення терміна-слова. Синтаксичний спосіб творення термінів - 
це спосіб утворення термінів-словосполуч^нь" [4, С-162].

Поява укладених композицій має свої об'єктивні причини: "Складені 
терміни максимально точно відображають поняття, яке вони виражають, во
ни підкреслюють і уточнюють появу нових диференційних ознак у ньому, ви- • 
значаючи тим самим його розвиток і зміну" [3, с.84]. Подібних багатооснов- 
них композицій у загальнолітературній мові менше, бо там нема потреби у 

такій стислій формі вираження. "Однак для термінології, - пишуть В.П.Дани- 
ленко і Л.С.Скворцов, - вони не тільки надзвичайно актуальні, але й опти
мальні, бо за їх допомогою досягається номінація з необхідною кількістю 

необхідних ознак. У такому разі не можна подібні композиції розцінювати з 

позицій власне літературних норм і уявлень, вважаючи їх дуже важкими, 
зайве довгими утвореннями і на цій підставі заперечувати" [2, с. 18].

Поряд із дво-, триосновними термінами у німецькій термінології домі
нують дво-, триосновні словосполучення: obligatorische Retention, inkrementales 

Entfernen von Daten, indexequentielle Zugriffsmethode, які все ж стоять на 

другому місці після складених термінів.
Часто з термінів утворюють короткі форми (різного виду абревіатури), 

які виникають з метою мовною економії. До коротких форм належать: ско
рочення, абревіація, скорочення за складами. Наприклад:

довга форма коротка форма

Sinus s*n
Kilokalorie kcal

Artikel Art-
Lastkraftwagen LK W
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Iiplii amplification by stimulated émission o f radiation laser
Transformator Trafo
fact as can f.a.c.

Цікав ■, що у сучасних національних термінологіях широко вживаються 

запозичені абревіації, які, по суті, не розшифровуються рідною мовою, 
наприклад, Ф ОБ (англ. f.o .b  - free on board), Ф АС  (англ. f.a.s. - free- 
alongside ship), ФЮ  (англ. f.i.o. - free-in-and-out). Звичайно, така абревіація 

не завжди виправдана [б, с. 233].
У процесі запозичення іншомовних термінів використовуються два 

основних способи:
• безпосереднє запозичення, коли термін переймається в оригінальному 

звучанні і, зрештою, адаптується: англ. kiudcrgardcn < —  нім. 
kindergarten, укр. принтер < —  англ. printer;

• дослівний переклад або структурно-семантичне калькування: укр. банк 

даних < —  нім. Datenbank.
Найбільша кількість запозичених термінів сформувалася в українській 

мові на основі греко-латинізмів (в основному, це терміни старих галузей) та 

термінології германських (англійської, німецької, голландської) і частково 

романських (французької) мов. Так, терміни-інтернаціоналізми грецького по
ходження особливо поширені у біологічній, медичній, мистецькій терміносис- 
темах, морська термінологія складається переважно із запозичень з голланд
ської мови (грот, ют, бак, фок), терміносистема авіації - із французьких тер
мінів (фюзеляж, шассі), спортивна лексика - із термінів англійської мови 
(старт, тайм, сеттер). За останні роки надзвичайно збільшився наплив термі
нів англійської та німецької мов, що пов'язано з виникненням нових галузей, 
технологій та розширенням співробітництва і комерційної діяльності.

Вважаємо за доцільне дещо детальніше зупинитися на українських 

термінах, запозичених з німецької та англійської мов, оскільки вони стали 

одним зі шляхів формування вітчизняної термінології [8, с.З].
Проникнення іншомовних слів є закономірним процесом, завдяки 

якому відбувається знайомство з новими предметами, поняттями та досяг
неннями, ліквідація багатозгачності власної лексики і тому подібне. Слід 

визнати той факт, що більшість запозичень прийшло в українську мову через 

російську або польську, що пояснюється історичним розвитком країни.
Так, наприклад, із середини XVI ст. у зв ’язку з розвитком книгодруку

вання починають використовуватися німецькі професійні друкарські терміни 

(матриця, форма), після реформ Петра І через російську мову в українську 

увійшов ряд термінів, пов'язаних з технічними змінами та політико-адміні- 
стративними реформами (ланцет, ландкарта, штемпель, штандарт, мундир, 
мундштук). Посилення культурних і громадських зв’ язків з Німеччиною, 
участь у Семилітній війні, переклади з німецької літератури сприяли тому, що 

деяка частина запозичених слів увійшла навіть у народну мову. Розвиток



промисловості у XIX ст. викликаЬ ріст запозичень із побутовим та технічним 
значенням (бутерброд, рейс, абзац, вентиль, циферблат, штапель, центри
фуга). НТР сприяє переходу в українську мову новоі вузькотехнічної лексики 
на позначення складних машин, автоматичних пристроїв, інструментів та ін. 
(кельма, штокверк). Перехід до ринкової4 економіки зумовив зміни в галузі 
економічної термінології, що викликало масовий наплив англійських запози
чень: менеджер, євродолар, лізинг, хайринг, маркетинг, депозит та частково 

німецьких: прайзліст. Комп'ютерна техніка, авіація, космічна техніка - це 

галузі, у яких англо-американізми стають інтернаціоналізмами.
Українська мова, включаючи у свою систему запозичений термін, 

підкоряє його своїм законам і тенденціям, освоює на усіх ярусах мовної 
структури. Особливе місце займає семантичне освоєння, тобто входження у 

певну терміносистему, що пов'язане з чіткістю визначення, вмотивованістю, з 

розвитком у слові нових значень дід час збереження первинних, з різними 
змінами у значенні, можливостями використання в переносному значенні. 
Велику роль грає також входження нового терміна у лексико-граматичну 

систему мови-реціпієнта, його узгодження з морфологічними та слово
творчими моделями даної мови. Так, німецькі та англійські генетично похідні 
слова стають в українській мові в основному неподільними, непохідними, 
оскільки на новому грунті усі попередні словотворчі морфеми не знаходять 

своїх відповідників і відмирають (напр., Spal-cl - шпатель, де корінь шпат- не 

має словотворчих властивостей, а лише ціле слово шпатель; так само 

Dihnpl-cr - демпфер, l.os-uilg - лозунг). Лише у деяких випадках, коли в мові 
реципієнті можливе виділення самостійних слів чи коренів у структурі іншо
мовних лексем, вони членуються і в новому середовищі (Adress-at - адресат, 
адресний, адреса; Копкшт-епІ - конкурент, конкурувати).

Крім запозичення самих термінів можна говорити про запозичення 

певних сталих структур, морфологічних чи синтаксичних. У цьому плані мож
на розглядати і кальки, особливо що стосується дериваційних морфем.

У процесі семантичної адаптації іншомовних слів у мові-реципієнті 
важливі два етапи: період входження запозичень у нове середовище, коли 

відбувається пристосування чужих значень, а пізніше - функціонування і роз
виток нових значень. Початковий період семантичного засвоєння слова ха
рактеризується уточненням і конкретизацією значення, а іноді навіть його 

зміною. Значення лексеми може не змінюватися, якщо денотати повністю 

збігаються у продукуючій та приймаючій терміносистемах.
Іншомовний термін може прийматися мовою-реципієнтом без будь-яких 

змін у значенні, а може отримувати нові значення, або втрачати деякі старі, 
наприклад, англійське business має два основних значення: 1) ділова справа, 
вид діяльності, що приносить прибуток; 2) мале приватне підприємство. У 

процесі запозичення друге значення слова втратилося.



Характерною ознакою сучасного процесу взаємодій терміносистем е 
зведення до нуля початкового періоду, коли запозичене слово одразу ж 

повинно активно функціонувати у відповідній галузі, що зумовлено надзви
чайно швидкими темпами обміну інформацією.

Другою особливістю сучасної взаємодії терміносистем різних мов мож
на назвати неможливість чіткого розмежування між запозиченнями та інтер- 
націоналізмами, оскільки одразу кілька мов можуть використовувати термін 

мови-гіродуцента. Для них він буде запозиченим, але на міжмовному рівні 
цей термін вважатиметься інтернаціоналізмом.

Третю особливість можна виділити під час дослідження виникнення 

нових термінів на базі вже існуючого у мові будівельного матеріалу. Це 

пов'язано як з природним розвитком мови, так і з політичними та історич
ними подіями. Кожен поворот до українізації супроводжувався реанімацією 

термінів на основі лише власне українських морфем.
Маючи на увазі той факт, що у багатьох терміносистемах української 

мови існують термінологічні лакуни, а з іншого боку - синоніми (в тому числі, 
утворені за зразками російської мови), вважаємо за доцільне розглядати 

українські термінології у контексті зіставлення з термінологіями інших розви
нутих мов, що може бути зразком під час впорядкування української термі
нології. Саме тому участь лінгвіста-термінолога зі знаннями іноземних мов є 
необхідною умовою нормалізації термінології.
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Іваницький Р.В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІН ТЕРН АЦ ІО Н АЛІЗАЦ ІЇ ТЕРМІНІВ

Якщо на ранніх етапах розвитку науки чітко проявлялася залежність 
способу номінації від рівня розвитку національної мови, її традицій 

термінотворення, то на сьогоднішній день відбувається певне нівелювання у 

виборі національних засобів, посилюється їх інтернаціоналізація. Оскільки 

терміносистеми традиційних старих галузей стосуються більш ранніх етапів 

розвитку теорії та практики, то вони нормалізувалися мовним організмом, 
стали об'єктом як державної кодифікації, так і впорядкування через мовний 

вжиток. Тенденція до використання загальноприйнятої* інтернаціональної 
термінології проявляється у період становлення науки, що зовсім не шкодить 

на першому етапі професійному спілкуванню. Дійсно, краще ввести в обіг 

іноземний термін, ніж взагалі не термінувати існуюче поняття науки. Проте 

після становлення терміносистеми введення інтернаціоналізмів замість звич
них мовних вживань стає недоцільним.

Не слід забувати, що міжнародна близькість термінів характерніша для 

найновіших галузей науки та техніки (на зразок кібернетики, ядерної фізики, 
обчислювальної техніки, космонавтики і т.п.), поняття і терміни яких пошири
лись у багатьох країнах майже одночасно. Кількість термінів-інтернаціона- 
лізмів буде, безумовно, зростати, що відображає тенденції міжнародного 

кооперування, інтеграції багатьох галузей, об'єднання зусиль вчених та 

фахівців різних країн з метою високоефективного обміну досвідом та про
фесійного спілкування. Таким чином, "у цілому можна визнати, що світ ніби 

інстинктивно, під впливом потреб та необхідності ... завжди прагнув до 

уніфікації найбільш важливої для суспільного життя наукової та технічної 
термінології" [6, с. 443].

Оскільки наша термінологія розвивається у контакті і  іномовними 

середовищами, то, як слушно вважає М.Ганіткевич, "у ній повинні відбува
тися здорові тенденції до її уміжнароднення при збереженні всього цінного з 

власного термінологічного фонду" [1, с. 10].
Саме таким шляхом можливе здійснення нормалізації термінологій на 

міжнародному рівні, оскільки інтернаціоналізація шляхом асиміляції одних і 
тих самих форм здатна усунути протиріччя між інтернаціональним харак
тером змісту та національним характером способу його вираження.

Безумовно, проблема інтернаціоналізації тісно пов'язана з процесом 

запозичення, однак між ними не можна ставити знак рівності, оскільки дале
ко, не кожен запозичений термін є інтернаціональним. У лінгвістиці немає 

однієї думки стосовно того, належать інтернаціоналізми до запозичень, до 

слів рідної мови чи вони утворюють окрему групу слів. Т.р. Кияк вважає, що
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інтернаціоналізми можна розглядати як окремий вид лексики, який має 

характер'запозичень, але виходить за їх межі [4, с. 309].
Інтернаціоналізми є результатом взаємодії цілого комплексу взаємопо

в'язаних процесів. Слово може бути визнане як інтернаціоналізм тоді, "коли 

воно вживається у первинній формі та функціонує щонайменше у трьох 

мовах світу, які належать до різних груп мов. Наприклад, слово, що існує в 
англійській, іспанській та французькій мовах, або в англійській, німецькій і 
французькій може вважатися інтернаціоналізмом" [8, с. 35]. М. Книгницька 

пропонує розуміти під інтернаціоналізмами слова, що "мають міжнаціо
нальний характер вживання, в силу їх семантичної та фонетичної близькості 
у різних різнотипових мовах" [5, с. 78]. Так, інтернаціоналізмами є: аукціон, 
варіант, ефект, код, маркетинг, референція, тест, фірма, чек ...

У зростанні кількості інтернаціоналізмів у сучасній мові науки та 

техніки лінгвісти вбачають як користь, так і шкоду. Динаміка мовних 

процесів веде як до витіснення чужих для рідної мовної системи утворень, 
до заміни їх часом на довші термінологічні сполучення з ресурсів рідної 
мови, так і до протилежного процесу: до витіснення інтернаціоналізмом чи 

запозиченням слів рідної мови. Наприклад, терміни "ЕОМ", "друкуючий 

пристрій" поступово заміняються інтернаціональними "комп'ютер" та 

"принтер", паралельно вживаються запозичений термін "O fferte" та 

німецький "Angebot", як і в українській мові "оферта" та "пропозиція". 
Інтернаціональне "television" не прижилося в німецькій мові і було витіснене 

рідним словом "Fernsehen".
Слушною вважаємо думку О. Іващишиної стосовно того, “що:

1)запозичення виправдані і корисні, коли їх не можна замінити словами 

рідної мови і коли вони вже увійшли до її словникового запас...;
2) запозичення допустимі в умовах певного контексту в силу їх стислості у 

порівнянні з відповідними синонімічними засобами рідної мови, завдяки 

чому текст стає компактнішим, або в силу необхідності синонімічної 
варіантності;

3) запозичення непотрібні, зайві, ведуть до ускладнення змісту, якщо 

існують терміни рідної мови, котрі мають абсолютно рівноцінне 

значення, позначають одне і те ж поняття" [3, с. 115].
За переконанням В.В. Дубичинського "діалектична єдність націо

нального та інтернаціонального доводить, що міжнародні елементи ніколи не 

створювали і не можуть створити загрози самобутньому розвитку мов. 
Навпаки, інтернаціоналізація словників є одним з природних і важливих 

шляхів їхнього збагачення та розвитку" [2, с. 8]. Нерідко такі терміни різного 

походження функціонують деякий час паралельно.
Застосовувати терміни рідної мови доцільніше, оскільки вони нерідко 

зрозуміліші, ніж інтернаціональні слова. Там, де немає необхідності у



вживанні іншомовних слів, де вже функціонує звична лексична одиниця 
рідної мови, будь-які заміни зайві.

У процесі дослідження чи вживання інтернаціоналізмів так чи інакше 
постає питання наявності/відсутності в них повноцінної внутрішньої форми. 
Проте для виявлення внутрішньої форми терміна-інтернаціоналізму потрібне 

знання не всієї мови-продуцента, а лише значень певного корпусу типових 
морфем. Отже, якщо не у видимій формі, то тоді імпліцитно, у своїй будові 
та вживанні похідні терміни-інтернаціоналізми мають повноцінну внутрішню 

форму. Тому як з методичної, так і з фахової точки зору дуже важливо 

знати походження та зміст запозиченого терміна чи його елемента.
Слід також пам’ятати, що терміни-інтернаціоналізми володіють досить 

високою точністю відображення поняття, мають багаті дериватологічні за
датки. Іншомовні запозичення нерідко уможливлюють уникнення "невлас
тивих" конструкцій (наприклад, не варто намагатися дослівно перекласти 

російське "печатающее устройство", якщо в інших мовах вже вкорінився 

"принтер"). Багато інтернаціоналізмів так міцно прижились у сфері їх вжитку, 
що їх заміна стає недоцільною.

3. Стоберський дотримується думки, що процес раціональної інтерна
ціоналізації науково-технічної термінології "не лише полегшить обмін науко
вою та технічною інформацією, але й стане одним з найбільших досягнень у 

забезпеченні взаєморозуміння між народами" [7, с. 15-16].
Напрошується загальний висновок: почуття мовного патріотизму слід 

мудро поєднувати з досягненнями в розвитку всієї світової культури, 
оскільки інтернаціональне не суперечить національному й обидві ці категорії 
взаємозбагачуються і взаємопоповнюються.
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А .С .Д ’яков

П Р И Н Ц И П И  К Л А С И Ф ІК А Ц ІЇ  М О В Н И Х  ІН Т Е Р Ф Е Р Е Н Ц ІЙ

Мова дуже сильно реагує на всі процеси, які відбуваються в суспільстві. 
Контакти з носіями інших мов, зміна релігії, орієнтація на певну країну-ета- 
лон, розробка правопису, науково-технічної та суспільно-політичної 
термінології тощо —  всі ці процеси в більшій чи меншій мірі залишають 

відбиток на розвиток мови, яка, у свою чергу, зазнає помітного впливу 

зазначених вище чинників, які можна о б ’єднати під одним загальним 

поняттям —  мовні інтерференції. Чіткого визначення цього феномена не 

існує, тому ми вважаємо за потрібне дати свій варіант дефініції.
Мовні інтерференції, на наш погляд, — це соціолінгвістичний процес, 

який полягає у свідомому або підсвідомому втручанні в природний розвиток 

мови, тобто це вплив на мову зовнішніх екстралінгвістичних факторів.
Хоча протягом останніх років дослідженню мовних інтерференцій при

ділялася значна увага, їх чіткої класифікації ще немає. Частіше за все інтер
ференцією вважався лише вплив на мову через контакти Проте свідоме 

втручання у розвиток мови теж можна розглядати як інтерференцію. Ми  

пропонуємо таку класифікацію, яка охоплює, з одного боку, всі фактори 

зовнішнього впливу на мову (екстралінгвістичний тип класифікації), а з 
іншого —  аспекти мови, 'на які цей вплив діє (лінгвістичний тип 

класифікації).
Екстралінгвістичний принцип класифікації може включати в себе кла

сифікацію з точки зору як психолінгвістики, так і соціолінгвістики, зокрема 

стосовно поняття культурно-історичного ареалу [5, с. 140-142].

Згідно з психолінгвістичнім принципом мовні інтерференції поділя
ються залежно від наявності в них наміру з боку носіїв чи певних угрупувань 

людей свідомо внести зміни в .природний розвиток мови на свідомі та під
свідомі. Чіткої межі між цими двома категоріями не існує. Кожна зміна в мо
ві може залежати як від суб'єктивних чинників (волі певних ociQ), так і від 

об ’єкзивиих, тому інтерференції в певних випадках носять перекідний ха
рактер, як, наприклад, мовна адаптація, причому, за словами Фудріана  

Колумаса (Columas), адаптаційні процеси не обмежуються лише поповнен

ням словникового складу мовй. граматичні зміни при цьому також можливі
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[1*0, с. 18]. Тому доцільно ці явища класифікувати залежно від домінуючої 
природи (свідомої чи підсвідомої) в тому чи іншому випадку.

Піоіаііюмі мовні інтерференції характеризуються відсутністю наміру 

втручання в мову. Такі явища відбуваються спонтанно, підсвідомо, під впли
вом, наприклад, мовних контактів. Серед цієї категорії мовних інтерфе
ренцій можна назвати субстрат, суперстрат та адстрат. Особливо яскраво це 

спостерігається в умовах єдиного мовного союзу з більш-менш спільним лек
сичним фондом та іншими проявами спільності, коли в суспільно-політич
них та науково-технічних терміносистемах можуть спостерігатися певні мов
ні паралелі на основі сакральної мови, або мови міжнаціонального (регі
онального, міжнародного) спілкування, проте ця спільність не може бути ре
гулярною та послідовною без відповідних заходів. Деякі інші чинники (ро
зповсюдження світових релігій, політична орієнтація тощо) також можуть 

тягнути за собою певні підсвідомі інтерференції, шо теж призводить до 

формування ареалів, причому мовні інтерференції такого типу лежать в ос
нові свідомих інтерференцій та носять швидше перехідний характер.

Таким чином, підсвідомі мовні інтерференції поділяються на дві ве
ликі категорії:

—  підсвідомі інтерференції, що лежать в основі свідомих (мовна орі
єнтація під впливом релігійної або політичної орієнтації чи моди 

на мову, мовні контакти з носіями більш розвинених мов):

—  підсвідомі інтерференції, що не лежать в основі свідомих.
Інтерференції другого типу можуть бути спричинені мовною невідповідні

стю. Вони спостерігаються на двох рівнях —  фонетичному (через невідповідність 

артикуляційних баз) та граматичному (через невідповідність граматичної будови).
Крім того, такі мовні інтерференції можуть бути акцептними, колії у 

мову-реципієнт разом з новими запозиченнями вносяться зміни у фонетич
ній або граматичній системах, та безакцентними, коли таких нововведень у мові- 
реципієнті не спостерігається, а, навпаки, засвоєні слова повністю асимілюються, 
підпорядковуючись фонетичним та граматичним особливостям мови-рецнгіієнта.

Акцептні підсвідомі мовні інтерференції на фонетичному рівні вияв
ляються в тому, що з новими, словами тією чи іншою мовою приходять 

одночасно й нові звуки, як було, наприклад, у давньоруській мові зі звуком 

[1] у грецьких словах. Найчастіше це стосується книжкових слів. З часом нові 
звуки перестають сприйматися як чужі, хоча вони не завжди стають чаши
ною фонетичного складу мови-реципієнта. Типовий приклад —  носові 

голосні у словах французького походження, що були засвоєні англійською, 

німецькою та деякими іншими мовами (наприклад, слова dénouement 
[dei'nu:ma:y], або détente [de'tûnjt] в англійській мові), але рідними носові 

голосні так і не стали ані для англійців, ані для німців. На граматичному 

рівні це можна спостерігати на прикладі наслідування форми множини та

і
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деяких інших форм мови-продуцента. Наприклад, англійською мовою 

одночасно з деякими іншомовними словами була засвоєна їх оригінальна 

форма множили: formula — /annuls (з .7annum), phenomenon —  phenomena (з 

греки). Іншомовна множина часто зустрічається в англійських назвах 

грошових одиниць: loti (грошова одиниця Лесото) має форму множини malo
ti (запозіїчеішня з мови сесу/по)’, так само й назви деяких розмінних монет: І 
Schilling = 100 ( iroxchen (вживання німецької форми множини) [2; с. 917—  

920] Такі інтерференції часто бувають підсвідомими, але іноді це 

здійснюється з метою зберегти оригінальну вимову або граматичну форму, 
тому їх також можна віднести до перехідного типу.

Зворотний процес —  пристосуванця чужих слів у мові-реципієнті до 

. фонетичних та граматичних особливостей останньої та підпорядкування 

всім її фонетичним та граматичним законам. Це досить часто призводить до 

того, що інтернаціональні слова в мові-реципієнті набувають спотвореного, 
перекрученого вигляду, отже тут мова може йти не про підсвідому 

інтерференцію на мову-продуцент, а, скоріше, про інтерференцію мови-реци- 
пієнта стосовно слів, що спотворюються. Типовий приклад —  іншомовні 

слова в японській мові: renzu (лінза), kohi (кава), gara.su (скло; від англ. glass), 
гірдю (доповідь, від аш'л. report), ereheta (ліфт; від ииґл. elevator) [13; с. 16— 17].

Свідомі моьмі інтерференції являють собою штучне втручання в роз
виток мови, бо  мова завжди служить потребам її носіїв, тому таке втручання 

відбувається в разі необхідності [10; с. хі], Специфіка свідомих мовних інтер
ференцій полягає в тому, що всі вони грунтуються на підсвідомих мовних ін
терференціях. Цей тип охоплює такі види мовних інтерференцій, як, 
наприклад, втручання в мову під впливом релігії, політичної орієнтації, 
мовних контактів з носіями більш розвинених мов, або моди на ту чи іншу 

мову, а також мовне будівництво. Це, як правило, низка відповідних заходів 

з метою мовної розробки, а саме: створення писемності, стандартизація та 

модернізація [10, с. 2]. Якщо модернізація полягає в карбуванні нових еле
ментів, то мовна стандартизація —  у виборі серед наявних елементів опти
мального (з погляду виконавців відповідних заходів) та затвердження його 

як основного та обов ’язкового.
М ож на припустити, що ці заходи є, по суті, створенням свого роду 

штучної мови на основі мови природної. Д о того ж, у людській мові досить 

важко відрізняти природне від Штучного [10, с. 15]. Таким чином, мови в деяких 

своїх аспектах зазнають надання певної форми шляхом навмисної інтервенції [11, 
с. 184].

Особливої уваги заслуговує мовне будівництво (планування) тобто 

зміни у системі мовного коду, які проводяться певними організаціями, 

створеними з цією метою. Ці заходи включають підбір норми, кодифікацію, 

імплементацію (здійснення) та розробку, причому це не стільки низка подій,



скільки зриваний процес [12, с. 2 - 3]. Мовне планування буває двох видів —  

планування корпусу (corpus p lanning) та планування статусу (status planning) 
[12, с. 3]. Перший тип (надання тій чи іншііі мові певного статусу) прямого 

впливу на структуру мови вони не мас. тому таке планування не можна 

на іваги мовною інтерференції ю. Мовною інтерференцією може бути лише 

планування корпусу, тобто ніпка заходів, спрямованих на свідоме втручан
ня в структуру мови, насамперед, у її лексику, фонетику та, в меншій мірі, 
граматику.

Планування корпусу мас три аспекти: створення писемності (графіза- 
ція). стандартизація (процес, коли один з мовних варіантів стає загально
прийнятим як наддіалектна норма) та модернізація (розширення словнико
вого складу мови за рахунок нових слів та виразів) [12. с. 4].

'За а/ціолііпшпіичним принципом мовні інтерференції поділяються на 

релігійні, політичні та комунікативні.
Релігійні інтерференції пов’язані з розповсюдженням світових релігій у 

період середньовіччя коли писемність та основний шар запозиченої лексики 

в кожній мові були підпорядковані релігії та відповідній сакральній мові, 
тобто мові Святого письма та богослужіння. Нерідко орієнтація на 

сакральні мови була сліпою, навіть фанатичною. Писемність, як правило, 
запозичувалася саме в тому вигляді, в якому вона існувала для сакральної 
мови. У' фонетиці останньої були звуки, відсутні в мові гого народу, який 

прийняв дану релігію, але, незважаючи на це, відповідні літери механічно 

переносилися на національний грунт, що призводило до дублювання одних 

літер іншими. Запозичені лексичні елементи також зберігали орфографію  

мови-продуцента, бо у Связому письмі священною вважалася будь-яка 

різниця між літерами [9, с.4і]. До того ж, сакральні мови застосовувалися не 

лише у богослужінні, але й у освіті [6, с.59]. У  лексиці також виникали 

специфічні слова та мовні звороти, проте це не вело до порушення мовної 
структури, яка продовжує розвиватися за своїми внутрішніми законами [1, 

с.25-26].
Згодом, коли національна мова стає мовою науки та освіти на 

противагу мові релігії, сакральні мови вже не мають такого значення, як у 

середні віки. „Формування нації вимагає реалізації у мові нового змісту, 
вільного від вантажу старих асоціацій, які властиві змістові, відображеному 

сакральною мовою “ [4, с.5]. У  постфеодальну епоху вирішальними фактора
ми впливу на мову були вже не релігія, а політика й торгівля [5, с. 133] 
Сучасні мовні інтерференції є вже не релігійними, а політичними (через 

політичну орієнтацію) та комунікативними (через спілкування з носіями 

інших мов, торгівлю, моду на ту чи іншу мову тощо). Особливо яскраво ці 

фактори відбиваються на розвитку писемносгі [3, с. 629]. Так. лазинізоьані 

алфавіти для румунської, турецької, малайської, багагьох африканських мої
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свідчать про те, що скоріше це була просто орієнтація на мови європейсь
кого культурно-історичного ареалу.

Процеси, що мають місце зараз у лексиці (включаючи науково-техніч
ну та суспільно-політичну термінологію), коли мови світу робляїь прямі за
позичення не з відповідних сакральних мов, а з живих европейских —  теж 

свідчення того, що релігія тут ні до чого. Формування єдиного лексичного 

фонду в багатьох європейських та неєвропейських мовах являє собою, 
швидше, намагання відповідних країн інтегруватися у світове суспільство 

[12; с. 5-6; 11-13).
За ліигвістчіиїм принципом мовні інтерференції поділяються на графічні та 

лексичні. Підсвідомі інтерференції бувають фонетичними та граматичними.
Підсвідомі лексичні інтерференції —  це природний вплив словниково

го складу однієї мови на словниковий склад іншої. Свідомі лексичні інтер
ференції полягають у регулюванні лексичного фонду мови, зокрема, попов
нення лексичного фонду новими елементами.

Графічні мовні інтерференції пов’язані зі створенням та регулюванням 

писемності. Орфографічна трансплантація [8, с. 25], яка дуже розповсюджена 

серед більшості латннописних народів світу, теж є графічною міжмовною 

інтерференцією. Правилами читання вона, як правило, не регулюється [7, с.96).
Писемність залишає глибокі сліди в структурі будь-якої мови, оскіль

ки різні системи письма впливають на розвиток мови по-різному [11, с. 184- 
185). Отже, це ще один різновид графічних мовних інтерференцій. ,

Типовою граматичною мовною інтерференцією є запозичення форми 

множини та деяких інших граматичних форм мови-продуцента разом з ін
шомовним словом.

Таким чином, ми спробували систематизувати мовні інтерференції як 

явище соціолінгвістики та продемонструвати їх зв’язок з іншими розділами 

мовознавства. Звідси випливає, що мовні інтерференції за названими вище 

принципами поділяються на такі категорії:

—  за лінгвістичним принципом —  на фонетичні, графічні, лексичні 
та граматичні (залежно від мовного рівня, на якому вони спостері
гаються);

—  за екстралінгвістичним принципом: а) психолінгвістична класифі
кація —  на підсвідомі та свідомі (в залежності від наявності наміру 

втручання); б ) соціолінгвістична класифікація —  на релігійні, 

політичні та комунікативні (залежно від соціальних чинників, що 

можуть впливати на мову).

С П И С О К  Л ІТ Е Р А Т У Р И

1. Базиев А .Т ., Исаев М И .  Язык и нация. —  М .: Наука, 1973. —  248 с.

80



I Большой англо-русский словарь /Авт. H .H .Амосова. Ю .Д Апресян
И.Р.Гальперин и др. Под общ рук. И.Р.Гальперина и Э .М  Меднико 

вой. —  4-е изд.. испр., с Дополнением —  М .: Рус.яз., 1988. —  Т. 2. —  
1072 с. •

2. Дирингер Д. Алфавит. —  М.: Изд-во иностр. лит., 1963. —  656 с.
3. Дымшиц 3 М. Грамматика языка хинди. —  М.: Наука, 1986. —  т.1. —  378 с.
4. Журавлев В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. —  

М.: Наука, 1982.—  328 с.
5. Зиндер J1.Р. Очерк общей теории письма. — J1. Наука, 1987. —  112 с.
6. Реформатский A .A . Транслитерация русских текстов латинскими 

буквами // Вопросы языкознания. —  1960. —  N  5. —  С.96-103.
7. Суперанская A .B . Теоретические основы практической транскрипции. 

—  М .: Наука, 1978. — 284 с.
8. Успенский Л  .В. По закону буквы.— М.: М ол. гвардия. 1979 —  240 с.
9. Columas. Florian Language Adaptation // Language Adaptation (edited by Flo- 

nan Columas). —  Cambridge: Cambridge University Press, 1989. —  P. 1-25.
10 Columas, Florian. Democracy and the crisis of nonnative linguistics // Language

Adaptation (edited by Florian Columas). —  Cambridge: Cambridge University 

Press, 1989.—  P. 177-194.

11. Fierman, W illiam . Language Planning and National Development.
The Uzbek Experience. — Berlin — New York: Mouton-de Gruyter, 
1991. — 360 p.

12 Saito, Eiko Grundkurs der modernen japanischen Sprache /Von Fiko Saito u.
Helga Silberstein. —  Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1988. —  646 S.

Зібачинська О. М.

Л А Т И Н С Ь К І  С Л О В О Т В О Р Ч І  Е Л Е М Е Н Т И  В 

Л Е К С И Ц І А Н Г Л ІЙ С Ь К О Ї  М О В И

Мета даної роботи - продемонструвати шляхи уникнення поширених 

помилок англійського слововживання,, що спричинюються неправильним 

вживанням паронімів та синонімів латинського походження.
Будь-яка мова функціонує як система певних закономірностей. Власне, 

завдяки їм стає можливим вивчення мови іноземцями. Однак у цій усталеній 

системі нерідко трапляют ься несподівані відхилення - явища, які на 

перший погляд, не знаходять логічного пояснення.
Англійська мова містить чимало прикладів подібних явиш. Оскільки 

пояснити їх (принаймні на синхронічному рівні) неможливо, існує практика 

відносити їх до винятків і механічно запам’ятовувати. Тим часом < інший
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спосіб засвоктити сюшлііі мошм »ніш.« Ч одного боку, кожним і так іваннх
ВИНЯТКИ. колись буї. СЛСМСІПОМ псиної. Ill......1C існуючої, системи, о ' же яким
би алогічним не Шііішлос» б нам іе .......... не нравнло. ноно неодмінно
повинно мити причину іі пояснення, і іншого боку, людська психіка и 

пам’ять швидше та якісніше засікши логічно обгрунтовану інформацію, а- 
ким логічним обгрунтуванням для складних випадків англійської о. слово
вживання може стати, »окрема, етимологічний алалі ї запозичених елів.

Етимологічний лівілі » передбачає встановлення гірпчпнио-наслідкових 

зв'язків між мотивованим та мотивуючим словом (відповідно М І іа M 2) » 
метою розкриття внутрішньої форми М І. У нашому випадку в ролі першого 

виступатиме англійське слово, що аналізується, в ролі останнього - його 

латинський відповідник.
Відомо, що володіння іноземною мовою полягає не тільки іі не стіль

ки в обсязі засвоєної лексики, скільки в якості цього засвоєння, іншими сло
вами, в умінні мовця керуватися вимогами та умовами правильного 

вживання слів. Як зазначив Рендольф Квірк, "...жоден з нас не може 

похвалитися досконалим знанням англійської мови " [I. 3J. Отже, згадана 

проблема стосується також і носіїв мови, а тому вимагає особливої уваги.
У  звичайному, повсякденному спілкуванні проблем, як правило, не 

виникає. Але вони одразу з’являються, як тільки контекст виходить за звич
ні рамки. Без належної орієнтації у правилах слововживання наше вислов
лювання може прозвучати занадто офіційно й претензійно, або ж\ навпаки, 
набути недоречного розмовного тону. Слова, внутрішня форма яких завуа
льована й не може бути розкрита без застосування етимологічного аналізу, 
становлять у цьому розумінні найбільшу небезпеку.

У  переліку найтиповіших помилок англійської мови явно переважають 

пароніми та синоніми іншомовного походження.
Подібність у значенні та написанні паронімів призводить до їх 

невиправданої взаємозаміни. В цьому випадку зміст висловлювання або  

перекручується, або взагалі втрачається :

The driver o f  the car was taken to hospital subconscious: ( правильно)
The driver,of the car was taken to hospital unconscious. ( неправильно)
Пароніми можна розділити натри групи:

- ті, що мають спільний корінь , але різні суфікси (суфіксальні);

- ті, що мають спільний корінь, але різні префікси (префіксальні);
- ті, що мають різні корені та інколи подібні або ідентичні суфікси або  

префікси (кореневі).

Перша група найчисельніша. Подібність суфіксальних паронімів обу
мовлена спільним коренем, а різниця у вживанні - різними функціями суфік
сів латинського походження. Далеко не кожен носій англійської мови обіз
наний значеннях цих суфіксів, не кажучи про їхню стилістичну диферен
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ціацію. У  нижченаведених випадках тільки етимологія суфікса може виз
начити й мотивувати сферу вживання та семантичну валентність паро, v іів

Приклад 1. -ous vs -иі. Перший означає "сповнений чогось" і п.ред- 
бачає активну участь, другий мас значення належності Беручи це до уваги 

ми кажемо: industrious person але : industrial nation; imperious voice але 

imperial crown; officious writers, але official title.

Приклад 2. -ihleZ-ahle vs -entZ-ant. Перший передає ідею пасивності, в 

той час як другий успадкований з латинського дієприкметника активного 

стану. Звідси різниця у вживанні: negligible amount але negligent attitude 

intelligible speech але intelligent child; intolerable pain але intolerant person.
Префіксальні пароніми складають досить численну груп) і провокують 

чималу кількість семантичних га стилістичних помилок.
Приклад 1. ex- vs in-. Ці префікси мають абсолютно протилежні 

значення: перший вказує на рух всередину, другий - назовні. Cf.: emigration 
to Australia / the immigration office at the airport. Або: the volcano erupted I the 

crowd irrupted into the hall. Префікс in- з його модифікаціями може 

передавати також і негативне значення. Cf.: illegible handwriting і  eligible for 

promotion.
Приклад 2. in- / un- vs dis-. Обидва префікси виражають різні відтінки 

негативного значення . In- / ип- означають відсутність певної якості, o f dis- 
передбачає позбавлення її. Тому ми кажемо: "inability to pay the bili" але
"disability o f  infancy". Водія, який ще не має відповідних прав, ми назвемо 

"unqualified driver". Якщ о його цих прав позбавлено, доцільно буде вжити 

слово "disqualified'.
Кореневі пароніми становлять порівняно невелику кількість слів, яка 

практично не має тенденції до розширення. Наприклад: company/campaign, 

vacation/ vocation; imminent/immanent.
Пароніми

company/campaign

imminent/immanent

vocation/vacation

Походження 

cuin+panis - 
співтрапезник 

campus - поле 

mineo - загрожую  

maneo - залишаюся 

voco - кличу • 
vacuus - порожній

npHKria/w 
a bus company/ 

an election campaign

imminent collapse/ 

the Immanent God  

to have a vocation for 

teaching/ to be on vacation

Розбір складових латинських елементів досить часто служить вирі

шальним чинником у встановленні відтінків значень та сфери вжитку 

англійських синонімів. На жаль, подібна практика майже не ’«астосовусться.



Тим часом найбільш поширений спосіб ілюстрації значень синонімів - за до-

помогою контексту - не завжди с достатнім.
Значення та вживання нижчепаведеннх синонімічних пар значною  

мірою залежить від значень латинських морфем, що їх складають.

Синоніми Значення коренів

durable/permanent durus - твердий, міцний 

maneo - залишаюся

contagious/infectious tango - торкаюся 

іпПсіо - вношу

Приклади

durable peace/ 

permanent address

colds are ifectious/ 

scabies is contagious

Незнання латинських словотворчих елементів призводить, серед 

іншого, до тавтології. Наприклад, у виразі "final end" означення "final" 

надлишкове, оскільки латинське слово "finis" значить "кінець". Окремі 
випадки тавтології поступово входять до літературної мови, як наприклад, 
кліше each and every, in his day and age та інші. Однак традиційні норми 

радять уникати цього явища. Ось приклади тавтологічних фраз, в яких 

значення запозиченого слова дублює ідею, шо вже висловлена власне 

англійським словом:

a.m. in the morning 
sufficient enough 
new innovation 
revert back 
constellation of stars 
bisect in two 

, another alternative

a. in. -ante meridiem - до полудня 
sufficiens - достатній 
novus - новий
re - знову, назад, verto - повертаю 
con - разом, Stella - зірка 
bi - навпіл, seco - ріжу 
alter - інший

Помилки, що виникають внаслідок невірного вживання слів латинсь
кого походження, призводять до порушень не тільки семантико- 
стилістичних, а й лексико-граматичних норм. Зокрема, в англійській мові 
існує ціла низка слів, що зберігають форму вищого ступеня порівняння 
латинських прикметників. Наприклад:

senior - від senex - старий ; 
junior - від juvenis - молодий; 
inferior - від inferus - нижній; 
superior - від superus - верхній.



Вживання подібних слів у сполученні з вищим ступенем (more superior 

тощо) є грубою помилкою, запобігти якій допоможе правильне розуміння 
етимології цих слів.

Немотивовані мовні явища спричинюють численні труднощі для тих. 
хто вивчає мову. Різноманітність форм і значень у мові, яка постійно зміню
ється, є результатом історично сформованої структури. Гіпонімія значень, 
накопичених в процесі розвитку мови, не завжди легко розпізнається. 
Здатність розкривати внутрішню форму слова значною мірою визначається 

загальним рівнем лінгвістичної підготовки мовця. Так зване "відч>ття мови 

" не є вродженою рисою, а швидше поєднанням практичних навичок із 
теоретичною базою. Етимологічний аналіз - невід’ємний компонент у його 

формуванні, оскільки він перетворює чисто умовні знаки в мотивовані 
мовні одиниці, вживання яких логічно обгрунтоване.
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C O R R E L A T IO N  W IT H IN  T H E  P R E F IX -R O O T -S U F F IX  W O R D  -B U IL D IN G  

S T R U C T U R E  IN  E C O N O M IC S  T E R M S

This research is concerned with some aspects o f derivation in English Econo

mics terms.
A  quantitative analysis o f affixational derivatives o f 1200 tenninological units 

was conducted to detennine the degree o f affixation in the sub-language of Econo

mics. The major objectives o f the study in question are as follows:
1. To detennine quantitative characteristics 6f functioning o f affixes in Econo

mics tenns.
2. To determine the most frequently used affixes within the prefix-root-suffix 

word-building model.
3. To analyze the correlation within the prefix-root-suffix model:



A quantitative anal) sis o f more than 1200 English Economics terms included in 

the compiled glossary ofHconomics terms resulted in the following findings
e.g. simple word-forms  158 units

derivational word-forms —  1053 units 
Simple comparison reveals the importance o f derivation in business terminology 

Affixation prevails in the terms formed either by means o f prefixation or sufTixation as 

compared to compounding:
e.g. Prefixed lexical units 306

Suffixed lexical units------------- 401

Prefixed and suffixed
lexical units--------------------------- 275
Compounded lexical units-----7 1

Almost a quarter o f derivatives listed in the glossary are formed by means o f both pre- 

fixation and suffixation. Thus, this aspect o f affixation deserves a profound and compre
hensive study.

A derailed quantitative and comparative analysis o f combinabilily in the word- 

building model prefix-root-suffix revealed the following results:

1. The number o f prefixes and suffixes functioning in the prefix-root-suffix word- 

building model is very limited (mostly prefixes un-t in-, im-, il- and mostly suffixes - 
ible, -able, -ment, -tion) — 85% o f all derivatives in question.

2. Semantic meaning of all.these prefix morphemes is practically identical; 
semantic meaning o f all suffix morphemes is very close.

Prefixes have a general semantic meaning o f negation and suffixes possess a general 

semantic meaning o f availability, ability or possibility (-ible, -able) or denote a sense of 

state or a static condition ( -ment, -tion).

The above mentioned peculiarities o f some o f the affixes in Business English 

- terminology deserve a further research.

It is necessary to provide the definition of affixation to ensure a better 
illustration of tfie linguistic aspects of prefixes and suffixes as means of word-fonnation. 
•In traditional grammar affixation is defined ps “ a collective term for prefixes and 
suffixes -  morphemes added to the base or the root of the word to form a new stem: 

e.g. -y and un- in the word unlucky, 
or to provide an inflectional element.

e.g. -er, -est in unluckier, unluckiest” (1, p. 62)
Based on this definition it can be concluded that the general semantic meaning of a lexi
cal unit within the prefix-root-suffix model is divided into three components: prefix 
semantics + root semantics suffix semantics. From the same definition can be inferred 
that both the suffix and the prefix modify the root semantics to produce a lexical unit 
.with a new meaning. Thus, the new stem possesses the meaning of the old root 
changed subsequently by the suffix and the prefix.
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The findings o f the study prove the previously described approach to semantic role us 
affixation to be too mechanic and too simplistic It has been determined b> means ol 
comparison that in the analyzed affixes within the word-building model in question 

prefixes do not modify .semantics o f the root-morpheftie 

The following example illustrates the previously mentioned statement
e.g. I. market + -able (sullix with the semantic meaning o f possibility, 

availability or ability) = marketable -- something which can sell in the market
2. marketable + un (prefix with the general semantic meaning o f negation) = 

unmarketable
3. market 

mark euihle 
unmmkeUihlc

This example shows a strong link between the prefix and the suffix. At first, the 

meaning o f the suffix modifies the meaning o f the root-morpheme market.
The prefix un- affixed to marketable does not modify the root market but negates the 

suffix -able.
The same correlation has been revealed in all 275 lexical units within the prefix- 

root-suffix word-building model in English Economics terms.
The application of the profound quantitative and comparative analysis to the 

semantic aspect of affixational word-fonnation in business terms showed that derivation 
is the most productive means of w ord formation in the scope of the given*research. The 
pretix-root-suffix model takes up almost 25% of all derivational forms in Economics 
terms and presents some interesting peculiarities to a researcher. The prefix-root- suffix 
model is limited to certain prefixes and suffixes, the correlation of the analyzed affixes 
with the roots revealed that prefixes do not modify the semantic meaning of the root 
but change suffix semantics.
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Г Р А М А Т И К А

Іваницька М.Л.

СЕМ АНТИКО-СИНТАКСИЧНІ МОДЕЛІ П РЕД ИКАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У 

СУЧ АСН ІЙ  НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Статистичні методи дозволяють виявити такі закономірності системи 

мови, які не лежать на поверхні, не очевидні, але мають певні регулярні 

прояви. Так, на основі кореляційного аналізу та методу % можна виділити 

типові семантико-синтаксичні моделі кожного типу речень. Проаналізувавши 

масив тексту загальним об'ємом біля трьох з половиною мільйонів слів, ми 

виписали 44 складнопідрядних предикативних речення методом суцільної 
вибірки, які і є предметом нашого дослідження.

Розглянемо ці складнопідрядні предикативні речення (СППР) з точки 

зору їх лексичного наповнення. Головне речення у СППР представлене 

групою підмета та дієслівною зв'язкою sein. Як корелят може виступати 

частка es, яка, на противагу суб'єктним реченням, займає не перше місце у 

головному реченні, а місце предикатива і вказує на те, що він йтиме далі. 
Підметом головного речення є:

- іменники-антропоніми (13,5% ):
Herta war es, mit ihren jungen Freunden, die ihm den ersten Anstoß gab, sich 

um Aufnahme in die Partei zu bewerben (Seghers A. Die Entscheidung. - Berlin 

und Weimar, 1963. - S. 383). 
ra займенники, що вказують на особу:

Ich bin es, sagte ich mir, der damit fertig werden muß (Neümann M. Maria // 

Deutsche Kurzprosa unserer Zeit. - Л., 1975. - S. 159).
Ці підмети звичайно корелюють із дієсловом підрядного речення |з 

•семою почуття (коефіцієнт взаємної сумісності, коефіцієнт кореляції К =
0.05) і є разом логічним суб'єктом і предикатом всієї ситуації, вираженої 
СППР. Тому перша, найбільш поширена модель СППР позначається нами 

таким чином:

S (N  +antr) ist es, der P ( N § ) ,  де 

S - Subjekt, підмет'

N  - Nomen, іменник- (або займенник, що заміщає іменник) "

+ anu - anthropologisch, наявність семи антропонімічності
Р r Prödikat, присудок

NS • Nebensatz, підрядне речення
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Після позначення члена речення у дужках подаються можливості його 

Лексичного вираження. Es частіше вживається у моделях з іменниками- 
антропонімами, тоді підрядні речення приєднуються* за допомогою відноснх 
займенників.

- іменники широкої’ семантики, у першу чергу Sache, Ding (21,4%):

Der Springbrunnen, der alte Waldnußbaum, seine Geige und in der Feme das 
Meer, die Ostsee, diese Dinge waren cs, die er liebte, mit denen er sich 

gleichsam umstellte ... (Mann Th Tonio Kröger. // Erzählungen - Leipzig, 1972 -
S. 28).
Die Sache war die. daß Tonio Hans I lausen liebte und schon vieles um ihn 

gelitten hatte (Kröger, 83).
При іменниках широкої семантики у ролі корелятів можуть виступати і 

вказівні займенники der (die, das), derjenige. Корелят die найчастіше зуст
річається у нашій вибірці у сполученні з іменниками Sache, Ding. У такому 

випадку модель набирає вигляду:

S (.V Sache) ist die, da» I» (NS)
Без корелятів така модель предикативного речення вжива- ється

рідко:

S (N: Sache) ist. daß Р (NS)
..und Tatsache war, daß wir cs mit einem Mauten Schachfanatiker zu tun 

halten und das die Offiziere jedes Spiel gewannen (Kant H. Die Aula. - Berlin, 
1971. S. N 7 ).

- абстрактні іменники, з семами емоційної та інтелектуальної діяльності 
людини (деякою мірою відад'єктивні, менше - віддієслівні):

Der Gewinn der Stunde war, daß ich Zeuge eines seltsames Gesprächs 

werden durfte (Findeisen К.Л Der goldene Ritter und sein Verhängnis. - 

Berlin, 1984, S 53)
Ці іменники за своїм семантичним складом є індикаторами, у першу 

чергу, суб'єктних речень, і лише порядок слів змушує нас відносити такі СПР 

до предикативних.
Часом досить важко визначити, до яких речень відноситься підрядне: 

суб’єктних чи об'єктних. Ми користувались такими критеріями: 1) порядок 

слів у реченні: суб'єкт займає звичайно у реченні перше місце, а предикат - 
друге; 2) лексичне наповнення. У суб'єктних реченнях до складу головного 

входять іменники і прикметники із семами. оцінки та модальності, у предика
тивних - іменники антропоніми та прономіналізовані іменники.

У ролі підмета може також виступати суб'єктне підрядне ре- чення. У 

таких випадках підрядне речення може означати ситуацію процесуального чи 

акціонального характеру, що є причиною наступного процесу чи дії, вираже
них у головному реченні ще однією предикативною одиницею - часто інфіні

тивом з zu  або ж предикативним реченням.
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Модель W a s  S (N S ) ,  ist, flitß I* (N S )  (Суб'єктне речення +  предикат 

(зв’язка) +  предикативне речення) також зустрічається у нашій вибірці (три 

випадки):
Was ihm am meisten schmerzte, war, daß Franz jetzt Fast jeden Abend 

außerhalb der Familie verbrachre (Kretzer M. Meister Timpe. - Berlin, 1975,

S. 58).
Піднімаючи питання, чи є підрядні предикативні речення семантично 

обумовленими, відзначимо, що вони залежні від двох одиниць: синсеман- 
тичних суб'єктів (у першу чергу типу Sache) та синсемантичного дієслова- 
зв'язки sein. Ці’ одиниці є лексико-граматичними індексами предикативних 

СПР. Підрядне речення описує стан речей, ситуацію, процес, займаючи за 

комунікативним навантаженням провідне місце у реченні. Головне ж речення 

пов'язує цей опис ситуації з попереднім контекстом, надаючи йому певної 
визначеності у часі. Коли індексом СПР є іменник Sache, то функція голов
ного речення обмежується тим, що воно пов’язує підрядне речення з попе
реднім контекстом і певною мірою стилістично виділяє те, про що йдеться у 

підрядному реченні. Якщо ж індексом предикативного СПР є іменники з 
семами емоційності чи інтелектуальної діяльності, тоді головне речення 

%надає усьому СПР часової та модальної визначеності, вказуючи на ставлення 

мовця до висловлюваної підрядним реченням ситуації.’ Саме такі 
предикативні, речення наближаються структурно і логічно до суб'єктних 
речень.

Предикативні речення, які характеризують особу (суб'єкт-антропонім), 
відіграють суто стилістичну функцію, підкреслюючи і виділяючи саме цю 

особу як виконавця певної дії чи носія певної ознаки. СППР із антропонімом 

ми можемо назвати необхідними. Сполучення Marie ist (головне речення) ви
магає завершення, але воно може реалізуватись у будь-якій, формі: формі 
предикатива, який виражений іменем чи прикметником, Partizip II, у формі 
обставини, формі підрядного речення. Підрядне речення не є найчастотні- 
шим із можливих варіантів, на відміну від випадку Das (iliiek ist, де найчас- 
тотнішим варіантом закінчення є саме підрядне речення. Отже, у реченнях 
типу:

Die Sache ist die, daß ...
Das Glück ist, daß ... 

підрядні є валентно необхідними, а у реченнях типу:
M arie ist die,

Klaus war es - валентно допускаються.
Таким чином, індексом предикативного речення є дієслово sein у поєд

нанні з іменниками широкої семантики чи з іменниками, що мають семи 

емоційно-інтелектуальної діяльності. Ці речення є семантично необхідними і 
валентно вимагаються. Головне речення "Das Glück ist" логічно і граматично



неповне і вимага'є завершення, яке реалізується у формі предикативного 
підрядного речення. Антропоніми не є маркерами СППР, у таких реченнях 

підрядне вимагається структурою і комунікативною установкою. Предикатив
ні ядра головного та підрядного речень утворюють одне розщеплене преди
кативне ядро гіперскладної форми.
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В .В .К озловський

С У Б ’Е К Т И В ІІО -О Ц Ш Ю Ю Ч Е  З Н А Ч Е Н Н Я  ІН Д И К А Т И В А  
В Р Е Ч Е Н Н Я Х  Н Е П Р Я М О Ї М О В И  (Н А  М А Т Е Р ІА Л І  Н ІМ Е Ц Ь К О Ї

М О В И )

Щ е в ранніх працях з непрям ої мови підкреслю валося, що вж и
вання індикатива спостерігається перш за все у випадках, коли  

мовець повідом ляє про реальні події, відомі для  учасників комуніка
тивної ситуації. Т ак , Е. Х ердін , перераховую чи випадки вживання  

індикатива, пиш е: " - Wenn der betreffende Satz einen tatsächlichen Sachverhalt 

darstellt oder allgemeingültigen Inhalt hat,... [6. с .165 ]. Е .М ауерм анн , як при
клад  "ж иттєво в аж ли во ї" ("lebenswichtig") відмінності м іж  кон ’юнк
тивом та індикативом, наводить зразок того, як  записуються 

свідчення у суді: "Da soll beispielsweise festgestellt werden, ob und wann ein Herr 
Strempel auf dem Bahnhof in Buchheim gewesen ... ja ... ist ? - oder seil Die Sache ist 
eben nicht ganz sicher, p a  stellt sich die Möglichkeitsform ein; und um der Genauigkeit 
wegen wird sie lebenswichtig ... . Der Zeuge A sagt zwar mit ruhiger Bestimmtheit 

aus ‘Herr Strempel ist genau um zehn Uhr auf den Bahnhof gekommen.' Für die 

Niederschrift ist das aber noch keine unumstößliche Tatsache. Dort heißt es: 'Zeuge А  

sagt aus, Herr Streinpel sei genau um 10 Uhr auf den Bahnhof gekommen.' - Ebenso

werden die Aussagen des Zeugen И und des Zeugen C  hingekommen Erst dann
kann der Schritt aus der Möglichkeitsfonn in die Wirklichkeitsform getan werden. Jetzt
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und zwar erst jetzt, stellt nach menschlichem Ermessen fest, daß Herr Stempel gegen 

10 Uhr auf dem Bahnhof gesehen worden, also zu dieser Zeit dort gewesen ist." [7, 
r. 135]. Заслуговує на увагу приклад зі ш кільної граматики, де 
семантичний диференціації кон ’юнктива та індикатива також від- 
водиться належна увага. Учням ставиться завдання порівняти два ре
чення і відповісти: В чому полягає різниця ? Я ке повідомлення міс 

тить менший ст упінь упевненості в реальності д ії ? [8, с.40]:
1) Der Schutzmann meldete, daß in der letzten Nacht ein Einbnich verübt 
worden ist und daß in Anlagen mehrere Banke zerstört worden sind.
2) Die Frau meldete auf dem Polizeiamt, daß sie überfallen und geknebelt 
worden sei.
Автори граматики підкреслюють, що слова поліцейського оціню

ються і* б ільш ій  м ірі імовірності щодо д ії реального становища (вони 
містять "einen höheren Sicherheitsgrad" —  ebd.). При цьому також 
підкреслюється, що форма презентного кон ’юнктива володіє більш  об
меженим ступенем істинності, ніж форма індикатива.К.-Н. Бауш з 
цього приводу відзначає, що даний підхід лінгвісти намагаються пере
нести на галузь журналістики. Поширена точка зору, що повідомлен
ня журналістів "повинні бути" оформлені в кон ’юнктиві, і т ільки "ре
альні, перевірені події" знаходять вираження в індикативних ре
ченнях [2, сЛ 07 ].

Таким чином, індекс "реальності" стає ключовим моментом при 
визначенні суб ’єктивно-оцінюючого значення індикатива.

По л ін ії вираження суб ’єктивної модальності індикатив відо
бражає т.зв. "позитивну" позицію мовця з приводу істинності змісту 
передаваного. Щ одо цього у  лінгвістів немає особливих різнобоїв, і 
введення індикатива пов’язується з вираженням таких оцінюючих 
значень, як "згода", "впевненість", "підтвердження" і т.ін. [напр.: І, 
З, 4, 5]. Мова йде про намір мовця виразитп свою згоду з тим, що він 
передає, підкреслити, наприклад, що зміст чуж ого висловлювання від
повідає (з точки зору мовця) реальному станові справ. У  паступпому 
тексті така позиція підкріплюється мовним контекстом:

Mein Bart war noch nicht völlig ab, als mich der Posten /.../ zum Apparat 

rief. Eberhard meldete sich: Der vorläufige Befund der Gerichtsmedizin lag 
vor. Was wir bisher vermuteten, war nun Gewißheit. Regina Schartel war 
keines natürlichen Todes gestorben. Sie war schon tot erwürgt ... . Diese

Mitteilung bestätigte auch das Gutachten des Brandursachenennittlers.......

(Radtke, Die Ttitowiertzen, 31):
Мовець — у його ролі виступає автор оповіді — відтворює обста

вини злочину. Те, що напочатку слідчі припускали, підтвердилося 
ходом розшукових заходів і експертизою. Реальний характер повідом-
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лення повинен означати, що мовець оцінює чуж і слова в рамках 
"позитивного" діапазону. У  нього немає сумнівів в істинності подій, 
про як і йому довелося почути і які він відтворює.

У  більш ості випадків, як показує аналіз мовного матеріалу, 
"позитивне" ставлення мовця реалізується виключно індикативом. 
Індикатив можна вважати достатньо виразною формою, причому не 
тільки з точки зору синтаксису (формальне вираження) і семантики 
(значення оціночного плану), а й вираження відносин між учасниками 
комунікативного акту. Важливо мати на увазі, що позиція мовця (по
середника) — це ж оцінююча позиція слухача під час найпершого 
мовленнєвого акту. У  наступному тексті за індикативними реченнями 
непрямої мови важливо зафіксувати, що мовець (а він є автором роз
повіді) не сумнівається в істинності поданих подій.

Walter blieb stehen, und jeder darf sehen, daß sic gemeinsam das Tierchen 

Rittern. Dabei berichtet Fritz: Die Bezirksleitung der Partei und des 

Jugendverbandes sind verhaftet worden. Auch in mehreren großen Be
trieben sind Genossen hoch gegangen. Munke hat das Stadtbad vor kurzem 

mit seinen Leuten auf dein Kopf gesttHft, weil auf Treppen und Gängen 

Flugschriften gestreut waren. Einen Heizer, den Genossen Kurt, haben sie 
mitgenommen. (Vekcn, Jagd ohne Gnade, 156)
Те, що мовець навіть не думає сумніватися в почутому, свідчить 

про довір ’я безпосередньому автору (у  нашій ситуації це є зв’язківець 
антифашистського п ідп ілля ) висловлювання. Таким чином, значення 
суб ’єктивио-оцінюючого плану і в цьому діапазоні безпосередньо зу
мовлене міжособнстісними стосунками між  учасниками мовленнєвого 
акту (у прямій мові та з ї ї  репродукцією). Дана теза легко пояснюєть
ся на прикладі заміни індикатива кон ’юнктивом: *+ Dabei berichtet Fritz: 
Die Hezierkslemmg der Partei und des Juxendverbandes seien verhaftet worden. 
Auch ... seien (ienossen hochxcxaneen. Munke habe das Stadthad ... auf den Kopf
gestellt... . ... würen verhaftet worden wären hochgegangen hätte
gestellt . Так, кон’юнктив І вносить у непрямий акт відтінок дистан- 
ціювання: стає очевидною байдужість мовця щодо оцінки змісту почу
того, що викривлює картину відносин між слухачем і безпосереднім 
автором висловлювання. Кон’юнктив 2 не виключає змалювання (а 
отже, і сприйняття) подій як невідповідних реальному станові справ 
чи як проблематичних. У зв’язку з цим у читача (слухача) може ви
никнути питання: чи не має автор* розповіді наміру через своє 
"негативне ставлення" подати сумнів Вальтера в істинності слів 
зв’язкового? Іншими словами, претеритальний кон’юнктив може ви
кривити зміст міжособистісних відносин між учасниками мовленнє
вого акту.
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Роль оцінюючого ставлення мовця до змісту чужих слів підвищу, 
ється, коли воно подасться через оцінюючу позицію безпосереднього 
автора висловлювання. Наприклад:

Frau K*mer, die Frau eines Ackerbürgers, bestellte eine Jacke für ihren Sohn. 
Sie mochte die gefärbte Wehnnachlsunit'onn an ihm nicht mehr sehen! (Mayer- 
ScharfTenberg, Die Jahre mit Per, 230)
На наш погляд, для мовця важливо зберегти емоційний стан 

безпосереднього автора. Індикатив дієслова mögen (mochte) свідчить про 
категоричність судження фрау Кернер: "В о н а  не б а ж а є  більше ба
чити на ньому (синові — В.К.) ар м ій с ьки й  с ю р т у к Г  Відтворення 
емоційної сторони першовисловлювання залежить від мовця, точніше 
—г від його бажання (намірів). Якщо ж  оцінююча позиція мовця 
співпадає з оцінюючою позицією безпосереднього автора, і мовець за
цікавлений у її вираженні, то для подачі такої оцінки він вибирає 
індикатив, який буде свідчити про солідарність мовця з думкою 
безпосереднього автора. У  даному прикладі мовець повністю на 
стороні особи, слова якої він відтворює. Це значить: хід думки фрау 
Кернер — це і хід думки оповідача. Так, індикатив наближає непряме 
висловлювання до авторського, завдяки чому думки персонажа і дум
ки автора художнього твору сприймаються як ціле. Оцінююче став
лення, виражене індикативом, у подібних прикладах може, мабуть, 
свідчити про те, що судження, виражене в рамках "найпершого" 
висловлювання, належить не тільки одній особі, але й іншим, 
однаково з нею мислячим. Дане положення підтверджується таким 
прикладом, де чуже висловлювання виступає своєрідним кредо 
безпосереднього автора, яке оповідач (мовець, посередник) повністю 
підтримує:

Du hast Vater Batti ein halbes Leben gewettert gegen das Dulden und hast 
gesagt- Für uns wiegt jede Stunde, jeder Tag, jedes Jahr unseres Lebens so 
schwer, weil soviel naclizuliolen ist und soviel zu tun bleibt für uns! 
(Seeger, Vater Batti singt wieder, 217)
Заміна індикатива на кон ’юнктив І (**> ... hast gesagt: Für uns wiege 

jede Stunde ... , weil soviel nac/izuholen sei und soviel zu tun bleibe Jür uns ... ) не 
виключає в уяві слухача "нейтральної" оціночної позиції мовця, яка 
засвідчує про його дистанційність від точки зору безпосереднього авто
ра. У  слухача (читача) може виникнути думка, що мовець (оповідач) 
виступає в ролі лиш  так званого посередника, завдання якого тільки 
"передати" чуж і слова, залишаючись байдужим до самого судження 
та його автора. Насправді ж це не так. "В ідтворення" слів батька 
Баллі необхідне оповідачеві для того, щоб підкреслити життєву по
зицію свого героя і одночасно з цим виразити йому підтримку та 
солідарність. К он ’юнктив 2, можливо, і не приніс би у висловлювання
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"негативну" реакцію, оскільки загальний контекст розповіді через 
свою важливість виключив би можливість іюалізації семи "проблема
тичність". Не виключено, що кон ’юнктив 2 зіграв би роль акцентуато- 
ра: виділив би чужі слова із загального потоку авторської розповіді і 
викликав би підвищену увагу з боку слухача. Для розв’язання кін
цевих завдань необхідні подальші ходи автора оповіді, а це ускладни
ло би процес завершення оцінюючої позиції. Індикатив же на 
першому етапі реалізує значення "позитивної” оцінки з наступною 
характеристикою, відносин між безпосереднім автором висловлювання 
та оповідачем (мовцем).

Необхідно відзначити що одну групу прикладів, де індикативні 
речення непрямої мови зовсім не співвідносяться з "позитивною" 
оцінкою мовця.

"W ie kommen Sie dazu. /її behaupten Der Mann gehört mir, weil er Gold 

machen kann oder Porzellan oder sonst was? ... "(Finüeisen. Der goldene 

Reiter. 63)
"Ich ItalV der Ruscher schon früher gesagt: Ritscher, half ich gesagt, ’nimin 

i^eli m acht vor deinen Jungciis, die kommen ihrem Vater nach ... . Wenn 

deine llitiulc zu schwach sind, nimm einen Knüppel. VerschalTdir Respekt, 
sonst, ich sage dir. in einigen Jahren verprügeln sie dich.' —  ’ Aber nein, 
aber nein! Das bringe ich nicht übers Herz! Ist doch mein eigen Fleisch und 

Blut! Lieber will ich leiden. Frau llardekopf, als daÜ ich ihnen Leid zufüge.'
—  Also, da kann man nur verstummen und in die Grube fahren." (Bredel,
Die Vater. 78) '
Введення індикатива може бути продиктоване різними фактора

ми. По-перше, непряма мова знаходиться в рамках прямої мови, де 
перехід одного виду мови в інший у значній мірі здійснюється за до
помогою інтонації. По-друге, форми способів виступають засобом, 
який автор оповіді використовує для того, щоб підкреслити соціаль
ний статус, рівень освіти, територіальну належність особи, яка ви
ступає в ролі мовця (посередника). Вище були описані випадки, коли 
вживання індикатива пов’язується з намірами мовця позитивно 
оцінити зміст переданого. Остання теза навряд чи може прислужитися 
при аналізі двох попередніх прикладів. Загальний контекст оповіді, 
мовне оточення засвідчують саме протилежне —  негативне ставлення 
мовця до того, що бін почув і потім відтворив.

Якщ о ж замінити індикатив на ф брм у к он ’ю нктива І (  Wie kommen 

Sie dazu, zu behaupten: Der Mann gehöre mir, weil er Geld machen könne ...; 
'Aber nein, aber nein ' Das bringe sie nicht übers H erz!... Lieber wolle sie leiden, als 
daß sie ihnen Leu/ zufüge ), то в обох прикладах не виклю чене сприйняття  
(слухачем , читачем) інш ого оціню ю чого значення: презентний кон -
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юнктив може засвідчувати нейтральну позицію мовця. У дійсності ж  
(тобто за оригіналом) він зовсім не байдужий до почутого: у різних 
відтінках виражається його "незгода" з тим, що довелося почути. По- 
іншому кажучи, маємо явну зацікавленість мовця у вираженні свого 
ставлення до переданого. Речення в індикативі дозволяє мовцеві на
близити непряме речення до прямого, сприяючи цим збереженню 
експресивно-емоційної сторони найпершого висловлювання. У такому 
вигляді мовцеві набагато легше акцентувати увагу слухача на чужих 
словах, легше протиставити (на першому етапі чисто формально) своє 
судження судженню (думці, точці зору) безпосереднього автора ви
словлювання. Завершує акт реалізації кінцевої мети мовця в аспекті 
оцінюючої позиції мовний контекст, який нерідко підкріплюється за
гальним/ситуативним контекстом.

Кон’юнктив 2 з його "проблематичним" оцінюючим індексом, мо
жливо, і створив би картину "негативної" оцінки. Однак, на відміну 
від оригіналу, була б нейтралізована така сторона прямого вислов
лювання, як експресивно-емоційна, що підкреслює впевненість безпо
середнього автора у правоті свого судження. Засобом вираження цієї 
сторони прямого висловлювання служить форма індикатива. Зберіга
ючи його в непрямій репродукції, мовець повністю відтворює модаль
ні характеристики чужої мови, в тому числі й оцінююче ставлення 
мовця до змісту свого власного судження.
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П ан чи ш и н а  Т .A .

ДО П И Т А Н Н Я  КОМ ПЛЕКСНОГО А Н А Л ІЗ У  РЕЧЕННЯ 
(на матеріалі німецького речення "ірреального бажання ")

Д ля  сучасної лінгвістичної науки особливої актуальності набу
ває питання про відображення в мові рис особистості учасників 
комунікації. Провідна роль при цьому відводиться прагматичному 
аспекту, пов’язаному з використанням мови для впливу на кому- 
нікантів у процесі спілкування. Цей етап вимагає досягнення та-, 
кого цілісного уявлення про мову, яке створило б основу для ви
рішення актуальних практичних завдань. У  даному випадку ми 
маємо на увазі вивчення взаємозв’язку структури речення, його 
семантичного зміста та прагматичного спрямування. Саме така 
мета ставиться нами при опису німецького речення "ірреального 
бажання".

За своєю структурою речення "ірреального бажання" най- 
частише виступає в двох моделях: і з  сполучником wenn 2) із
змінованою частиною присудка на першому місці:
Модель 1: W enn ich davon wüßte' (Wenn *- S (Subjekt) + V (Prud.) Prht.Konj.  ̂ !)

Wenn ich davon gewußt halte' (Wenn + S + V Plusq.Konj. н !)
Модель 2: Wüßte ich davon! (Prat Konj. - S !)

Hätte ich davon gewußt! (Plusq.Konj ~ S + !)
Постійним структурним показником речень виступають фор

ми претерптального кон ’юнктива: претерит, плюсквамперфект, 
кондиционалис. Вони надають реченню індівідуальний струк
турний малюнок. Пряма заміна кон ’юнктива на індикатив 
неможлива, оск ільк і порушується граматична будова речення, а 
разом з тим й зміст ( —> *  Wenn ich davon wußte!).

Опис сем антики  речення базується на значеннях лексичних  
оди н и ц , а також  вклю чає правила, я к і визначаю ть семантичний  
зм іст  речення, виходячи з значень лексем  та м овної ф орми. Отри
мане таким  чином значення речення є контекстно-вільним, ос
к ільки воно зал еж и т ь  в ід  властивостей, внутріш ньо притаманних  
даном у реченню  як таком у (IJ.

У варінгах (1) і (2) виявляється поєднання компонента ір
реальність" (вираж енного протеритальним к о н ’ю нктивом) з ком
понентом часового плану ("тепереш ній"/"м айбутш й' /  минулий ),• 
вираж енного часовою  ф орм ой присудка в к он ’ю нктиві. Синтак
сичний м алю нок речення (сп ол уч н и к /п ор ядок  слів, знак оклику) 
веде до в и раж ен н я  сем и "баж ання", яка разом з ірреальністью  
визначає його сем антику: "ірреальне баж ання . У випадку, коли
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до визначених структурних елементів підключаються інш і, сем ан
тична структура набуває додаткові характеристіки [див. про це:2], 
напр.: "Wenn ich davon nur wüßte!" (Wenn + S * ... mir + koni.Prät. + ! —  семи: 
"ірреалЬність"+ "бажання" + "тепереш ній" +"експресівн ість")

Подальший опис речення передбачає викладання його з пози
ції прагматичного спрямовання в складі тексту (дискурса). При 
цьому ми внзначатємє тут лише один із компонентів прагматич
ного змісту речення, а саме — інт енцію  .мовця.

Компонент інт епція  є постійною величиною й означає намір, 
мету, мотиви мовця під час мовленнєвого акту: про щось запитати 
партнера по комунікації, щось повідомити йому, спонукати його 
до д ії тощо. В більш ості випадків мовленнєва дія і мета, яку вона 
реалізує, є лиш е єтапом до досягнення головної мети мовця.

Як і усі бажання, інт епція  включає два компоненти. Перший 
компонент — факт наявності інтенції у деякої особи/суб’єкта ін- 
тенції, другий — є те, що складає інтенцію, тобто об ’єкт інтенції. 
Об’єкт інтенції зводиться до того, щоб здійснився деякий акт. 
Акт, який складає початкову інтенцію мовця, називається почат
ковою інтенцією, а акт, який складає кінцеву інтенцію — актом 
кінцевої інгтенції. М іж  актами початкової інтенції й структурно- 
семантичними характеристиками висловлювання існує однозначна 
відповідність. T q m v  особливості структурно-семантичних парамет
рів висловлювання є індикаторами початкової інтенції мовця, тоб
то показниками того, який з актів складає початкову інтенцію 
мовця.

Інтенційний аналіз речень "ірреального баж ання" показав, що 
на початковом у етапі вони виявляю ть переваж но однаковий  
ступінь ц іл ьової спрям ованості. П ровідним  типом м отивів, як і пе
редую ть ф орм уванню  д ії , яку зд ій сн ю є лю дина в процесі мов
лення, вираж еного реченням  "ірреального баж ання" є "спонукам  
н я ”. "С понукання” як сема репрезрнт>є початковий етап ін тен ц ії. 
Як правило, він п ов ’язаний з нам іром  мовця акцент увати  части
ну висловлення з метою  приверни ти увагу  сп іврозм овника і вн.іи 
пути на нього. Р азом  з тим . к ож ен  приклад виявляє і власні се 
ми. Вони ілю струю ть наступні ступені ін т ен ц ії аж  до ї ї  завер
ш ального етапу.

А ктом овленнєві ступен і ін т ен ц ії не відбиваю ть в ідносно пов
ної картини задум аного. Д ля  найповніш ого сприйняття к ом ун і
кативного акту важ ливіш им  є наступний — постактом овленнєвий  
етап, р еал ізац ія  якого відбувається за м еж ам и  м овленнєвого акту.

Типи актів к ін ц евої ін т ен ц ії в ідносно чи сл ен н і. П оказн и к ам и  
акта к інцевої ін тен ц ії є не тільки особливості структурно-сем ан-
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тичного оформлення висловлення, скільки особливості його се
мантики та ситуації реалізації. Акти кінцевої інтенції, окрім дій 
мовного характеру, включають також дії не мов ного характеру. 
Агентом акта кінцевої інтенції може бути не лише сам мовець, а 
й інші особи. Зафіксувати перехід до другого етапу допомогають:
1) часовий фактор, 2) немовний характер ступенів інтенції, 3) 
зміна агента інтенції.

Розглянемо декілька прикладів. Кожен з них репрезентує гру- 
пу-прикладів з однаковою семою початкового й кінцевого етапів.

Першу групу складають приклади, в яких мета мовця заспо 
коїти партнера по комунікації.

Ш ахтаря Бенча та його дружину Урсулу (роман А .Зегерс "П о 
рятунок") спікало горе: померла Катаріна, дочка Урсули від пер
шого шлюбу. Дівчина деякий час жила в них, але потім поверну
лася назад до тітки. Бенч не наважувався повідомити дружині 
страшну звістку. А ле  одного разу Урсула прийшла додому в не
знайомій чорній сукні. Її обличчя було блідним. Бенч не запи
тував, звідки дружина дізналася нойпну, він намагався втішити 

її:
Er sagte: "W äre sie nur liicrtiehlichen!"
Frau antwortete nicht gleich. /.../ Sie leuchtete ihre Lippen an. "Nein 
Es hatte noch schlimmer kommen können." (Seghers. Die Rettung. 198) 
Бенч розум іє, что як  мати У р сула  страждає. А л е  ж  відоме й 

те, що Войчек, к оли ш н ій  чоловік  Ур сули , не давав спокійного  
життя ні їй , ні Катеріни. В ін  погрож ув відомстити, якщ о донька 

житиме в домі разом  з Урсулою  та Бенчем. Контекст дає зро
зуміти зміст вислову, оф ормленнего реченням "ірреального ба
ж ан н я ", г також  зміст слів  У рсули .

Часто мовець має нам ір спонукати партнера по ком унікац ії, 
щоб він уявив ( оц ін и в )  ту чи іншу ситуацію. Н априклад :

Своє дитинство та юність Ернст Тр ібель  (головний  персонаж  
повісті А .З сгерс  "Ч ер ез  ок еан ") провів у Б рази л ії. Там  зали ш и ло 
ся ного перш е й єдине кохання  —  М ар ія -Л у їза . Вони поклялися  

кохати одне одного, але через к ілька  років дівчина так і не при
їх а ла  до Н ім еччини , п ізніш е Ернс дізнається, що М ар ія  померла. 
У  розмові з колиш ньою  подругою  М ар ії-Л у їзи , Єлізою , він не мо
же приховати свого болю:

"Elisa, wäre ich nur Früher gekommen! Wir hätten einen Ausweg 

gefunden. Heirat wäre nicht zustande gekommen, wenn ich rechtzeitig 

gekommen wäre!" (Seghers, Überfahrt, 370)
Ернст спонукає Е л ізу  уявити  інш у ситуацію : нещастья не ста

лося б, якщ о б вони зустрілися вчасно. Тоді б М ар ія -Л у їза  не за
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подіяла собі смерть. Герой жалкує, що обставини виявилися силь
нішими за нього. А ле , на жаль, плин часу не повернути назад.

Окрему групу складають випадки, в яких "спонукання" вияв
ляється Bf- намірі мовця закликат и співрозмовника зрозуміти  
■його внут ріш ній ст ан:

Протягом дня Роберт Локамп (роман Е.М .Ремарка "Три това
риш і") не бачив Патріції Гольман. Пізно ввечері він телефонує ії 
й дізнається, що вона вже годину, як повернулася додому. Роберт 
говорить:

"Schade. Hütte ich das ecwuBt." (Remarque, Drei Kameraden. 119)
Фраза відтворює внутрішній стан героя: його жаль. Він не 

зумів передбачити, що Патріція раніше повернеться додому. Він  
втратив можливість зустріти дівчину. Його висловлювання 
"Ш кода. Я кщ о б я знав  ..." можна продовжити: "... я б обов’язково  
прийшов..." Приклад цікавий й тим, що висловлювання стає зро
зумілим, виходячи з контексту, в якому відображені відносин і 
персонажів роману.

Аналіз прикладів дає підстави стверджувати: найчастіше
кінцева інтенція пов’язана з наміром мовця: заспокоїт и , закли 
'кати співрозмовника зрозуміти  дії мовця, уявити  ту чи іншу си
туацію, зрозум іт и  внутрішній стан мовця, отримати іпформа 
цію, підт римат и  співрозмовника, рідше —  висловит и невдово 
лення діями співрозмовника, нав’язати свою думку, зм інит и  
прийняте ріш ення  тощо. Пріоритет при визначенні кінцевої ін- 
тенції мовця залишається за контекстом.

Взаємозв’язок структури речення, його семантики та прагма
тики спробуємо зобразити наступним чином (при цьому підкрес- 
лємо, що відносини між вказаними:, елементами відбуваються в 
рамках контексту):

І С Т  Р У  к  Т  У  р А  
(типи речень) N

І Модель 1 (Варіанти 1, 2) Модель 2 (Варіант 1. 2)

С Е М А Н Т И К А .  
("ирреальне бажання")

П Р А Г М А Т И К А  
інтенц ія  мовця: намір закликати  сніцризмошип - .о

заспокоїтись
спідрозмовннкп

у я в и т и  п е в н у  
с и т у а ц ію 11 зр о з у м іт и  д ії ; 

І м овц і 1
прозу мгш паутрішіпи 
стан мовця
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Дана схема може бути розш ирена за рахунок включення нових 
структурних типів речення "ірреального баж ан н я", дослідження їх 
семантичного значення та прагматичного змісту. Наступний етап 
аналізу  особливостей ф ункціонування речення "ірреального баж ання" 
у м овленні передбачає, окрім  з ’язування їх  інтенційного спрямування, 
також  дослідж ення видів іллокутивного акту й перлокутивного 
ефекту.
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Осовська І.М.

Р О Л Ь  К О Н Т Е К С Т У  В Р О З У М ІН Н І  “ В ІД М О В “ 
ІМ П Л ІЦ И Т Н О Г О  Т И П У

Дана стаття присвячена дослідженню відмови як мовного акту 
імпліцнтного типу. Імпліцитні відмови -  це відмови, приховані в те
ксті. Здійснюючи таку відмову, мовець хоче сказати набагато більше, 
ніж говорить, тобто мовне вираження імпліцитної відмови таке, що, 
зберігаючи своє основне призначення показника іллокутивної сили X, 
воно регулярно використовується як показник іллокутивної сили У. 
Характерною їх властивістю є те, що виражаються вони не в одно
му слові чи словосполученні, а в цілій мовленнєвій ситуації, із змісту 
якої і лише за контекстом можна зробити висновок про наявність у 
ній риси відмови. Тобто тут не можна виділити слово або фразу, в 

яких сконцентрувалась би відмова. Лиш е в певному контексті така 

лексична єдність приймає на себе негативний зміст відмови.
Іллокутивна сила не обов’язково виражається експліцитними 

мовними засобами. Речення, взяте в традиційно-лексичному розумінні 
поза контекстом, .володіє певним змістом, зумовленим семантикою 
слів, з яких воно складається. Використовуючи його в умовах реаль
ного спілкування, ми знаходимо в ньому зовсім різні змісти: мовлен
нєвий зміст може якісно відрізнятись від змісту, складеного з 
даних лексичних значень. Отже тут необхідно розрізнити значення 
двох понять: зміст речення, який належить семантиці і пов’язаний з лек-

7 1
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сичними заповненнями конкретних слів, і повідомлення -  загальний ефект 

висловлення. “Різним одиницям відповідають різні змістовні функції: 
слову-значення, реченню -  зміст, висловленню -  повідомлення.” [2, с.32] 

Поставимо запитання: чому при відсутності характерних ознак відмо
ви ці мовні акти все ж сприймаються такими, що несуть смислове 

навантаження відповідних мовленнєвих дій ?
Застосовуючи їх в тій чи іншій ситуації, мовець розраховує не лише на 

мовні знання співбесідника, а й на його різні нсмовні знання: знання 

принципів спілкування, умов успішності мовного акгу. енциклопедичні 
знання (уявлення про світ, роль яких в процесі розуміння являється голов
ним об ’єктом вивчення в дослідженнях по штучному інтеллекту). Отже 

до чинників, шо обумовлюють актуальний зміст висловлення (іллокутивнн ' 
функція, пропозиційний зміст), додаються ще два дуже важливих -  знання 

комунікантів про принципи спілкування та їх загальноосвітні /знання .
Розуміння імпліцитних аіОмов досягається за рахунок включення їх в 

контекст ситуації, оскільки в мовному спілкуванні кожне висловлювання 

сприймається не само по собі, а як . “репліка, вмонтована в прагматичний 

комплекс" [І, с.360]. Речення, що містить показники іллокутивної сили 

щля одного типу іллокутивнпх актів, може вимовлятись для здійснення, 
крім того, іллокутивного акту другого типу, наприклад в творі Й. Рота 

"Х іоб" ми спостерігаємо, як один з персонажів (Мендель), розмовляючи з 
своєю дружиною, відмовляє їй в бажанні побачити сина:

"Mendel", sagte sie manchmal, "sollen wir nicht umkehren, Menuchim
sehn?"

"U n d  das Geld, und der W eg und wovon leben? Bleiben wir vorläufig. 
Menuchim werden wir hier Wiedersehen, wenn er gesund werden sollte." ( 4. с. 127] 

Висловлюючи цю думку, мовець має на увазі безпосередньо те. шо 

він говорить, і одночасно іншу думк£ з іншим пропошційним змістом.
В таких випадках метою висловлення є саме піолинш. Проблема в том), 
як мовець може з допомогою деякого висловлення виражати не тільки те. 
що воно безпосередньо означає, а й додатковий зміст. Яким чином є 
можливим розуміння слухачем імпліцитного мовного акту, якщо ге. що 

чується, і те. що розуміється, означає ще щось більше ?
В імпліцитних мовних актах мовець передає слухачеві більший зміст, 

ніж той. який реально повідомляє, і робить uè. спираючись на загальне 

знання, як мовні, так і немовні, а також на здібності логічних роздумів, шо 

ним передбачаються у слухача.
Здійснення іллокутивного акту відмочи відноситься до тих форм по

ведінки, які регулюються правилами.
Класифікуємо цей вид мовного акту, задавиш множину необхідних і 

достатніх умов для здійснення цього конкретного виду і виявивши ДЗЫ
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нього множину семантичних правил для вживання того виразу, який 
маркує висловлення як іллокутивний акт саме цього виду.

Розберемо наступний приклад:
Героїня твору Гельмута Ш ульца Камілла чекає дитину. В розмові про 

вибір імені д л я  неї Камілла відмовляється від пропозиції назвати дитину 

звичайним ім’ям:
"Kann ein Mädchen nicht einfach Inge oder Helga heissen?"
"W ir sind so arm an Ausserordentlichem." [5, c. 69]
Для зручності аналізу складемо схему мовленнєвої взаємодії:
А : пропозиція, виражена в формі питання
В: віолюва від пропозиції , однак зовсім не в силу свого безпосеред

нього значення. По безпосередньому значенню цей мовний акт є прос
тим ствердженням. В загальному випадку такі фрази не означають віОлюву 
зробити щось, навіть тоді, коли вони висловлюються у відповідь на 

представлену пропозицію (див. попередній приклад).
Яким же чином А  розуміє, що дане висловлювання В є віоипвою ?
Первинний іллокутивнин‘ акт. здійснений в висловленні В, являє со

бою відхилення пропозиції, висловленої 'А . і В досягає цього шляхом здійс
нення вторинного іллокутивного акту, який полягає в ствердженні того, 
що в житті так мало незвичного. Отже вторинний іллокутивний акт має 

буквальний характер на відміну від первинного іллокутивного акту. Чим же 

забезпечується можливість для В мати на увазі первинну іллокуцію в 

випадку висловлення ним пропозиції, що означає вторинну іллокуцію. якщо 

первинна іллокуція. що мається на увазі, складається з наміру добитись від 

А  вірного розуміння. Послідовність кроків, необхідних для виводу первин
ної іллокуції з буквальної, можна представити наступним чином (в нор
мальній ситуації мовного спілкування ніхто звичайно не проходить через 

цю послідовність):
1. А  зробив деяку пропозицію В. і В висловила ствердження певного 

факту дійсності (ми дуже бідні на незвичайне ).
2. А  передбачає, що в рамках цього діалогу В веде себе за законами 

взаємодії, і отже її репліка є релевантною.
3. Релевантна відповідь має бути наступних типів: прийняття пропозиції, 

заперечення пропозиції, зустрічна пропозиція, обговорення пропозиції 

зошо.
4. Однак буквальне висловлення не належить до жодного з цих типів, 

отже не є релевантною відповіддю.
5. Отже В має на увазі щось більше, ніж сказала, тому її первинна 

іллок\*і ивна мета мас відрізнятися від буквальної іллокутивної мети.
6. Відомо, що ЇИге і Хельга -  звичайні жіночі імена, а Н прагне чогось 

незвичайного.
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З усього вищевикладеного можна зробити наступний висновок, за 
певним змістом, який несе речення, може стояти зовсім інш е П О В ІД О М , 

лення. Тому комунікативний аналіз не повинен орієнтуватись лиш е на 
словесно-прив’язану семантику, оскільки вона може перетворитися 
на зовсім протилежне повідомлення. Характеристика відмов імпліцит- 
ного типу пов’язуєїься з врахуванням мовного та ситуативного кон

текстів.
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Л І Н Г В І С Т И К А  Т Е К С Т У .  Т Е О Р І Я  

П Е Р Е К Л А Д У

Kolomiets 7 G

O N  S O M E  F U N C T IO N A L  P E C U L IA R IT IE S  O F S E C E

The distinction between language usage and use related to de Saussure's 

distinction between language and parole and Chomsky's similar distinction 

between competence and performance had a crucial effect upon the emergence and 

development o f  text linguistics and similarly brought forth the communicative 
trend in T E S O L  [4, p. 3]

T he tremendous development o f international verbal communication 

promoted, in particular, keen-interest to the resources and actual manifestations ol 
standard educated colloquial vocabulary in different languages within the bounds 

o f ordinary conversational discourse which functions in a variety o f genres and 

compositional types [3, P. 72]. It is quite obvious „that Standard Educated 

Colloquial English (SECE), some distinctive features o f  which we are going to 

discuss briefly below, is a heterogeneous phenomenon. It is not only a certain



substance and structure, but also a specific utilization o f linguistic means (embra
cing all. the layers o f  the language system from phonetics to stylistics) which 

should adequately correlate with the requirements o f a definite communicative 

situation [1, P. 17].
The analytical approach to oral discourse as an entirely dynamic entity [3, 

p. 71] is, however, condusive to establishing its inherent static constituents 

through analyzing. For instance, topic initiation is generally materialized in 

stereotyped greetings (speech gambits):

e.g. H ow  do you do! Hallo! Hi! H ow  are you?

or phrases:

e.g. By the way..., I've been wondering..., Have you heard about...? What do 

you think of...? H ow  about..? I'll tell you what..., etc.

Topic elaboration is ensured by the interlocutor's comment, evaluation o f the 

topic:

e.g. W ell, you have a point here...7 I agree entirely here..., W hat you say is 
perfectly true..., It was really funny as see it, I see what you mean but..
1 am not so sure..., Well, I wouldn't go quite that far..., Y o u  may be 

right, but I think it goes further that that..., etc.

It is also characterized by comprehension -  indication and encouraging 

vocalic noises like:

e.g. M -m m , oh, ah, yeah, uhuh, ahem

and silence fillers:

e.g. well, you know, you see, etc.

Intermediate topic closing followed by another topic introduction can be 

supported by:

e.g. That reminds me of..., N o w  that you mention..., T o  cut a long story 

short..., In short..., T o  sum it up..., Let's leave it at that..., We'd better 

drop the subject..., etc.

Final topic closing can be initiated by one o f  the interlocutors:

e.g. Sorry, I am afraid I must be going..., Excuse me, my wife is waiting

downstairs..., etc.

or by mutual consent:

e.g. It was nice talking to you. Bye-bye, G ladys. See you later, etc.

Similarly, on the linear level discourse is characterized py a variety o f

culturally accepted dishes expressing thanks, apologies, agreement, confirmation,
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surprise, requests, oilers, instructions, advice, encouragement, sympathy, regret, 
satisfaction, approval, appreciation, anger, irony, indifference and other modes o f  

reacting to whatever one sees and hears.

Besides, the verbal texture ol oral discourse is permeated with lexical units 

pertaining to the so-called common colloquial vocabulary which overlaps into the 

Standard English word-stalk stratum. To it belong numerous words and set 

expressions that are colloquial in character like:

e.g. bloke, fat farm, handy-andy, kiss-off, to drop in, to be done for, to put 

one's fool down, nice, Nelly, too-too, mascarene, ligger, so much the better, 

etc,

popularly used abbreviations:

e.g. bacco, doc, flue, in a mo, demo, perm, civies, undies, tallie, show-biz, 
sci-fi, etc.

pet names:

e.g. baby, kid, daddy, nanny, antie, honey, hubby, etc. 

nursery words:

e.g. birdie, dolly, pussy, sweetie, chocky, doggy, tommy and so on.

Another important feature o f regular oral discourse is an extensive use o f  

intensifiers which produce a heightening or lowering effect on what is said [2, 
P. 113]. Accordingly, two basic groups o f  intensifiers are distinguished:

a) intensifiers which reinforce the meaning o f die whole o f  the sentence and

b) those which add emotive force to a particular part o f  the sentence.

General sentence intensifiers are usually expressed by such modal words as: 
actually, really, indeed, surely, certainly, o f  course, etc.

e.g. Y ou  are certainly looking very smart. O f  course, 1 won't mind if you go 

out. She really forgot about it.

Intensifiers which modify verbs or verb-phrases denoting the maximum o f  

an action include such adverbs as: much, a good deal, greatly, extremely, utterly, 
entirely, completely, immensely, no end, well, badly, etc.

e.g. W e enjoyed the play greatly. She fancied herself no end. He completely 
ignored my opinion.

Some intensifying adverbs including almost, nearly, rather, quite, etc. and 

the expressions kind o f  and sort o f  imply an incomplete action:



e.g. I nearly missed the bus. He kind o f fell down, bui in faci he didn’t. He 
sort o f  smiled at us.

The adverbs hardy, hardly. scarcely denote the minimum o f an action.

e.g. I hardly like the remark. Papa. They barely need it. She scarcely slept a 

wink.

The emotive force o f  nouns is frequently emphasized by the adverbs quite, 
rather and the pronouns such and what.

e.g. Look, Nick, you've been rather a trial tonight. He thinks me quite an 

old woman. W hat a mess you've made!

Quite common are such intensifying word-combinations as bags of, heaps of, 
oodles of.

e.g. He had bags o f  opportunities. I've heard it heaps o f time. They got 

oodles o f  money.

Adjectival emphasizers are also very frequent:

e.g: Dorothy is a perfect mother. W hat a big fool he is! Y ou  are a real hero, 

George M urdoch.

Am ong intensifying phrases we find a kind o f  a sort o f  a bit of, a hell of. etc.

e.g. From  what yoq  say, he is a kind o f  fussy nuisanc^. I had a bit o f shock 

yesterday. They gave me a hell o f  time.

Emphasis to adjectives and adverbs cart be given by:

a) adverbs so, loo, very, most, extremely, awfully, dreadfully, etc.

e.g. It's very / extremely / awfully kind o f you. Y o u  shouldn’t take all these 

things so seriously, David. They are smoking very heavily.

Colloquially, real is often used where the adverb really might be expected

e.g. It was real hard work. This is real good coffee.

In such sentences real is felt to be mcye forceful than really would be.

b ) the adjective pretty and jo lly :

e.g. H e is a jo lly  good fellow. It's pretty clear why you are down on me.

c) the nouns dog, dirt, etc.

e.g. I am dog tired. I got it dirt cheap.

Num erals are emphasized by the adjective good:
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e.g. We in us i have stood a good two hours talking about this and that. It's a 

good ten kilometres from here.

Indefinite pronouns and numerals can also be accompanied by intensifying 

adverbs.

e.g. Nearly everybody came to our party. Over two hundred deaths were 

reported. I paid more than ten pounds for it.

The interrogative pronouns who, whal, where, why, how' in familiar 

conversation are often followed by intensitying set phrases on earth, in the hell, the 
deuce, etc., which give the question a strong emotive force:

e.g. Where on earth have you put it? What the hell are you talking about?

As seen from the above considerations oral discourse is characterized by 

universal verbal markers which are employed regardless o f the topic.
In terms o f discourse competence the primary reason o f  ESL students' 

success in developing language skills lies in their conceptual knowledge, mastery 

and utilization o f the basic discourse management devices. Otherwise their speech 

tends to sound stilted, pedantic and unnatural though grammatically correct. 
Thus it is imperative that conversation classes as well as those in analytical 
reading and text interpretation focus on the content, linguistic organization and 

actual forms o f discourse.
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Щербань Н.П.

ДЕЯКІ П РО Б Л Е М И  Ф Р А З Е О Л О Г ІЇ ТА П ЕРЕК ЛАД О ЗН АВСТВА

Фразеологія та перекладознавство —  молоді науки, які останнім часом 

привертають увагу багатьох дослідників. У  лінгвістиці ще недостатньо 

розроблені основні поняття фразеології, а саме чіткі теоретичні принципи 

визначення обсягу та сутності фразеологізму як мовної одиниці. Тому деякі 

фразеологічні одиниці неможливо чітко відмежувати від вільних слово

сполучень. Важливою є проблема авторства фразеологічних одиниць, під яким 

розуміється факт першої письмової фіксації виразу. Ця проблема являє собою  

частину комплексної проблеми —  походження фразеологізмів.

Кожна фразеологічна одиниця як полілексемна конструкція складається 

із поєднання лексем певної структурно-семантичної будови (перший змісто

вний шар). Від змісту кожної з цих лексем і.аче «відмежовуються» окремі 

семи (елементарні одиниці змісту), які стають компонентами образу з певним 

денотативним значенням, на основі якого виникає значення коннотативне, що 

збігається з предметно-логічним значенням усієї фразеологічної одиниці.

Утворившись на основі першого змістовного шару, образ наче звіль

няється від словесної оболонки й стає живим, видимим, відчутним, а далі пе

реходить у фразеологічне значення (другий змістовний шар) сталої одиниці. 

Це загальне значення утворює єдине семантичне ціле, що виникає від 

взаємодії всіх окремих змістовних сем. Виступаючи як спосіб передачі 

значення, як змістовний шар-посередник,' образ являє собою ніби внутрішню 

форму фразеологізму, однак з тією різницею, що не всі слова мають виразну 

внутрішню форму, тому що вона в них швидше стирається та темніє. 

Образність властива абсолютній більшості фразеологізмів. Основа образності 

—  здатність створювати наочно-чуттєві образи предметів та явищ. Сила 

образу —  в його конкретності, тісному зв'язку з контекстом у широкому 

значенні слова [4; с. 162].

Хоча значення фразеологічної одиниці не виводиться з суми значень ком

понентів, воно не є нейтральне відносно першого змістовного шару. Компо

ненти фразеологізму —  це одиниці першочергової важливості в утворенні за

гального фразеологічного значення. Тільки їх певна сукупність створює образ 

і з його допомогою фразеологічне значення. їх єдність зумовлена взаємодією 

форми т^ суті. Асиметрія між загальним значенням фразеологізму та значен

ням його компонентів —  невід'ємна властивість одиниць фразеологічного рів

ня. Адж е фразеологізація —  це, перш за все, процес сематичного лерегво- 
.
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рецня, який формує нові одиниці.
Під цілісним значенням фразеологізму розуміється не тільки предметно- 

логічний зміст висловлювання, але й той емоційно-оціночний експресивний 

зміст, який наш аровується на лексичне значення й відображує ставлення

мовця до референта.
Проблеми перекладу фразеологічних одиниць тісно пов язані з конрас- 

тивною фразеологією, яка, як наукова дисципліна, якраз у лінґвоперекладаць- 

кому аспекті розроблена недостатньо. Незважаючи НА те, що є багато дослі

джень про використання фразеологізмів як особливих мовних засобів ви

раження, праць, виконаних у рамках фразеологічної стилістики, порівняно 

мало. Взаємодія мов на фразеологічному рівні ще мало досліджена, хоча 

навіть поверхові явища свідчать про інтенсивні процеси.
і Художній переклад —  це вид перекладацької діяльності, надзавдання 

якого полягає у створенні мовою-рецептором тьору, здатного справляти на 

читача естетичне враження, аналогічне впливу оригіналу. Відтворювання ф ра

зеологічних засобів оригіналу з урахуванням образності та експресії, 
багатозначності й часто алогічності —  одна з найскладніших проблем  

художнього перекладу.'.

Спірні питання перекладу фразеологічних одиниць тільки протягом остан

нього часу поступово набувають певної теоретичної аргументації [2, 4, 6]. Мето

дологічна основа робіт, виконаних у даній галузі, базується на принципі наяв

ності або відсутності в мові-рецепторі фразеологічних відповідників сталих сло

восполучень мови-джерела. В залежності від цього можна виділити такі способи 

перекладу фразеологічних одиниць: за допомогою еквівалентних замін (повністю 

або частково), фразеологічного калькування або описової інтерпретації.

Проблема відтворювання семантико-стилістичних функцій фразеологізмів 

Йа іншомовному ґрунт» тісно пов'язана з розумінням адекватності відтворення. 

Одним з головних досягнень перекладознавства є нове розуміння адекватності 

перекладу як функціональної точності, що є суттєвим при перекладі.ЗСуть 

адекватності полягає в тому, що оригінал потрібно розглядати як систему, а 

не як суму елементів, як органічне ціле, а не як механічне сполучення 

складових частин [3, с. 17]. У  цій системі кожен елемент виконує чергову 

задуману автором функцію, комунікативну та естетичну. В цілому творі, в 

кожному його мікрообразі реалізується ця функція елементів І структур. 

Процес перекладу, безсумнівно, включає творчий момент. Завдання перекладу 

—  не копіювання елементів і структур оригіналу, а розуміння їх функцій та 

відтворення їх засобами рідної мови.

Таким чином, аналізуючи адекватність фразеологічних засобів перекладу,
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необхідно враховувати не тільки змістову точність, але й стилістичну та екс
пресивно-емоційну відповідність вибраних перекладачем засобів оригіналу.

Проблему відтворювання семантико-стилістичних функцій фразеологічних 

одиниць при перекладі ускладнює багато факторів, як мовних, так і етномов- 

них: рівень культурного розвитку носіїв мови, їх тезаурус, географічні та 

побутові умови їх життя, матеріальна культура. Фразеологізми в багатьох 

випадках не піддаються логічному аналізу і передають підтекст, абсолютно не 

зв'язаний з семантикою їх компонентів: dicke Luft —  небезпека; durch die Blume 
sprechen (reden, sagen) —  говорити натяками; zum Alteisen gehören —  .записува

тись у старики, віджити свій вік тощо.

Методика перекладацького аналізу явищ фразеологічного рівня базується 

на вивченні досить складної змістової структури фразеологізмів як одиниць 

семантичної єдності. З точки зору перекладу надзвичайно важливі такі риси 

фразеологізму як ступінь змістової злитості або окремості його компонентів, 

ступінь вмотивованості (наявність або відсутність внутрішньої форми, образ

ності), стилістичне забарвлення. Наприклад, ins Wasser fallen —  не здійснюва

тись; bei j-m  unter dem Hut sein (stehen) —  знаходитись під чиїм-небудь захистом; 

an den Hals fliegen —  бігати за ким-небудь, dumm wie Bohnenstroh —  дурний як 

пень.

При перекладі фразеологізмів потрібна велика обережність, великий ху

дожній такт. У  ф разеології дуже багато національного, а національне завжди 

своєрідне. Фразеологію  того чи іншого письменника не можна розглядати 

шляхом механічного дроблення поза художнім рівнем мови автора. Визнача

ючи ефективність перекладу тієї чи іншої фразеологічної одиниці, вирішуючи 

проблему вибору точнішого еквівалента, необхідно також завжди враховувати 

й естетичну функцію художнього тексту, контекстуальне значення 'фразеологі

змів. Наприклад, вживання іменника Knast з прикметником dick незвичне. Ві

доме вживання цього слова з синтаксичними утвореннями темпорального зна

чення: 2 Jahre, ЗО Tage Knast. У  трилогії В.Бределя «Рідні та знайомі» фразео

логічна одиниця dicken Knast haben перекладена як „довгі роки тюрми", а 

фразеологізм j-n  mit Veilchenduft pudern —  як „балувати кого-небудьи. Ці 

фразеологічні одиниці як мікроелементи художнього естетичного цілого, 

різнорідна сукупність яких утворює складну споруду —  індивідуальний автор

ський стиль, не повністю рівноцінні одиницям оригіналу в художньому аспекті, 
але з мовної точки зору вони перекладені точно.

Для створення повної картини міжмовної трансплантації фразеологлмів у 

Художньому перекладі необхідно враховувати., що майстри художнього слова, 

в тому числі й перекладачі, використовують певні одиниці розмовної мови,

111

і



збагачуючи при цьому їх естетичне функціонування. Мовні одиниці в худож

ньому тексті перетворюються та змінюються, набувають додаткових характе 
ристик, виявляють прирощення змісту, розширення зв язків та взаємодГі, ви
ступають якісно новими одиницями, реалізуючи свої естетичні потенцн значи
мості. Наприклад, фразеолої ічна одиниця auf die Zwutsch gehen перекладається 
„витратити багато грошей но алкогольні напо)и Іноді доцільно вживати 

фразеологізми для передачі семантики та стилістичних функцій окремих слів, 
аби досягти співвідношення між ступенем ідіоматичності та образності мови оригі
налу та мови перекладу, тотожності стилістичної експресії, щоб засобами іншої 
мови відтворити стилістичну тональність і образність оригіналу.

Переклад творів німецької художньої літератури на українську мову на

штовхується на значні труднощі, пов'язані, перш за все, з відносинами між 

цими мовами як різноструктурними, що перебувають у далекому Генетичному 

зв'язку. Чим віддаленіші мови за особливостями своєї будови, тим більші 
втрати в перекладі художнього твору, і своєрідні художні особливості 

вимагають тоді турботливого зберігання. При відтворюванні змістово- 

стилістичних та експресивно-емоційних функцій фразеологічних одиниць 

потрібно мати на увазі, що мови, в тому числі німецька та українська, 

відрізняються не тільки словниковим складом, граматичною і фонетичною 

• будовою, а й внутрішніми законами організації, які характеризують окремі 
стилі кожного з них. Серед цих законів виділяється різна частотність оцінного 

параметра, що вказує на високий ступінь якості та є складовою частйною його 

семантичного параметра, який охоплює лексико-граматичні засоби реалізації 

якості при ключовому слові. Частотність вживання оцінного параметра в 

німецькій мові, як зауважують дослідники, є нижча ніж в українській, де він 

часто виступає формальним інтенсифікатором і не несе ніякого семантичного 

або стилістичного навантаження, перетворюючись у надлишкову сему.

Слід також враховувати рівень співвідношення експресії, він різний для 

кожної пари мов, але має велике практичне значення при лінгвістичній 

відповідності перекладу. Під час перекладозндачого аналізу необхідно врахо

вувати й інші параметри.[Адже переклад сприймаєтеся як художній тільки за  

умови його відповідності художньо-стилістичній традиції мови перекладу.
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Куконіна H.A.

ДО П И ТАН Н Я СТВО РЕН Н Я  

С Л О В Н И К ІВ  П ЕРЕК ЛАД ІВ

Проблема мови письменника, яка стоїть на межі мовознавства й 

літературознавства, інтенсивно розробляється в різних країнах світу. 

Створено безліч словників мови авторів та їх окремих творів, серед яких 

все частіше з ’являються двомовні. А ле  вони також є словниками мови 

оригінального автора й грунтуються на перекладі з одної мови на іншу. 

Укладачі цих словників часто відмовляються від літературних перекладів для 

того, щоб не втратити своєрідність першотвору, і вживають власні пере

клади з метою відтворення "того чи іншого елементу мови оригіналу, неод

мінно зберігаючи і зміст цитованого тексту, і його стилістичну тональність, і, 

безперечно, дотримуючись літературної норми" [10, с.14].

На наш погляд, не завжди доцільно відкидати вже існуючі переклади, 

часто високохудожні, для створення двомовних словників. Але в цьому разі 

в рамках двомовної лексикографії виникає питання створення нового різно

виду словника письменника, в якому представлено також мову перекладача-
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словника перекладу або перекладів. Очевидно, що це питання розв язується 
тільки на основі порівняльної лексикографії й дуже тісно лов язане з теорією 
перекладу. Створення подібного словника, в певній мірі, веде до розв язяння 
проблеми адекватності перекладів оригіналу й встановлення ступеня цієї 
адекватності на основі об'єктивних даних порівняльного аналізу в межах 
контрастивної лінгвістики з урахуванням прагматико-комунікативного аспекту.

Питання про дослідження словників перекладачів піднімалось 

неодноразово багатьма відомими вченими [6, с.104]. Наприклад, Лев Озеров  

поставив його у зв’язку з шекспірівською спадщиною, коли відомому поетові 

й перекладачеві Б. Пастернаку дорікали за збіднення словника оригіналу. Він 

писав: "Словник Пастернака обширний і різнохарактерний. Його ще не 

вивчено, але навіть при побіжному погляді на спадок Пастернака вражає; 

багатство мови." [9, с.116].
Словник перекладача є цікавим також з точки зсру дослідження його 

стилю. Стиль перекладача - це особливе явище, бо в ньому сконцентрована 

не тільки виявлена майстерність інтерпретатора оригінального твору, але й 

авторська індивідуальність.

Словник перекладу створюється за законами укладання авторських 

словників. Елементами словникової статті, як завжди, виступають граматична 

категорія слова, його значення, стилістична характеристика й цитація. Але  

специфічною ознакою словника перекладу є проведення компаративного 

аналізу перекладу з першотвором та іншими перекладами з визначенням 

лексико-стилістичних трансформацій (ЛСТ), які виникають при перекладі, а 

також стилістичного засобу, утвореного на базі дослідженого слова. В основі 

визначення ЛСТ в оригіналі та перекладі лежить семантична наповненість 

слова та виявлення шляхів дослідження зміщення значення в перекладі, що 

відбувається за об'єктивними законами перекладу. Отже, дефініція слів у 

словнику йде за двома напрямками, а потім зіставляється. ГІри створенні 

повного словника перекладу словникова стаття включатиме як обов'язкові, 

так і спеціальні параметри дослідження. При укладанні дифереціального 

словника перекладу можливо зупинитися на окремих аспектах спостереження.

Серед численних авторських словників провідне місце за кількістю і 

повнотою дослідження займають словники В.Шекспіра. Твори великого 

англійського драматурга неодноразово було перекладено на українську та 

російську мови але до ’ » амлета" перекладачі зверталися найчастіше. Серед  

восьми українських варіантів трагедії особливої уваги заслуговує переклад  

Л.Гребінки. А  на фоні двадцяти повних інтерпретацій "Гамлета" на російську 

мову виділяються високохудожні переклади М.Лозинського й Ь.Пастернака.



Всі три варіанти мають різне прагматико-комунікативне наповнення.
Л.Гребінка, не зважаючи на першорядність літературних завдань, також не 

нехтував формою першотвору. М.Лозинський створив "серйозну академічну 

роботу", "єдиний посібник для того, хто вивчає Шекспіра й англійську мову" 

[11, с.110]. Б.Пастернак призначив свій переклад глядачеві й "від перекладу 

слів і метафор звернувся до перекладу слів і сцен" [11, с -110].

Ми звернулись до цих перекладів при створенні словника лексико-

стилістичних трансформацій центрального монолога шекспірівського 

"Гамлета" "То be or not to be".
В основі словника лежить лінгвістичний принцип закономірних

відповідників між засобами вихідної мови й мови перекладу, запропонований 

Я.І.Рецкером [12]. При аналізі розмежовуються випадки повних лексичних 

відповідників (ПЛВ), часткових лексичних відповідників (ЧЛВ) і розходжень, 

які вміщують опущення (О ), додатки (Д) та заміни (3). Дану статтю присвяче

но дослідженню ПЛВ перекладів з оригіналом.

Дефініцію слів першотвору було проведено за БАРС-ом. При цьому 

використано коментарі М.М. Морозова до "Гамлета" [19].
Лексику російських перекладів тлумачено за Словником російської 

мови С.І.Ожегова (СРЯ ) [8 ] з залученням Академічного словника російської 

літературної мови (А С РЛМ ) [1 ].
Дефініція слів перекладу Л.Гребінки проводилась за Академічним 

словником української мови (А С У М ) [1 ] та Словником української мови за 

редакцією Б.Д.Грінченка [13].

За одиницю опису словника перекладів взято лексему (вихідну форму

слова).
Виявлення ПЛВ неможливе без розробки значення кожної лексичної 

одиниці першотвору й перекладу. Враховуючи це, словникова стаття має 

такий вигляд:
mind, п, 52* - “мысли, думы, стремления, помыслы”

6 - “дух, душа”

W hether ‘tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune...

М.Л. дух, сущ., 2 * *  - “внутренняя моральная сила”; ПЛВ.

Что благородней духом*
Покоряться пращам и стрелам яростной судьбы...

Б.П. душа, сущ., 1 - “внутренний, психический мир 

человека, его сознание”; ПЛВ.
Достойно ль души терпеть
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Удары и щелчки обидчицы-судьбы...

Л.Г. дух, ім., 2 * * *  - ’ внутрішрій стан, моральна сила 

людини, колективу’ :
Що почесніш для духу - чи терпіти 

Скалки та стріли навісної долі...
У таблиці І представлено ПЛВ оригіналу, виявлені в трьох перекладах.

табл. І______________________  ПЛВ перекладів

№ 

п. п.

B.LU. М.Л. Б. П. Л.Г.

1. to b e быть быть бути

that таков - -

question вопрос вопрос -

2. nobler благородный ДОСТОЙНО ль почесним

mind ДУХ душа дух
to suffer — терпеть терпіти

3. slings пращи - -
arrow стрелы — стріли
outrageous яростный обидчица навісний
fortune судьба судьба доля

4. to take arms ополчиться оружье повстати
sea of troubles море смут море бед море лих

5. by opposing противоборство - —

to end сразить положить збороти
to die умереть конец умерти
to sleep уснуть умереть

умереть
заснути

6. no more только все і все
sleep сон сон сон
to say сказать - —
to end кончить предел вривати

7. heart-ache - сердечная мука біль серця
thousand тысяча тысяча тисяча
natural природный _ природний

8. flesh плоть плоть тіло
heir наследье - вспадкувати
consummation развязка цель кінець



9. to be wished 

to die 

to sleep

жаждать

умереть

уснуть

желанная ; 
скончаться 

сном забыться

жадання
умерти
заснути

10. to sleep 

perchance 

to dream  

rub

быть можеть 

видеть сны 

трудность

уснуть 

видеть сны

------------е--------------------------1

спати
може
снити

клопіт

11. sleep of death 

dreams may come

смертный сон 

сны приснятся

смертельный

сон

сны приснятся

смертельний
сон

присняться
сни

12. to shaffle o ff

mortal
coil

сбросить

бренный

шум

снять

земной

позбутися

земний
суєта

13. respect причина объяснение —

14. calamity

makes ... of long 

life

бедствия

долговечный

несчастье 

удлиняет жизнь

напасть 

вік довгий

15. bear

whips

scorns
time

снести

плети

глумленье

век

нести

униженья

век

терпіти

бичі

наруги

час

16. a proud man

contumely

wrong

гордец

насмешка -

гордій

зневага

кривда

17. pangs

despised love

low

delay

боль

презренная

любовь

судьи

медливость

отринутая

страсть

право

болі
погордована

любов

суд
тяганина

18, insolense office  

spurns

заносчивость

власти
оскорбленья

надменность 

власть имущие

сваволя

власті

кгіин

19. patient

merit

unworthy

безропотный

заслуга заслуга
ничтожество

скромний

чеснота

безчесний
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20. to make quietus расчет свести концы мир

21. bare простой - простий

bodkin кинжал кинжал вістря

fardels ноша ноша тягар

22. to grunt охать кряхтеть зітхати

to sweat потеть — ; пріти

weary нудный - огидний

life жизнь жизненный —

23. to dread страх боязнь страх

death смерть смерть смерть

24. undiscovered безвестный - невідкритий

country край страна край

25. traveller скиталец - мандрівець

to return возврат возвращаться вертатись

to puzzle смущать - безволити

will воля ВОЛЯ безволити

26. to make внушать - -

to bare терпеть мириться —

ills невзгоды зло біда

we have наши - звичний

27. to fly спешить бегство линути
we know not — незнакомый незнаний

28. conscience раздумье мысль роздум
to make делать превратить робити
coward трус трус полохливий

29. native природный природный -т-

hue цвет цвет барви
resolution решимость решимость відвага

ЗО. to sickly хиреть блекнуть хиріти,
pale бледный тусклый линяти
cast налет — блідий
thought мысль

*■ с
ум

думи
31. enterprises начинанья замыслы почини

pitch взнесшимся — високий
32. currents ход путь —

to turn сворачивать менять збочити
awry в сторону - круто
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33- to lose терять терпеть втрачати
name имя неуспех наймення
action действие - дія

—

Слід зауважити, що до П/1В ми відносили слова, якщо вони 

відповідають слову першотвору за одним з його словникових значень, не 

обов’язково першим, основним. Так, англійське “bodkin", основне словникове 

значення якого “шило, длинная тупая игла" (Б А РС ) тільки Л.Гребінка 

переклав “вістря", обравши перше словникове значення слова. М.Лозинський 

та Б.Пастернак тлумачили “bodkin" як “кинжал", тобто в його застарілому 

значенні, четвертому за БАРС-ом.
При перекладі англійського “quietus’  усі перекладачі використали різні 

значення слова оригіналу, що не завадило їм дати ПЛВ.
Так, М.Лозинський рядки оригіналу “When he himself might his quietus 

make with a bare bodkin?" переклав “Когда б он сам мог дать себе расчёт 

Простым кинжалом?", використавши друге значення англійського “quietus’  

(БАРС: редк. квитанция, расписка в уплате (долга)). Б.Пастернак передав 

рерше значення “quietus’  (Б А РС : смерть, конец; to make one's quietus - 

Покончить жизнь самоубийством):

“Когда так просто сводит все концы 

Удар кинжала?.."

Л.Гребінка об'єднує два словникових значення “quietus" - перше й 

третє (что-либо успокаивающее или подавляющее) і дає таку версію:

“Коли 6 він простим вістрям міг собі Вчинити мир?.."

У  перекладі М.Лозинського нами виявлено 84%  ПЛВ, у Л.Гребінки - 

70% , а Б.Пастернака - 61% . Ці цифри характеризують манеру перекладу всіх 

трьох майстрів і добре узгоджуються з прагматико-комунікативним 

наповненням перекладів.
Використання ПЛВ часто супроводжується стилістичною невідпо

відністю. В деяких випадках застарілому з точки зору сучасної англійської 

мови слову відповідає нейтральне українське або російсоке: 

consummation - кінець (Л.Г.); развязка (М .Л.); 

coil - су та (Л.Г.); шум (М .Л.); 

bare - простий (Л.Г.); простой (М .Л.); 

bodkin - вістря (Л.Г.); кинжал (М .Л., Б.П.); 

fardels - тягар (Л.Г.); ноша (М .Л., Б.П.).
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У багатьох випадках нейтральному англійському слову відповідає 

застаріле російське. Наприклад, у перекладі М.Лозинського: 

by opposing - противоборство; 

flesh - плоть; 
mortal - бренный; 
traveller - скиталец;
to puzzle - смущать (в значенні тривожити, збентежувати).
В українському перекладі лише одне застаріле слово “плоть" відпо

відає нейтральному “flesh". Але є випадки, коли нейтральному англійському 

слову відповідає піднесене за своїм тоном українське: 

to be wished - жадання; 
despised (love) - погордована (любов); 
to fly - линути, 

або російське: 

to take arms - ополчаться; 

to be wished - жаждать; 
despised - презренный.

Іноді перекладачі передають англійське нейтральне за своїм значенням 

слово російським або українським з відтінком розмовності:

1) “sea (of troubles)" - “море (бед )” (Б.П.), “море (лих)"

(Л.Г.), “море (смут)" (М.Л.), у переносному значенні “дуже багато";

2) “thousand" - “тысяча", "тисяча", що також означа велику кількість 

чого-небудь;

3) “to sweat" - “потеть" (М.Л.), “пріти" (Л.Г.) в значенні “працювати над 

чим-небудь довго й настирливо”;

4) “a proud man* - “гордец" (М .Л.), "гордій" (Л.Г.), з відтінком зневаги. 

Англійське слово “conscience" передане нейтральним, українським

роздум , російським "раздумья" (М .Л.) та “мысль" (Б.П.). І такий вибір є 

дуже вдалим, оскільки в даному випадку “conscience" слід розглядати не в 

звичайному його значенні “совість", як Указував М М .М орозов , а в значенні 

“свідомість”, “consciousness", “thought”, “consideration”, “meditation", 
“reasoning", “reflection* [7, c.87].

У багатьох місцях ПЛВ спричинює граматичну трансформацію. 
Найчастіше спостерігається заміна частини мови:

1) англійського дієслова українським або російським іменником: 

we dread - страх (М.Л., Л.Г.), боязнь (Б.П.);

(traveller) returns - возврат (М.Л.); 

to be wished - жадання (Л.Г.);
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2) англійського іменника українським (російським) прикметником:
(sleep) of death - смертний [смертный (сон) (М.Л., Б.П .,Л .Г.); 
coward - полохливий (Л.Г.); 
pitch - високий (Л.Г.);

3) англійського герундія російським іменником:
by opposing - противоборство (М.Л.);

4) англійського дієслова російським дієприкметником і дієприслівни
ком:

to make - внушая (М.Л.); 
pitch - взнесшийся (М.Л.).

На основі дослідження ПЛВ перекладів монолога Гамлета ’Т о  be or 

not to be" оригіналу ми прийшли до висновку, що всі перекладачі, відповідно 

до мети своїх праць, створили адекватні переклади. Найточнішим у формаль
ному плані виявився переклад М.Лозинського. Переклад Б.Пастернака є 

більш розмовним і вільним порівняно з версією М.Лозинського. Своєрідною 

рівновагою російських перекладів є український, у якому Л.Гребінці вдалося 

здійснити як літературні завдання, так і мо?ні.

Кількісні підрахунки підтримують ці спостереження. Вони є об'єктивною 

основою, на якій можна робити якісні висновки.

На прикладі словника ЛСТ перекладу Гамлетового монолога можна 

складати різноманітні словники перекладів, як-то: словники метафор, калам
бурів, фразеологізмів тощо. Створення повного словника тлумачного типу є 

більш складним та обширним завданням.
' і
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Hickow L W.

SEMANTISCH-STILISTISCHE FUNKTIONEN  
DER FARBENBEZEICHNUNGEN IM SCHAFFEN VON  

WOLFGANG WORCHERT

Die Farbenbezeichnungen fesseln die Aufmerksamkeit vieler Forscher, sie 

geben physische Eigenschaften wieder, die objektiv den Gegenständen eigen sind In 

der schönen I iferatur realisieren die Farbenbezeichnun- gen die Möglichkeit der 

Wiedergabe der subjektiven Wahrnehmung der Farbe selbst, das heihi nicht der Farbe
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als solcher, sondern die Einstellung dazu Die Wiedergabe der Wahrnehmung nicht 
nur der konkreten Gegenstände, sondern auch der abstrakten Be grille ist ein wichtiges 

stilistisches Mittel von Borchert. Auf dieser Grundlage formiert sich noch eine Beson

derheit des Gebrauchs der Farbenbezeichnungen und nämlich in der übertragenen 

Bedeutung. Der metaphorische Gebrauch der Farbenbczeichnungen kann in die 

Symbolik übergehen.

In dieser Arbeit sind die Verwendung der Farben und ihre semantisch-stilisti
schen Funktionen analysiert. In Borcherts Prosawerk sind die Farben stark vertreten. 
Ihr Gebrauch vvidcrspicgclt die Grundzüge seiner Ästhetik. Daraus sind drei Arten der 

Wahrnehmung die objektive, die subjektive Wahrnehmung des Dichters und die 

subjektive Wahrnehmung der Figuren. Sic überkreuzen sich oft und dieses Übcr- 

schncidcn ist charakteristisch für die Wiedergabe der Erscheinungen und Gegenstände 

bei W.Borchert. Verschiedene Standpunkte verbinden sich zu einem Bündel und das 

erlaubt dem Leser, seinerseits, seine Position und Einstellung auszuarbeiten Ein Bei

spiel der verschiedenen Wahrnehmung einer Erscheinung ist der Streit des ehemaligen 

Unteroffiziers Beckmann mit dem faschistischen Obersten ( “Draußen vor der Tür“). 
Für Beckmann ist der Mond weiß in diesen Tüchten, wo die Toten kommen, und ihr 

blutiges Gestöhn stinkt scharf wie Katzendreck bis in den weißen kranken runden 

Mond. Der Oberst dagegen sieht ihn anders:’ Der Mond ist selbstverständlich gelb wie 

immer! Wie ein Honigbrot! W ie ein Eierkuchen! War immer gelb der Mond." Es geht 
nicht um Differenzieren in der Wahrnehmung der objektiven Farbe, sondern um das 

Sehen und die Einstellung zur Wirklichkeit eines jeden von ihnen. Der Subtext 

realisiert noch eine Intention des Dichters: die Einstellung zu Lebensfragen wie Krieg, 

Verbrechen, Verantwortung zu zeigen.
Beckmann und der Oberst leben in verschiedenen Kreisen und sehen deshalb 

den Mond aus verschiedenen Winkeln. Beckmann; der Heimkehrer ohne Heimat, der 

hungernd und frierend umherirrt auf der Suche nach einem Ruheort, wo er nicht durch 

Angstlrüume aus dem Schlaf geschreckt wird, sieht den Mond als weißes Gestirn, ana

log zu dem bleichen Gesicht eines erschrockenen Menschen. Beckmann findet keine 

Ruhe wegen der vielen foten, die der Krieg gefordert hat und die nachts von Beck
mann Rechenschaft verlangen. Aus dieser psychischen Situation heraus entwickelt sich 

bei ihm das Bild des weißen Mondes, Der Oberst lebt dagegen in geordneten Umstän

den Er hat ein Wohnhaus, eine Familie, jeden Tag sein Essen und lebt luxuriös.
Die Farbensymbolik in Borcherts Prosawerk ergibt sich aus dem Textzusam

menhang und im Zusammenhang und Verhältnis zu anderen Farben. Allgemein tritt 
Farbensymbolik hervor, wenn den Farben gewisse Gefühlswerte zugesprochen wer

den, die beim Beschauen der Farben auf die Psyche einwirken.
Die Gruppierung dci Farben in warme und kalte Farben beruht aurder Assozia
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tion der Farben mit Empfindungen, die man beim Schauen wahmimmt. Um den einen 

Pol sind die warmen Farben geschart, der andere Pol wird von kühlen Farben umge
ben. Jede warme Farbe hat ihren kühlen Widerpart und umgekehrt. Warme Farben 

sind gelb, gelborange, orange, rotorange, rot, rotviolett; kühle Farben sind dagegen: 

gelbgrün, grün, blaugrün, blau, blauviolett, violett.
In den von uns analysierten Werken überwiegen drei Farbenbezeichnungen: 

grau, blau, rot, und ihre Schattierungen. Neben den allgemcinsprachlichen Adjektiven 

schafft der Dichter Neubildungen.

HÄUFIGKEITSTABELLE DER FARBEN GRAU , ROT, BLAU .

PROSAW ERKE GR AU ROT B LA U

KRÄHEN 1 ^ f ' F  3

STIMMEN ^ !1 ' f  0

GESPRÄCH 3 i 1 2

EISENBAHNEN 1 0 1i 3

GIRAFFE ' 1 4 “

BILLBROOK 8 I * 1 4

SOLDATEN o 3

SCHNEE .0 1 o 1

BRUDER I <  11 0 11 1
KATZE 1 o 11 6 11 1
NACHT1GAL r  o 1 1 o 1i 0
DIENSTAG I. 0 I1 3 I! o

K ÜCENUH R 0 ! 1 11 3
RATTEN 1 2 1 1

ÄRGER 3 3 2

K UCKUCK ,0 I 10 6

STRASSE ______ 13 1 . 14 21

DRÜBEN 4 1 1 0

MANIFEST 0 1 0

DRAUSSEN 32 | 5 1

ANZAHL BELEGE 83 73 67
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Zum Verständnis der Farbenbezeichnungen in Borcherts Prosawerk zeigt die 

Analyse der Tabelle, daß “grau” weit über dem Durchschnitt belegt ist Weiter folgt 
“rot” und “blau” .

1. “Grau” ist allgemein als Farbe der Dämmerung, des Nebels, des Zustandes 

zwischen Tag und Nacht bekannt. Die graue Farbe entsteht aus der Mischung von 

schwarz und weiß. Sie erinnert an die Farbe der Asche. Grau wird hauptsächlich nicht 
bloß in der realen objektiven Bedeutung gebraucht: auf die dennotative Bedeutung 

schichtet sich eine oder mehrere Konnotationcn auf. Sie geben die Gefühle, die 

Wahrnehmung, das Verhalten des Autors zum Gegenstand der Rede und zur umgeben

den Wirklichkeit wieder. Darum ist es berechtigt, von der emotionellen Komponente 

zu sprechen, die sich auf das Denotat aufschichtet.

a) grau wird in der direkten Bedeutung gebraucht: “Lauter kleine Kaninchen. 

Weiße, graue, weißgraue”. ( “Nachts schlafen die Ratten”). “Grünes Kaninchenfuttcr, 
das war etwas grau von Schutt ebenda”). Im zweiten Beispiel geht es um die Farbe 

des Staubs, ebenso wie “grün" die Farbe des Futters bezeichnet. Der Subtext aber 
realisiert eine zusätzliche Bedeutung, die ihre Wurzel in der Symbolik dieser zwei 

Farben hat: “grau ’ versinnbildlicht die VcmicKüing und assoziiert sich mit den Folgen 

des Krieges (vgl "graue Ruinen”).

Trauer und Melancholie lassen die Umwelt und das Leben grau, d. h. farb- 

und glanzlos erscheinen. Sicht man in der Umwelt alles grau, erkennt man nicht die 

bunten Farben und ruft eine graue Lebensanschauung hervor, die öde und leer ist.

b) An erster Stelle ist aber nicht die direkte Bedeutung, sondern die übertragene. 

Die Symbolik steht auf der Basis der objektiven Bedeutungen. Sic verdrängt sie nicht, 
beide Bedeutungen koexistieren. Der Leser nimmt sowohl die Farbe als solche als 

auch die Stimmung, die diese Farbe wiedergibt wahr. Die primäre Assoziation wird zur 
sekundären. Man könnte von einer Vereinigung der Empfindung und der visuellen 

Wahrnehmung sprechen. Einerseits beobachtet man den metaphorischen Gebrauch, 
der sich in der Spache eingebürgert hat “Und Schischyphusch, der kleine graue arme 

Kellner, wachte aus seinem Tode auf, hob seine Serviette und fuhr damit auf und ab 

ein wildgewordener Fensterputzer ( “Schischyphusch”). “Grau” hat in dieser Verbin

dung ( “ein grauer Mensch” ) die Bedeutung “mittelmäßig”. Im Großkontext erhält das 

Wort noch eine Bedeutung, und nämlich die Bezeichnung der subjektiven Farbe. Beide 

Bedeutungen vereinigen in sich: die Farbe als solche und die Einschätzung des 

Menschen.
c) Statt der einfachen Farbenbezeichnungen treten zusammengesetzte auf,- mit 

einem Substantiv als erste Komponente/''Nebelgrau” ist gemeingebräuchlich, “dunst- 

grau” ist eigentlich eine synonymische Bildung, die leicht verständlich ist; “weltgrau”, 
das nach demselben Modell gebildet ist, ist eine unerwartete Verbindung, die schein-
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bar unlogisch erscheint. Der Neologismus “mondgrau” im folgenden Beispiel “Und 

hinter ihm sackte die mondgraue Straße wieder stummgeworden in ihre Slcineinsam- 
keit zurück...’’( “Bleib noch Giraffe”) gibt sprachökonomisch, anschaulich eine ganze 

Tonleiter von' Wahrnehmungen und Gefühlen wieder: trübe, düstere Straße, die vom 

schwachen trüben Mondlichl beleuchtet wird.
2. “Rot” ist eine der bedeutendsten Farben , deren Bedeutung zum Wort “Blut” 

rückgreift, und welche stark auf den Beschauer einwirkt. “Timm hat einen roten Schal 

gehabt, einen... schönen rojten Schal” (“Die Krähen fliegen abends nach Mause“), den 

er einem Mädchen als LicbcSgeschcnk überlassen hat. Hier steht rot im Bereich der 
Liebe, aber auch als Zeichen der Hoffnung, daß Lila später einmal mehr Zeit als eine 

Stunde dem Timm opfern werde. In der Erzählung “An diesem Dienstag” trägt Leut

nant Ehlers einen roten Schal.Wenn angenommen wird, daß rot als Farbe des Blutes 

eine magische kraft ausübt, ist Ehlers Tod nicht zufällig, sondern tritt er als Folge des 

Fehlens dieser magischen Kraft ein. “Rot” wird mit dem Tod in Borcherts Werk “Die 

lange lange Straße lang” verbunden, w'enn der Hund überfahren wird und auf dem 

Straßenpflaslcr nur noch ein roter Fleck das Ende eines Hundenlcbens andeutet.
“Rot” spielt eine der wichtigsten Rollen in der Metaphorik von W.Bordiert und 

bildet ein geschlossenes System von'Sinnbildcm, die durch eine gemeinsame Assozia

tion hervorgerufen sind: es verbindet sich mit dem Begriff des verbrecherischen 

Krieges.”Rot” als Zeichen des Kriegcsgcschchcn kommt in vielen Erzählungen vor. In 

der Erzählung. "Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck” jst von den blutroten 

Eisenbahnwagen, die die jungen Soldaten in den Krieg bringen, die Rede. In der 

Erzählung “Die Katze war im Schnee erfroren” zünden einige Soldaten auf Befehl ein 

Dorf an und verlassen cs. Hinter ihnen bleibt “ ...ein häßlicher roter Fleck". Dieser rote 

Fleck ist die Farbe des brennenden Dorfes (Feuer) im Krieg (Soldaten verlassen das 

Dorf), also das Zeichen der Leidenschaft.

In Borcherts “Draußen vor der Tür” bezieht sich rot auf den Bereich des 

Krieges, wenn Beckmann im Gespräch mit dem Oberst von seinem Traum erzählt 

Die beiden roten Streifen an der Hose des sehr fetten Mannes sind Blutslreifen, sollen 

also den Mann als General kennzeichnen. Der Begriff “Krieg” wird eingeschärft, wenn 

der General statt Anne Prothesen hat, die wie Handgranaten aussehen. Dieser General 
ist Tod. Die rote Farbe realisiert zugleich das Abstrakte und Konkrete den abstrakten 

BegiifT des Krieges und die konkreten Gestalten der Schuldigen.

3. “Blau” identifiziert sich als kalte Farbe und ist ethymologiseh mit gotischen 

“bleuen”(töten) verwandt Die Farbe “blau” wird häufiger metaphorisch verwendet 

und bildet neben “rot” auch geschlossenes symbolisches S>stem Einerseits, assoziiert 
sich blau mit dem Krieg. In der Erzählung “Die lange lange Straße lang" spricht 

W.Borchcrt von den blauen Fingern der Kinder, von der blauen Milch der Kriegcs-
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und Nachkriegsjahre. Mil der Farbe “blau" ist das Gefängnis verbunden Der Aulor 
Spricht von “blauen Uniformen", bald von 'blauen Hunden", wo die- Farbe zum 

Vertreter der Menschen wird Sic kann aber in einer Verbindung erscheinen, die mit 
einer Personifizierung verbunden ist Das sagte er der Uhr leise ins wcißblaue runde 

Gesicht" ( “Die Küchenuhr"). Die Metapher ist in erster Linie im Substantiv “das 

Gesicht" konzentriert. Die Uhr assoziiert sich bei ihm mit einem lebendigen Menschen. 
Sic versinnbildlicht die Vergangenheit, die der Krieg zerstört hat.

In der Erzählung “Die Krähen fliegen abends nach Hause” wird blau als Farbe 

der Nacht gesehen, wenn die Häuser "samtblau und weichkanlig werden". Das 

romantische Sinnbild der “blauen Blume” wirkt im Schaffen W  Borcherts grotesk, hier 
wurden alle romantischen Frwartungen der Jungen vom Krieg ohne Mitleid, grausam 

vernichtet. In der “Hundeblume” symbolisiert blau die nüchterne Sachlichkeit und 

bürokratische Strenge. Die blauen Uniformen der Gefängniswärter stellen die nüchter
ne Sachlichkeit dar, während der Anredeton den Gefangenen gegenüber die 

bürokratische Strenge versinnbildlicht.
Als Farbe der Unruhe und der Trauer wird blau in der Fr Zahlung "Die Krähen 

fliegen abends nach Hause" gesehen Die Trauer und Trostlosigkeit der Männer wird 

akzenliert, indem blau und schwarz miteinander verbunden werden. “Die lange lange 

Straße lang” enthält aber auch blau als Symbol der Phantasie und der Sehnsucht.

Zusainmcnfässend läßt sich feststcllen, daß Wolfgang Borchert durch die 

Farbenbezeichnungen seine I Iauptperson mit ihren Sorgen, ihrer Liebe, ihrem Haß 

beleuchtet. Fr stellt sie als Ganzheit vor uns auf, ohne sie mit vielen Worten zu 

beschreiben Der Gebrauch der Farbenbezeichnungen dient zur Wiedcgebung der 

Einstellung des Autors zum Geschilderten.

Микитюк І.М.

КОРЕЛЯЦІЯ ТИПІВ Н О М ІН А Ц ІЇ Й СТРУКТУРИ ТЕКСТУ

Виникнення мовних одиниць, їх закріплення і вживання, а також 
використання вже існуючих завжди зумовлене функціями мови як засобу 
спілкування. До таких належать: експресивна, імпресивна, рефлекторна, когні- 
тивна та перцептивна. За їхніми межами мовні одиниці ні виникати, ні існу
вати не можуть. З низки функцій, притаманних мові, головними і визна
чальними є номінативна та комунікативна, які обслуговують потреби озна
чення й спілкування. Сучасні лінгвістичні дослідження торкаються багатьох 
проблем суто лінгвістики тексту, його жанрової та стилістичної стратифі
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кації, типології, однак особливості номінації в тексті залишаються недос 

тагньо вивченими.
Поняття "номінація" сьогодні - досить широка й неоднозначна 

категорія, гетеронімний термін для позначення різнорідних явищ. Номі
нацією вважають процес вибору зі словникового складу мови лексичних 
засобів, що задовольняють намір того, хто говорить, а саме, таких слів, 
фразеологізмів і сталих словосполучень, значення яких відповідає його
особистим смислам.

В умовах конкретних координат комунікації відбувається ідентифіка
ція окремих дискретних об'єктів, які є суб'єктними, об'єктними чи сіркомстант- 
ними параметрами мовного акту. При цьому відбувається референція поняття, 
закріпленого в значенні мовного знаку на конкретний предмет, якість, 
властивість, відносини. Під категорію номінації в даному випадку підводяться 
різнорідні явища - реалізація як теми, так і реми висловлювання, об'єктивація 
суб'єкту поряд з атрибутивними, обставинними та іншими ознаками. Якщо 
розглядати номінацію як одну з форм реалізації когнітивної функції мови, то 
слід визнати, що ця категорія покриває оказіональні словотворчі процеси, 
які поповнюють номінативні засоби, що вже існують у мові. Номінація - це й 
підпорядкування реалій навколишнього світу більш загальним родовим 
категоріям, засіб узагальнення та абстракції (гіперонімії), і видова спеціалі
зація, конкретизація, поглиблення поняття про об'єкт (гіпонімія), і виділення 
найбільш яскравої, релевантної в даній комунікативній ситуації ознаки для 
іменування його носія (сигнифікація). Таким чином, теорія номінації - це 
^сукупність різноманітних процесів, в яких реалізується функція мовного 
означення (номінативна функція). Комунікативна функція реалізується таким 
чином, що іменування об'єкта відбувається не безпосередньо, а через 
поняття, яке формується в досвіді відповідного мовного колективу.

Вважається, що вторинна номінація — це називання вже раніше 

означеного в тексті денотата - особи, дії, якості в подальшому розвитку 

текстового опису, його динаміці. Функціювання в тексті явища вторинної 

номінації логічно пояснити властивістю людського мислення "рухатися" від 

відомого до невідомого, формувати нову Інформацію про даний об'єкт/су- 

б'єкт, спираючись на вже відому. А ле  разом з логіко-смисловою перспек
тивою вторинна номінація . зДатна нести додаткову інформацію - прагма

тичну, емоційну, експресивну. Існує й інше поняття первинності та вторинності 

номінативного акту в реченні /тексті. Воно пов’язане з реалізацією мовним 

знаком свого узуального, звичного значення, або з набуванням словом 

нового, оказіонального значення на основі контексту. Це дає можливість

128



використовувати ланцюжки вторинної номінації для вивчення специфіки стилю 
автора, його ставлення до зображуваного, співвідношення лексичної й син
таксичної систем зі стилістичною нормою даної мови в структурі закри
того тексту.

Звернення до- тексту пояснюється прагненням виділити таке функціо
нально-мовне утворення, в якому повністю реалізуються можливості мови, 
функціонально-комунікативні потенції його окремих явищ. Текст - один з 
базових термінів лінгвістики, що вживається в різних значеннях. Основні з 
них такі:

1) текст як зв'язна послідовність, закінчена і правильно оформлена;
2) деяка загальна модель для групи текстів;
3) послідовність висловлювань, що належать одному учаснику комуні

кації;
4) письмовий за формою мовний витвір.
"Цей термін означає дві речі: по-перше, згідно з розповсюдженим 

вживанням - письмову фіксацію мови (speech) і, по-друге, більш широко - 
об'єднання мовних засобів, що використовуються в мові, яке забезпечується 
їх слідуванням одне за одним і їх ставленням до сумарного смислу" [1, 
180].

Однією з найважливіших імманентних характеристик тексту є категорія 
зв'язності чи когерентності. Як відмічає А.А.Мецлер, - "когерентність виконує 
З функції:

1) вона забезпечує смисловий зв'язок між частинами тексту (надфра- 
зовими єдностями), необхідний для виявлення як загальної теми 
тексту (гіпертеми), так і мікротем;

2) вона зумовлює підготовку адресата до наступної інформації, веде 

його шляхом пізнання тексту;
3) вона закріплює текстову пам'ять, повертаючи адресата до попе

реднього, нагадуючи йому про сказане, звертаючись до його знання 
світу [4, 93].

Дискурс "discourse" - це така послідовність висловлювань S1,...,Sn, в 

якій семантична інтерпретація кожного висловлювання S1 (при 2 <  і <  п) 

залежить від інтерпретації висловлювань у послідовності S1,...,Si-1, де 

S1 - інтерпретація висловлювання, п - > кількість висловлювань у субтексті.

Наприклад:
51 "Person to person", the operator said, "for M rJottancfi'-
52 "Speaking." He had switched the phone to his right hand.

53 Then he lit a cigarette.
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S4 Al's voice then, strong in his ear: "lacKy-boy, what in the

name of C?od are yau up to?" [7, 102]
В.Г.Гак вказує, що вторинна номінація відображає зміну ставлення 

суб'єкта до одного і того ж самого предмета, оскільки послаблення суто 

десігнативної функції у вторинного означення створює умови для його 

різноманітного стилістичного використання - від формального варіювання, 

котре носить майже прагматичний характер, до вираження тонких художніх 

завдань [ 2 , 136].
Структури вторинної номінації можна розглядати в багатьох аспектах: 

як засіб зв'язку різноманітних реплік діалогу, як індикатор смислового й 

структурного зв'язку в монологічній мові, як виразний засіб, як різновид 

субститутів, як один з головних прийомів формування імпліцитної ретро

спекції, як засіб вираження морфологічних категорій.
Комунікативний підхід є особливо актуальним для вивчення явища 

вторинної номінації в англійській мові. Прагматична спрямованість передбачає 
не тільки простий відбір необхідних фактів, але й подачу їх у певному ракурсі, 
тобто вона змушує відправника тексту певним чином організувати його й 
зумовлює композицію й характер мовних засобів. Усі ці фактори намічають 
комунікативну стратегію, яка дає можливість уточнити функцію використаних 
відправником тексту мовних засобів, тобто їх роль у структурі тексту. 
Доцільно при його * дослідженні виходити з поняття прямої номінації за 
формулою

S R

Speech Act
де називаюча форма використовується у своїй первинній функції 

для означування конкретного денотата завданих умов. За інших умов він мож« 
отримувати інше найменування, через повторну та непряму номінацію. 
Розмежувати прямі й непрямі номінації не завжди легко. Так, Л.І.Копань 
вважає доцільним спиратися на потрійну схему: прямі - непрямі - спеціальні 
найменування. До завжди лише прямих відносяться власні назви, до непрямих 
- займенникові, синонімічні метафорично- метонімічні означення, сфера ж 
змішаних номінацій розміщена між ними [3, 29].

Конкретизована класифікаційна схема номінацій подана Ж.Є.ГІотапо- 
вою, де пропонується розрізняти наступні семантичні типи: прямі найменуван
ня (D), займенникові (Р ), метонімічні (М), оціночні (Q ) і всі інші як п’ятий тип 
(N) у зз язку з тим, що вони в залежності від ситуації можуть бути і прямими, і 
непрямими [5, 15].
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П - протагоніст 

Н1 - первинна номінація 

^  Н І Н2 Н2 - вторинна номінація

- контекст вживання
- подальший контекст

Рис.1

Завжди тільки прямі номінації, що несуть у собі базові характерис
тики, складають перше коло, центром якого є протагоніст. Кожна наступна 

номінація базується на первинній з додаванням нових характеристик, які 
виникають у даному сегменті тексту. Таким чином організується послідов
ність: первинна номінація - вторинна номінація.

Традиційна архітектоніка художнього твору служить фоном для 

виявлення номінативних ланцюжків.
кульмінація

розвиток дії спад дії

зав'язка
експозицуя розв'язка

Так, на нашу думку, в експозиції вживаються одиниці первинної 
номінації, а в наступних частинах - одиниці вторинної номінації, котрі 
безперечно базуються на первинній номінації. Ядром усіх номінацій є 
базова структура значення, яка за цією схемою знаходиться в експозиції, 
а на рис. 1 - в центрі кола.

Розглянемо зазначене вище співвідношення на прикладі роману
М.Лоуренс "Stone Angel":

елемент архітектоніки первинна номінація вторинна номінація
Exposition Hagar

Narrative hook
.

1, Miss, 
Haqar Currie

Rising action

'

I

,

nuisance, pint-sized 
peacock, daughter, 
credit to me, my wife 
perambulatinq pup-tent

Climax burden, old mare, fish 
in a net, slow old 
sway-back
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Falling action ton of bricks, fire, 
stout madonna, lump, 
parcel of old clothes, 

mother

Resolution great old girl, holy 

terror

Можливе ще одне представлення, ще одна формула кореляцй 
номінацій: Т=Т1+Т2+...+Тп, де Т - макротекст, Т1, Т2 - мікротекст/субтекст, 
п - кількість субтекстів. Тп змінюється в залежності від довжини тексту. В 
кожному з мікротекстів можуть функціонувати свої одиниці вторинної номіна
ції. Наприклад:

Hagar =  old lady +  nuisance +  daughter +  a credit to me +  my wife +  

the egg woman +  never-do.-well +  a sack of potatoes +  a parcel of old 

clothes + a stout madonna +  burden [6, 1-295]
Наведені вище приклади, графіки та формули підтведжують наявність 

кореляції типів номінації й структури тексту.
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Рудько Л.П.

П РАГМ АТИК А ЗВЕРТАННЯ В АН ГЛІЙСЬКІЙ  MORI 

/ Н А  М АТЕРІАЛІ П ’ЄС Б .Ш О У /

Звертання з точки зору прагматики виступають особливою групою номі
націй, оскільки вони збагачують, насичують текст емоційними компонентам ,
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несучи при цьому комунікативне навантаження, яке пов'язане з інтенцією дра
матурга. Оскільки звертання направлені в кінцевому рахунку до позатекстової 
дійсності, тобто до читача (глядача), їх значимість у художньому тексті 
підноситься тим, що вони підказують читачеві (гладачеві) тональність, 
емоційний рівень та інші параметри зображуваних подій. Комунікативно - 
прагматична специфіка звертань полягає перш за все в особливій напрузі їх 
потенціалу, бо звертання є точками перетину інформаційних та емоційно - 
експресивних засад.

^Комунікативний акт як різновид людської діяльності обов’язково 
передбачає-наявність двох сторін: суб'єкта і об’єкта процесу комунікації, а 
взаємодія трьох основних компонентів (суб’єкт - інформація - об'єкт) створює 
єдиний комунікальний ланцюжок. ^Але в художньому тексті з'являється і 
четвертий компонент - читач (глядач), котрий розкодовує імпліцитну 
інформацію, що передають один одному учасники комунікації за допомогою 
того мовного матеріалу, який надав у їх розпорядження автор твору.

Такі художні елементи як безпосереднє звертання до глядача, є досить 
вагомим засобом зосередити увагу г/ї^дача на тій чи іншій проблемі, 
наштовхнути, підказати розв'язання якоїсь проблеми, вплинути на світогляд 
потенційного глядача. Але сучасна драматургія відмовилася від такого 
прийому, що порушує реалізм сценічного дійства. Тому у п'єсах Б. Шоу, як 
правило, немає таких форм прямого виходу автора на глядача і лише зрідка 
зустрічаємо в завуальованій композиційно вмонтованій формі такі прийоми, як 
прийом "ведучого" (коментарі Мікроба (Monster) у п'єсі "Too True ТО BE 

Good").
Таким чнчом, зміст п'єси є імплікований у діалогах персонажів, тобто 

закодований глибше, ніж у недраматичному тексті, а тому комунікативно - 

прагматична спрямованість п'єси розкривається глядачеві більш складним 

шляхом порівняно з творами інших жанрів.
Оскільки діалог і полілог відбивають особливості розмовної мови, 

мовлення, то вони охоплюють не лише нейтральний шар лексики, а й лексику 

оцінного характеру, яка найчастіше вживається для стислої, комплексної 
характеристики референта. З розвитком подій у художньому творі виражене 

власною чи загальною назвою звертання по мірі його просування в тексті 
нанизує додаткові йменування героя. Гетерономінативність персонажів п’єс 

Б.Шоу пов’язана з тим, що вони потрапляють у різні життєві ситуації, 

контактують з різними партнерами по комунікації, а усяка зміна призводить 

до обов’язкової заміни найменування у звертанні, оскільки різні комуніканти 

демонструють різне ставлення до свого співрозмовника.
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З розгортанням подій у п'єсі об’єкт самохарактеризується у своїх 
вчинках, у стосунках з людьми, з життям, розкриває свій духовний світ і дає 
можливість глядачеві (читачеві) скласти враження про нього, а оскільки 
звертання н.г-зиває цей об'єкт, то, звісно, еволюція образу веде до еволюції 
звертання.

Вибір певної спрямованості у йменуванні персонажів через звертання 
виражає авторську інтенцію. Увібравши інформацію змістового та 
контекстуального характеру, звертання репрезентує імпліцитну авторську 
модальність і виступає безпосереднім виразником прагматичної настанови. 
Проте один і той же текст через множинність адресатів може сприйматися по- 
різному, діяти на читачів неоднаково, бо їх сприйняття має вибірковий 
характер в залежності від особистого тезаурусу адресата, його особистої 
таблиці знань (В.А.Кухаренко). Драматург передбачає збірний образ читача 
(глядача), який стає носієм прагматичлої спрямованості художнього твору, 
причому звертання виступає своєрідним каналом зв'язку між реціпієнтом - 
глядачем (читачем) та відправником інформації - автором. На сцені один 
персонаж звертаєьбся до іншого, а в залі по цьому звертанню глядачі не 
лише роблять висновок про стосунки між персонажами (текстова інформація), 
а'й формулюють своє ставлення до них, тобто те ставлення, яке їм підказує 
автор (підтекстова інформація).

П'єса, як і всякий вид комунікативного акту, обов’язково передбачає 
наявність комунікативного ланцюжка, який може мінятися залежно від 
комунікативно - прагматичного спрямування п'єси та інтенції драматурга.

Лінія "персонаж - персонаж" може поглинути лінію "автор - персонаж", 
та "автор - глядач (читач)". Поєднання комунікантів варіюється залежно від 
інтенції автора та композиційного задуму п'єси. Саме тут комунікативно - 
прагматичний потенціал звертань зростає, оскільки автор висловлює свої 
думки через підставний персонаж або шляхом посилання на якесь джерело 
(А.Мецлер).

Аналіз звертань у п'єсах Б.Шоу по лінії "персонаж - персонаж" дає 

підстави визначити два адресні аспекти. Перший аспект - це текстова 

експліцитна інформація, адресована одним персонажем іншому, вона ніби 

лежить на поверхні, а другий - підтекстова імпліцитна інформація, спрямована 

на глядача (читача), яку треба читати поміж рядками. Звертання виникло з 

потреби комунікативної прагматики, воно часто концентрує в собі левову 

частку прагматичного заряду, вбирає в себе найголовніші його інформативні 
елементи.

Безперечно, більшість звертань, що утворюють групу "персонаж - персо-
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наж , обмежена експліцитним аспектом, що цілком закономірно для п'єси. 
Але й імпліцитний компонент, який йде від автора до глядача, простежується 
в тих звертаннях, котрі експліцитно адресовані одним персонажем іншому, у 
випадках, коли зміна ситуації спілкування веде до суттєвої зміни форм 
звертання. Так їх зміни: звертання типу Harry - Trench, Billy - Cokane (п'єса 
"The Widowers Houses) з розвитком сюжету вимагає комунікативна ситуація, 
що складається на сцені. Разом з тим ті зміни стають виразними сигналами, 
скерованими до глядача, стають прагматичними маркерами певних етапів 
розвитку стосунків персонажів та навіть несуть попередню інформацію про 
подальший розвиток сюжету.

Таким чином,’ комунікаїивна прагматика звертання одного персонажа до 
іншого (а лінія ’персонаж - персонаж" майже повністю домінує в системі 
звертань у п'єсах Б.ІІІоу) нерідко доповнюється прагматикою сприйняття, 
котра скерована автором на глядача. І хоч ця прагматика сприйняття 
практично завжди виявляється прихованою, імпліцитною, її питома вага в 
семантичному обсязі звертань може значно переважати. ]

Авторська прагматична настанова псфедбачає не лише відбір необхідних 
звертань, а й їх системну організацію, яка накреслює комунікативну стратегію 
автора - драматурга. За мовленнєвою поведінкою персонажа стоїть авторська 
праця, що створила цю поведінку, а в цьому, власне, й полягає творча 
прагматика, тобто інтенція автора. Коли адресат, тобто персонаж, за яким 
стоїть автор, дібравши необхідне звертання, досягає своєї мети (спонукати до 
дії, переконати, отримати відповідь, домогтися чого - небудь і таке інше) - 
тоді ми можемо говорити про ефективний мовленнєвий вплив. 1

Існують специфічні закони мовленнєвого впливу, котрими можна досить 

вигідно користуватися, якщо майстерно їх застосувати. Одним з найбільш 

ефективних прийомів, що належать до арсеналу засобів мовленнєвого впливу, 

є, як зазначив Д. Карнегі, фактор наймення. Звертання до адресату по імені 

з огляду на прагматичну настанову діє на нього значно ефективніше. 

Прагматична функція таких формул звертань полягає в тому, щоб, по - перше, 

посилити комунікативну позицію адресанта, по - друге, виділити, підкреслити 

особливість, виключність адресата і цим досягти певної мети.
Персонаж та його мовленнєва діяльність, за якими проглядає автор, є 

ключовою ланкою комунікативного процесу, праї матично націленого на 

глядацький зал. Тут на лінію "автор - глядач" нашаровується інша лінія 

'персонаж - глядач". Автор прагне реалізувати свою комунікативну настанову 

- викликати у реципієнта (аудиторії) певні емоції, передати йому свої думки, 

примусити думати, зіставляти. Отже, звертання в устах персонажів є своєрід
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ним каталізатором комунікативного впливу на глядача.
Аналізуючи звертання як одиницю вербальної комунікації у драматичних 

творах, ми розглядаємо його в комунікативному ланцюжку з залученням 
кінцевої ланки - читача (глядача).

Практично всі мовні засоби мають комунікативно - прагматичну настано
ву, але, мабуть, лише мовленнєвий статус звертань так широко поєднує в собі 
прагматичну силу номінаційних одиниць з комунікативно - прагматичним 
потенціалом експресивних одиниць.

Лабовкіна Г. А .

ЛЕКСИЧНІ ЗА С О Б И  К О М УН ІК АТИ ВН О Ї ЄДНОСТІ 
Н А УК О ВО ГО  ТЕКСТУ  

(на матеріалі текстів з екологічної географ ії німецькою мовою)

Щоб уявити собі текст як єдине ціле, ми повинні спиратись на окремі се
мантичні незмінні елементи. Таку незмінну основу наукового тексту утворює 
його тема, яка трактується лінгвістами як семантична структура тексту.

Визначаючи роль теми й реми в тексті, Ф. Данеш підкреслював, що з точ
ки зору комунікативного навантаження рема відіграє релевантну функцію, 
несучи нову інформацію про предмети та явища, які описує автор. Але акт 
комунікації не відбудеться, якщо для цього не буде створена відповідна 
основа, не буде старого, відомого, тобто не буде його теми [9, с. 35].

У даній статті ми розглядаємо тему як „категорію слів, які зустрічаються 
в тексті та організовані подібно тезаурусу [7, с. 337], як фактор єдності тексту 
[8,-с. 110], як констатуючу основу тексту, котра специфічним способом відоб
ражає об'єкт наукового дослідження. 51

У процесі розвитку змісту тексту тема поділяєтся на підтеми на основі ло
гічної послідовності складових частин предмету дослідження, тому що розчле
нування поняття на його складові частини виступає обов'язковим етапом на 
шляху до його усвідомлення [1, с. 85]. Складові компоненти комунікативної 
структури тексту, які виділяються при цьому, виступають відносно самостійни
ми відрізками змісту тексту, що відрізняються між собою комунікативним 
завданням і прагматичним спрямуванням.

Вихідною базою для побудови комунікативно значимих компонентів тек
сту, його комунікатів, семантичної основи-теми виступають терміни та терміно
логічні словосполучення, загальнонаукові слова, ке»рі є основою понятійно- 
знакового апарату екологічної географії. Ці лексичні одиниці несу і ь основне
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смислове навантаження в наукових текстах. Це відбувається тому, що терміни 

та термінологічні словосполучення ще до тексту в терміносистемі відповідних 

галузей наук мають постійні парадигматичні зв’язки, які реалізуються в тексті 
з допомогою нових синтагматичних.

Крім того, слова й терміни ми розглядаємо як елементи тексту, з 

допомогою яких автор висловлює свої комунікативні наміри.' Відображення 

предмету дослідження, його складових частин, будови, функції, ролі, зв'язків 

з іншими предметами вимагає неодноразового вживання цих лексичних оди
ниць. Отже, у термінів і термінологічних словосполучень, що являють собою 

констатуючу основу смислу, з’являється одна з важливих комунікативних ха
рактеристик —  частота їх вживання [ 6 , с. 7].

Частота вживання термінів і термінологічних словосполучень у тексті з 

урахуванням їх семантичних еквівалентів, свідчить про важливість понять, які 
вони висловлюють у ньому і використовуються для визначення теми та її 
розвитку. Частота вживання термінів як статистичне поняття залежить від 
кількості інформації, що досліджується, кількості комунікатів, текстів.

У нашому дослідженні частота вживаНня термінів і терміноологічних сло
восполучень проаналізована на основі- текстів наукових публікацій — 50 нау
кових статей, 5 монографій, 5 підручників з екологічної географії, опублікова
них німецькою мовою. ,

Мета статті — показати, якими лексичними засобами створюється комуні
кативна єдність тексту як основна його прагматична категорія.

Найбільш частотні слова, терміни й термінологічні словосполучення забез
печують єдність тексту, стійкий параметр смислу, зв'язують текстові елементи- 
комунікати в єдине ціле, створюючи його зв’язність (синтагматику) та 
цілісність (парадигматику). Комунікативна та смислова зв’язність і цілісність 
тексту виражається єдністю теми й забезпечується цілою низкою граматичних, 
лексичних, структурних засобів.

Мета нашого дослідження — проаналізувати лексичні засоби комуніка
тивної організації тексту, враховуючи той факт, що лексика найбільш адекват
но відображає реальну дійсність, яку описує автор, і відіграє найважливішу 
роль у створенні смислової єдності тексту.

Одним з найбільш значимих лексичних засобів єдності наукового тексту 
виступає механізм рекурнетності (повторення ключових слів) [2, с. 19], тому що 
повторення номінації предмету дослідження означає тотожність згаданих 
предметів [3, с. 4]

Для наукових публікацій з екологічної географії, як показують матеріали 
дослідження, найбільш характерними виступають такі види повторів: а) лек

137

і



сичний (повний і кореневий); 6 ) морфологічний; в) семантичний; г) синоніміч
ний; ґ) гіперо-гіпонімічний; д) перифрастичний; е) займенниковий. Ці повтори, 
я вислів тотожності предметів, створюють ядро теми, „статичну точку опори" 

в тексті та, зв'язуючись з іншими лексичними одиницями, що виражають рему, 

утворюють змістовно-смислову лінію тексту.
Різні види повторів мають семантичні ознаки, що об'єднують їх в одну лі

нію. Такі лексико-тематичні лінії (ЛТЛ) допомагають виявити зв'язність і ціліс
ність тексту, зв'язки між різними текстовими елементами завдяки наявності в 
них лексичних одиниць, що належать різним комунікатам тексту й утворюють 

його тематичну лінію. Відповідно до комунікативного наміру автора, праг

матичного спрямування, в науковому тексті нами виділені комунікати пові
домлення, обґрунтування, огляду, викладу, визначення, узагальнення, виснов

ків. Як приклад наведемо один з видів комунікатів —  комунікат визначення в 

науковій монографії з екологічної географії, де мова йде про визначення 

наукового поняття "Umwelt":
Der BcgrilT “Umwelt” ist aus der Ökologie entlehnt, worunter mit 1 laeckel die 

Gesamtheit alter biotischen und abiotischen Bedingungen verstanden wird, mit denen 

ein Organismus oder eine Population in Wechselwirkung steht (I ).  Im Unterschied zu 

arideren Organismengruppen vermag der Mensch seine Umwelt zielgerichtet zu 

becinflissen und zu verändern (2). Nicht wie die anderen Organismen muß sich der 
Mensch den UmwcltbccLingungen anpassen, sondern er gestaltet die Umwelt nach 

seinen Bedürfnissen im Rahmen bestehender Naturbedingungen (3).
Im heutigen Sprachgebrauch wird der BcgrilT ‘ Umwelt” meist in Verbindung mit 

der durch Auswirkungen der Wirtschaftstätigkeit des Menschen gestörten Umwelt ver

wendet, wie etwa in den Wortzusammensetzungen “Umweltschutz, Umweltforschung 

oder Umweltprobleme” (4). Nicht berechtigt wird häufig zwischen natürlicher und ge

bauter Umwelt unterschieden, wobei es schwierig ist, eine eindeutig zu definierende 

Grenze zwischen beiden Bereichen zu ziehen, da besonders in dem seit Jahrhunderten 

intensiv genutzten Zentraleuropa alle Bestandteile der Umwelt mehr oder minder stark 

von Menschen verändert oder sogar erst bewußt geschaffen sind (5).

Von der Natur aus vorhanden sind auch heute noch viele Teile der Umwelt, die 

der Veränderung durch den Menschen nur bedingt zugänglich waren wie etwa typische 

Geländeformen, Berge und Täler, Inseln oder Küstenlinien ( 6 ). Verändert wurden 

fließende und stehende Gewässer, und neu geschaffen sind Baukürper. Stauseen und 

die Gesamtheit infrastruktureller Einrichtungen (7). Die Vegetation wurde nach dem 

Willen des Menschen verändert und gestaltet, und auch die Tierwelt unterliegt ständig 

seinem Einfluß ( 8 ). Unter “Umwelt mochten wir deshalb die außerhalb des Menschen 

existierende Gesamtheit von der Natur und vom Menschen veränderten oder neuge
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schaffenen Bedingungen und Veränderungen verstehen ( 9 ) [ 1  l,.c. 56)

Слово-гермін "Umwelt" є темою даного комунікату й виражене в ин .чу 

різними видами повторів, die Umwelt —  die Gesamtheit aller biotischen und abioti- 
schen Bedingungen —  die Umwelt —  die Umvveltbedingungen —  die NaiurbeJingun- 
gen —  die Umwelt —  der Umweltschutz —  die Umwellforschung —  die Umwelt —  

die Umwelt —  existierende Gesamtheit von der Naturvorhandenen und von Menschen 

veränderten Bedingungen und Verhältnisse

У наукових текстах з екологічної географи, як показують матеріали до

слідження, найчастіше вживається семантичний або морфологічний повтор, 

який базується на використанні однокореневих слів, словосполучень, що 

називають явища, предмети однієї тематичної сфери: der Wasseraushall —  die 

Wasserwirtschaft —  die Wassemutzung —  die Wassergüterbevvirtschailung —  das 

Wasserdargcbot —  die Abwässerbelastung —  der Wasserverbrauch —  die 

Wasserressource —  der Wassereinsatz —  die Bewässerung —  die Wassermenge —  

die Wasserspeicherung.

Такий вид повтору характерний для комунікатів викладу, огляду, узагаль
нення, визначення.

Семантичний повтор, що базується на словниковій або текстовій синоні

мії, характерний для всіх видів комунікатів, але зустрічається рідше, ніж мор
фологічний: der Wasserhaushalt —  die Wasserbevvirtschaftmig; die Wassergüter —  

die Wasserressource.

Гіперо-гіпонімічний повтор, основою якого виступають родо-видові від

носини між поняттями, процесами, явищами: die Hauptwassemutzer —  der W as

serbedarf der Befölkerung, der Wasserbedarf - in der Industrie, der Wasserbedarf in 

der Landwirtschaft.

Розбиваючи основне родове поняття на складові частиііи, повтори 

вносять нову інформацію про нього.

Перифрастичний повтор, суть якого полягає в передачі значення науко

вих понять у більш доступній формі вислову, виконує інформативно-пізнаваль

ну функцію, виступаючи засобом зв’язку між відомими й новими поняттями.

Повний лексичний повтор —  . передача наукових понять, явищ, 

процесів одним і тим же лексичним наповненням. Він характерний для 

всіх видів комунікатів, але зустрічається значно рідше, ніж інші види повторів. 

Цей вид повтору часто поєднується із займенниковим, утворюючи 

займенникову заміну, яка досліджується в рамках граматичних засобів 

зв’язку.
Усі види повторів утворюють семантичну групу репрезентантів референта, 

що описується в тексті, дають уявлення про один з параметрів смислу тексту,
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його тему. ЇХ головна функція —  урізноманітнити вираження ситуативних ре
ферентів тексту й сприяти здійсненню тексто-утворюючої функції -  забезпе

чити цілісність тексту парадигматично і його зв'язок синтагматично, тобто на
звати предмет, чи предмети, про які йде мова в тексті, та зв'язати їх в єдине 

ціле вертикально та горизонтально.
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Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О

Kötzer M.-L.

F R A N Z  G R IL L P A R Z E R  U N D  DIE H A B S B U R G E R

Eine Untersuchung über den österreichischen Dramatiker des Biedermeiers., und sein 

Verhältnis zur Habsburgennonarchie

Als der österreichische Dichter Peter Handke in seiner Dankrede bei der Verleihung des 

Grillparzer-Preises 1991 die Frage nach der Öffentlichkeit im Wirken eines Künstlers 

formulierte, meinte er wohl in Bezug auf Grillparzer auch sich selbst:

"Allein bleiben mit dem, was man tut oder dazu sich ein Volk suchen? Es erfinden 

Welches Volk? A u f eigene Faust wirken oder im Zusammenhang? Und in welchem? 

Einem tatsächlichen, wie dem eines Staats oder gar eines Reichs, oder einem 

. eingebildeten - einer erträumten Einheit, eben kraft Abseitsbleiben und Alleinschaffens, 

als dem Abglanz des ursprünglichen Einheitstraums in Gestalt eines von der Historie 

losgesagten und ;>u vielleicht umso tatkräftigeren Werks?" [3, S.46]

In der Grillparzer-Forschung begegnet man immer wieder demselben Verdikt über den 

österreichischen Dramatiker des Biedermeiers und Vormärz, er .habe das habsburgische 

absolutistische Herrscherhaus als Staatsbeamter wie auch als Dichter verherrlicht und 

antizipiert, ln zahlreichen Abhandlungen wird Grillparzer dargestellt als dienst- 

betlissener und serviler Slaatsdiener des habsburgischen Beamtenapparats, der sich an 

die "österreichische Misere" anpaßte und dem "habsburgischen Mythos" [4] in seinen 

Dramen Vorschub leistete, indem er - ästhetisch verklärt - der brüchigen Gegenwart 

ihre ruhmreiche Vergangenheit entgegenstellte. Grillparzer widmete sich besonders in 

zwei seiner Werke der habsburgischen Problematik. In "König Ottokars Glück und 

Ende" verarbeitete er den Aufstieg und Fall Napoleons, den er mit dem böhmischen 

Kaiser Ottokar gleichsetzte. Die Idealvorstellung eines habsburgischen Kaiserbildes 

vermittelt er - auf mehr allegorischer Ebene - in "Ein Bruderzwist in Habsburg". 

Besonders auf Grund dieser beiden Werke versuchte man Grillparzer als "Staasdichter" 

bzw. als "dichtenden Beamten", der sich dem repressiven System devot unterwarf, zu 

tadeln. Genauere Forschungen vermitteln aber ein differenzierteres Bild über Grillparzer 

und seine politische Einstellung. Seine Dichtung verrät eine durchaus ambivalente 

literarische Darstellung des Habsburgerreiches und seiner Repräsentanten. Aufschluß

reich sind auch seine Tagebücher, in denen sich ein politisch sehr wacher, kritischer,
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aufgeklärter und humanistisch gesinnter Bürger der Habsburger Monarchie entdecken 

läßt.

Im folgenden ..oll Grillparzers Haltung zu Gesellschaft, Politik und Kultur anhand von 

Tagebuchaul/eichnungen und seiner Dramatik erhellt werden

Grillparzer wurde am 15. Januar 1791 in die Zeit der napoleonischen Kriege hinein
geboren. Die Länder wurden nach den zahlreichen Friedensvei handlangen wie "ein altes 

Paar Hosen zerteilt" (5, S.IOOJ und wieder zusammengeUickt. Das Habsburgerreich 

konnte zu Grillparzers Lebzeiten wohl zum letzten Mal seine Vormachtstellung in 

Europa behaupten. Der Wiener Kongreß von 1814/1815 besiegelte den Untergang 

Napoleons und eine Friedenszeit trat ein, gewährleistet durch das diplomatische 

Geschick des 1810 zum Staatskanzler eingesetzten Fürsten Metternich. Die von Maria 

Theresia bedächtig vorgenommenen Reformen im Staats- und Bildungswesen wurden 

von Joseph I. im Sinne der Aufklärung forlsgesetzt. (Joseph ging aber zu radikal und 

rücksichtslos in seinem Veränderungsbestreben vor und wurde deshalb auch der 
"aufgeklärte Despot" genannt.) Sie bildeten die Voraussetzung für einen modernen 

Wohlfahrtsstaat. Unter Franz 1. und seinem ausllihrenden Staatskanzler Metternich 

wurden die Reformen z.T. wieder vollständig zurückgenommen und an ihre Stelle trat 

ein stabilisierendes. System, in dem keinerlei Freiheit für den Bürger herrschte. 
Metternich installierte einen perfekten absolutistischen Polizeistaat, der jegliche 

liberalistischen Tendenzen von vornherein unterdrückte. Für die kulturelle Entwicklung 

bedeutete diese allumfassende Unfreiheit eine Erstarrung in alle Richtungen; sie wurde 

unter strengster Zensur gegen "gefährliche Gedanken", die das Kaiserreich bedrohen 

könnten, kontrolliert.

Doch das restriktivste System kann latent schwelende Konflikte nicht auf Dauer 

zurückhalten und so brach 1848 eine von Studenten ausgelüste Revolution aus. Sie 

«forderten Pressefreiheit und demokratische • Gerichtsbarkeit. Obgleich eine neue 

Verfassung im Sinne der Forderungen der Revolutionäre proklmiert wurde, dauerten die 

Unruhen an. Weit ernster erwiesen sich die nationalistischen Bestrebungen in weiten 

•Teilen der Monarchie. Vor allem in Ungarn ,4 Böhmen und Norditßlien fanden blutige 

Unabhängigkeitskämpfe statt. Die Revolution, die anfangs unter dem Zeichen von 

demokratischen Zielen geführt wurde, stellte sich immer mehr als eine nationalistische 

Bewegung heraus. Die Revolution konnte schließlich noch einmal besiegt werden, der 

Vielvölkerstaat Österreich noch einmal gekittet werden, bevor er 1918 nach einem 

fürchterlichen Weltkrieg'endgültig in seine nationalen Einzelteile zerfiel.

Im josphim ch-reformierten, aufgeklärten Habsburger Vielvölkerstaat sali. Grillparzer 

sein gesellschaftspolitisches Ideal verwirklicht. Allerdings konnte in seiner Zeit davon 

nicht die Rede sein, daher war er zeitlebens ein enttäuschter und desillusioniertcr 

Staatsbürger. W. E. Yates bezeichnet iltn auch als “Dichter der Enttäuschung” [ 8 , S.38J.
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püw parz# w.ii enttäusch) über die Resolution und den Nationalismus. abei auch über 
die innenpolitischen reaktionären Kralle Das führte bei ihm "zu einer \ eiligen 

Entzauberung dei altliberalen und altkonseivativen Ideologie des Fortschritt spanuiieses 

und der Monarchie von Gotlesgnaden " (7 , S 7 9 ]

Grillparzer war keineswegs ein Befürworter der Demokratie, trotzdem hielt er eine 

demokratische Entwicklung besser, als daß "der Geist erhegi und die edelsten 

Bedürluiße des Menschen einem scheußlichen Stabilitlitssysiem zum Opfer gebracht 
(werden), (vgl. 1, S.32] Er hoffte auf demokratische Veränderungen, die das Bestehende 

nicht zerstören, aber zum Guten führen, d.h. er wünschte sehnlichst eine "Revolution 

von oben", ln seinen politischen Bekenntnissen streicht er immer wieder seine 

antinationalislische und pazifistische Überzeugung heraus. Er fürchtete, daß durch einen 

"überreizten romantischen Enthusiasmus" ein "Geschrei von Nazionalität" und ein 

"Zustand der Roheit und lsolirung" [vgl. 1, S. Io] herbeigeführt werden könnte Mit 

großem Pessimismus sah Grillparzer die kommenden Katastrophen voraus

"W ie widersinnig gekuppelte Pferde werden sie (die Nationen der Monarchie) sich in 

alle Welt zerstreuen, wenn der fortschreitende Zeitgeist die Gewalt des klemmenden 

Jochs schwächt oder briclu. ’ [vgl. I, S.21]

Grillparzer befürchtete im Auseinanderfallen der Nation zugleich aiich den Verfall der 

Kultur. Die herbeigewünschte Beseitigung des Mettemichschen Systems ließ die große 

Angst in bedrohliche Nähe rücken, daß zugleich auch ein Kultur- und Lebensraiun 

zerstört würde. Nur die Staatsfonn der Habsburgischen Monaichie erschien ihm die 

geeignete, in der die Idee der josephinischen Aufklärung und des Humanismus ihre 

weitgehendste Entfaltung und Verwirklichung finden konnte.

“Ihm schwebte eine auf dem Naturrecht ruhende monarchische Staatsfonn vor, in der 
die Menschen nach dein Grade ihrer Humanität und Bildung öffentlich tätig sind und in 
Frieden miteinander leben. Dieser Staat sollte ein Lebensraum sein, der den 
Tätigkeitsw illen der Menschen in vernünftige Bahnen lenkt und ein Gleichgewicht der 
inneren und äußeren K.räfte”[ vgl. 1, S.32].

Aber wenn er die Form der Monarchie guthieß, so kritisierte er - und in den Dramen und 

in den Tagebüchern - ihre Repräsentanten, die persönliche Machtgier und den Ehrgeiz 
vor das Wohle des Volkes stellten. In seinen'Werken setzte er ihnen kein würdigendes 

Denkmal, sondern schrieb ihnen das zur Läuterung dienende positive Gegenstück vor. 

Seine Werke sind durchwoben von der Hoffnung auf eine “bessere Welt”, sie stellen 

einen "Staat dar, wie er ist und wie er sein sollte, eine Zeit, wie sie ist und v ie sie sein 

könnte“, [vgl. 1, S.32] In den letzten Dramen verfiel Grillparzer immer mehr der Skepsis 

und Resignation über die verlorenen Hoffnungen und Utopien der Revolutionen. Nach 

seinem Mißerfolg des Lustspiels “Weh dem, der lügt”, zog er sich yolkonunen a is dem 

öffentlichen Leben zurück und schrieb nur mehr für die Schublade.
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Als am 18. Februar 1825 "König Ottokars Glück und Ende" am Hofburgtheater in Wien 

uraufgeführt wurde, soll Kaiser Franz I. nach der Vorstellung gesagt haben

“Das ist gescheit, daß wir das Stück heute mit angeschaut haben; morgen wird's gewiß 

verboten ”[vgl. I, S 197]

Tatsächlich mußte das Stück zwei Jahre warten, bis es zur Aufführung gelangte. Die 

Zensur fand "sowohl das moralische als das monarchische Prinzip" in dem Stück in 

hohem Maße verletzt, [vgl.I, S .I8 J In "König Ottokars Glück und Ende" wollte 

Grillparzer sehr wohl den 'Vaterland sehen Sinn" ansprechen und er wußte, welches 

Wagnis er damit einging. Die Äußere Rahmenhandlung bespricht die glücklich 

bestandenen napoleonischen Kriege. Das Schicksal Napoleons, sein "Glück und Ende" 

setzt Grillparzer mit dem böhmischen König Ottokar aus dem 13. Jahrhundert gleich 

Vordergründig ergibt sich ein patriotisch gesinntes Stück, doch kann bezweifelt werden, 
daß es im Interesse des Metternichschen Systems lag. So sehr der machtbesessene und 

unbeherrscht leidenschaftliche Ottokar eindeutig napoleonische Züge annimmt, so wenig 

ist sein Gegenbild Kaiser Rudolf 1. nach dem in Wien regierenden Kaiser Franz 

gezeichnet. Wie wenig Grillparzer Franz 1. geschätzt hat, zeigt diese Notiz:

Ist er tot?

Trost ihn Gott!

Füg ihn bei den Auserwählten Besten.

Wir werden uns schon selber trösten, [vgl. I , S.20]

Rudolf, der Gründer des Habsburgerreichs, ist eine märchenhafte Gestalt, der in seiner 

übermenschlichen Pftichterfiifllung und Selbstlosigkeit mehr allegorische Bedeutung 

erhält, als an tatsächlichen Macht- und Staatsverhältnissen orientiert ist. Rudolf ist ein 

Herrscher, der die menschlichen Grundsätze von Recht und Gerechtigkeit, von Frieden 

und Freiheit vekörpert, aber in so idealischer Weise, daß er den Menschen entrückt ist 

und ihnen als utopische Figur, der es nachzustreben gilt, vorgestellt .wird. Auch in 

diesem Stück finden Grillparzers humanistische Ideale ihren Niederschlag und mit 

klaren Worten spricht er sich gegen Kriege und Blutvergießen aus, wie er Ottokars 

Kanzler, als sein Sprachrohr sagen läßt:

“Und rechnet Ihr ftir nichts

Das Unheil unddie Greuel in diesem Land?

Die Saat zerstampft, die Wohnungen verbrannt,

Die Menschen hingeschlachtet wie - daß Gott! [1P, S.454]

In seinem zweiten Staatsdrama spiegelt die dargestellte Zeit der Glaubenskämpfe und 

der Ablösungslendeuzen der Fürsten während des dreißigjährigen Krieges die Zeit 

Grillparzers w ider, die gleichfalls von nationalistischen Revolutionen erschüttert wurde.
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Wiederum stellt ein Habsburger Kaiser als Protagonist auf der Bühne, nämlich Rudolf
II. Im Gegensatz zum "unsterblichen" Rudolf 1 ., will er in erster Linie "menschlich" sein, 
ein Mensch unter Menschen". Seine Gegenspieler, sein Bruder Mathias und seine 

Neffe Ferdinand, verkörpern dagegen das menschenverachtende machiavelhstische 

Prinzip. Zeitlich umspannt die Handlung die Jahre kurz vor Ausbruch des 

dreißigjährigen Krieges. Im "Bruderzwist" will der Kaiser Toleranz und friedliches 

menschliches Miteinandersein gewährleisten:

“Daß Fried und Eintracht wohnen brüderlich 

Vom Unrecht ungestört und vom Verrat” [2P, S.431]

Die Figur des Kaisers soll Garant dieses friedlichen Zusammenlebens sein, allerdings ist 
dies für Rudolf nur möglich innerhalb einer feudal aristokratischen Ordnung mit seiner 
strengen Hierarchie von Herrschern und Beherrschten. Grillparzer läßt Rudolf als 

absolutistischen Herrscher auftreten, der die Überzeugung vertritt, das Bestehende, das 

"auf lange Dauer geheiligte und bewährte System" einer von “Gott gewollten Ordnung” 

schützen zu müssen. Daß Grillparzer dem Kaiser W oue in den Mund legt, die nicht die 

seinen sind, ist evident. Schlußendlich muß Rudolf erkennen, daß sein Denken und 

(Nicht] Handeln ein grober Irrtum waren, daß er nicht der "Mittelpunkt", "um den sich 

alles schart, was Gut undTRecht" [2P, S.421] war und sein Zögern in unumgänglichen 

Entscheidungen nicht zur Friedensstiftung, sondern erst recht den Bruderzwist entfacht 

und dem Kriegsmann Wallenstein den W eg freigab. Grillparzer wollte aber trotz des 

widersprüchlichen Charakters Rudolfs eine menschenachtende und menschenhebende 

Figur inkarniert sehen:

“Nicht Kaiser bin ich mehr, ich bin ein Mensch 

Und will mich laben an dem allgemeinen.

Wie wohl, wie gut! Und unter mir die Stadt
Mit ihren Straßen, Plätzen, voll von Menschen.” [2P, S.464]

Man mag die beiden "Staatsdramen" bei oberflächlicher Betrachtung als "vaterländische 

Festspiele" bezeichnen, doch implizieren sie vielmehr eine sehr ambivalente und 

kritische Einstellung zu Staat und Kaiser und vermitteln ein gebrochenes Bild der 

Habsburgermonarchie.

Grillparzer hatte sein Volk im übernationalen Vielvölkerstaat Habsburg gefunden und 

dieser “ Idee Habsburg” widmete er auch seih Werk. Mit der Habsburgermonarchie 

verband er die humanistischen Werte von Toleranz, Frieden und Freiheit, Werte, die 

auch heute noch Gültigkeit besitzen. Grillparzers Dilemma war nicht sein Sinn für das 

Vaterländische oder die Etablierung eines Mythos um die Habsburger, sondern das 

bewußte Mißverstandensein und die Vereinnahmung seiner Dichtung durch 

Theaterdirektoren, Regisseure und der unterschiedlichen politischen Systeme. So 

wurden während des Nationalsozialismus Strichfassungen durchgefuhn, in denen
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proösterreichische Stellen fehlen mul Grillparzer wurde als “Künder der deutschen 

Nation” gefeiert. In der Nachkriegszeit setzte inan die Dramen Grillparzeis zur Stärkung 

des österreichischen NationalhewulUsein.s und der österreichischen Identilätsfindung auf 
den Spielplan. Es wurde rings um Grillparzers Dichtung, durch willkürliche 

Interpretationen und Regiekonzeptionen ein “Mythos Österreich konstruiert, an dem 

Grillparzer wohl am wenigsten gelegen sein konnte.

In seinen Tagebüchern und in seinem literarischen Werk setzte Grillparzer Österreich 

ein künstlerisches Denkmal, jedoch nicht aus einseitiger patiiotischci Gesinnung, 
sondern aus der Aufgabe eines Dichters, durch ästhetische Erziehung Österreich vor 

dem kulturellen Untergang zu bewahren. Joseph Roth fand in Grillparzer die 

Verkörperung seiner eigenen politischen Widersprüche. Anfangs ein kämpferischer 
Sozialdemokrat wandelte er sich angesichts des drohenden Nationalsozialismus zum 

überzeugten Monarchisten. Auch er empfand das multikulturelle Österreich als den 

fruchtbarsten Boden für die Bewahrung und Entfaltung von Humanität, Bildung und 

Kultur. Grillparzers eindringliches und prophetisch auf heutige Verhältnisse 

anwendbares Epigramm: “ Von Humanität durch Nationalität zur Bestialität” ist “ein 

Angstschrei, angesichts des nahenden Zerfalls der Monarchie”, wie Roth in seinem 

Grillparzer-Portrait schreibt, in dem er den Dichter “den einzigen konservativen 

Revolutionär” nennt, “den die Geschichte kennt.” [6 , S.393]

Grillparzers Erkenntnis; daß die nationalistischen und destruktiven Elemente stärker 

sind als jede Dichtung, mag ihn zum Rückzug aus der Öffentlichkeit bewogen haben. Er 
starb am 21. Januar 1871 im hohen Alter von einundachtzig Jahren in Wien.
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Курилик В В.

ТРАДИ ЦІЙНІ СЮ ЖЕТИ І ОБРАЗИ ЯК ПАЛІМ ПСЕСТИ1 
АНТИЧНОГО СИМВОЛІЗМУ, М ІФ О Л О ГІЇ І КУЛЬТУРИ

Первинний досвід людського існування завжди прагне до синкретичної 
цілісності першопочаткових форм і витоків буття. Він змушує людину, яка 
постійно намагається зрозуміти свій шлях, прориватися назад в минуле, 
несвідоме. Чим далі людство рухається в майбутнє, тим глибше воно за
глядає в безодню минулого. Двадцяте сторіччя є яскравим прикладом ожив
лення архаїчних форм свідомого пізнання світу і прагненням звести різного 

виду світовідчуттєві моделі до розуміння часово-просторових меж відоб
раження єдності первісних образно-пізнавальних міфологічних взаємозв'яз
ків в соціально-історичних і соціально-психологічних ситуаціях (без будь- 
якого стилістичного нашарування), які щораз по-новому повторюються в 

спіралевидному русі дуалістичного всесвіту. ?
"Немож ливо зрозуміти закінченого організму думки і життя, не загля

н у т и  в ті первинні інтуїції, з яких він виростає ... Античний символізм і всі 
його види і сфери застосування, наприклад естетика, теорія естетичного, по- 
заяк і філософія греків, мистецтво, релігія, суспільне життя і т.д., прихо
вували в собі певний загальний життєвий досвід і певне світовідчуття, що 

пояснює усі настільки ж своєрідні риси-цієї ж теорії, філософії, мистецтва і 

т.п." [7, с. 8].
М іф ологічний універсум античної культури був саме тим синкретичним 

утворенням, який у своїх витоках з'єднував символічно-образну парадигму 

первинного "я" із його архетипною сутністю. Архаїчні образи та переживан
ня людини швейцарський психолог Карл Густав Ю нг розглядав як архе-

1 П алім псест — рукопис, написаний нц пергаменті по зскоблепому тексту (прим, 
ред.).
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типи, що є носіями колективної підсвідомості. Вони лежать в основі міфів і 
релігійних ідей, будучи притаманними багатьом культурам і цілим істо
ричним епохам. Архетипне "я" втілює екзистенційні мотиви індивідуалізова
ної людської свідомості, яка утверджує себе і самореалізується в лоні колек

тивної підсвідомості".
Юнгівська концепція архетипів дає змогу заглибитись в часо-просторові 

обрії первісної свідомості, зрозуміти смислову навантаженість образно-сю
жетних засобів самоідентифікації людини, яка, створюючи міфи, намагалась 

знайти себе в оточуюючому довкіллі як у відображенні Єдиного, Цілісного. 

Первозданного.
ТІЦоб збагнути, яку роль зіграла антична міфологія в розвитку світового 

культурно-духовного життя, звернімося до самого феномену міфу, його сві
тоглядних сторін і внутрішньої будови. Це в більшій мірі дасть нам змогу 

пояснити функніювання найважливіших образів, мотивів, сюжетів і героїв в 

літературі, філософських течіях, мислецтві і їхній вплив протягом багатьох 

наступних сторіч на розвиток нової цивілізації, нового типу мислення і 
способу освоєння дійсності, що освячувало потужний духовно-аксіологічиий  

континуум, який "став останньою сходинкою, між архаїчним засобом опису 

світу та християнським уявленням щодо земного шляху людини та людства." 
[5, с. 5].

Міфосвідомісгь як невід'ємна частина античного світу репрезентує об- 
разно-конструюючу модель світу за допомогою міфів, які є відображенням 

досвіду "колективного підсвідомого". "М іф " як центральне і ключове понят
тя нашого дослідження потребує конкретизації визначень, адже багато в чо
му він є тим утаємниченим витоком усіх наших філософствувань.

За визначенням М арка Скорера поняття міфу постає як "фундаменталь
ний^драматичний вияв-нашого найглибшого інстинктивного життя, первіс
ного знання людини про універсум, здатного приймати численні конфігура

ції, від яких залежать усі особливі думки і відношення." [ 12, с. 29 ]
Д ж орж .Веллі пише в книзі "Поетичний процес", що міф є прямим 

метафізичним твердженням, який стоїть понад наукою. М іф втілює в арти- 
кульованій структурі символу або росповіді бачення реальності. Це 

концентроване пояснення людського існування, і пробує репрезентувати 

реальність структурною точністю, щоб показати найбільш помітні і 

фундаментальні відношення, які становлять для людини реальність...М іф не 

є непрямим, неясним або ж надто складним способом вираження реальності 
- він є єдиним способом її втілення. [ 15, с. 156 ]

Із сказаного випливають самоочевидності міфу, які в своїй суті є реф

лексією дуалістичного взаємопроникнення одиничного і колективного, сві
домості і підсвідомості, реальності і її символічної закодованості, та інших 

відображень. Врешті, всі ці складові утворюють нероздільну цілісність уяв-
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лешія про первісне буття, яке, мов промінь світла, розкладається на безліч 

архетипних образів і відтінків, смислопороджуючих проекцій.
Завдяки сталому, нероздільному образному зв'язку із "колективним 

підсвідомим", яке ми визначили як безмірний універсум образно-символіч
них структур, мотивів Поведінки і всезагальних архетипів життя, міфи є від
критою незамкненою системою, що здатна породжувати нові образно-сим
волічні структури і парадигми свідомості, перетворюючись у симфонію зву
чання багатьох початків. Все це дає підстави асоціювати "колективне під
свідоме" з первозданним животворним хаосом, згідно з "Теогонією" Гесіода 

"німим безмежним простором ... темним й життєдайним джерелом всебуття" 
[8 , с. 209], з якого виник світ і народився вічний час, і який є аксіологічно 

соприсутній з космосом, репрезентуючи в архаїчній свідомості світоглядне 

бачення "причини" і "початку" світу. "Універсальний мотив початку світу є 

надзвичайно значущим в міфологічному універсумі культури: він тісно 

пов'язаний з проблемою самоідентифікації культури, її самовизначенням. В 

означеній міфологемі найбільш рельєфно проглядається ідеально-сконстру- 
йована модель світу, в яку носії культури вписують самих себе" [5, с. 43].

Уособлення хаотично-космічної сутності світобудови у міфах дає нам 

глибше розуміння архетипіки "колективної підсвідомого" ЯК &КСІОЛОГІЧНОГО 

дуалізму і боротьби сил Д обра і Зла, Світла і Тьми.
Структура міфосвідомості ставить перед нами проблему міфу не тільки 

як загадково-символічного відображення реальності, але й первинного знан
ня і досвіду синкретизованого в ідеалістичних поняттях ] образах, що набули 

естетичного звучання у всіх сферах античного життя. Ці знання розшифро- 
вуюються не інакше, як через міфопороджуюючі архетипи "колективного 

підсвідомого." Б зв'язку з цим, ми все більше змушені прислуховуватися до 

підсвідомого оркестру внутрішніх смислів і мотивів нашої поведінки. У  

лібретто диригента "архетипних мотивів" ми читаємо: "Якщ о б було мож
ливо персоніфікувати підсвідоме, ми могли б думати про нього як про уо
соблення колективної людської істоти, яка поєднує характеристики обох 

статей, переступає межі молодості і віку, народження і смерті, і, будучи 

практично безсмертною, має в розпорядженні досвід одного або двох міль
йонів років. Якщ о б така істота існувала, вона б піднеслась над усіма часо
вими змінами; теперішнє мало б значення ні більше, ні менше для неї як 

будь-який рік мільйонного столітгя до народження Христа; це був би мрій

ник із прадавніми мріями, завдяки безвимірному досвіду, і незрівнянний 

провидець. Він би прожив незлічену кількість житгів, знову і знову будучи 

індивідом, сім'єю, племенем, нацією, і володів би життєвим відчуттям ритму 

росту, процвітання, занепаду" [11, с. 349-350].
В цьому уривку ми стаємо свідками гри відображень, які підсилюючи 

множину смислового навантаження, розширюють обрії спийняпл хвилепо-
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Дібними образами, включаючи нові мотиви і схеми мислення. І цілком оче
видно проглядаються все ті *  ключові "архетипні мотиви" Життя і Смерті, 
спіралевидного розвитку і утвердження метафори життєвого шляху, позача- 
совість і безмежність життгя, постійно присутня дуалістичність і співвіднесе
ність Єдиного (первісного, передасоціативного) з Одиничним (емпірично на- 
бутим). Не без підстав можемо стверджувати, що ці архетипні моделі і моти
ви є базовими елементами того, що ми називаємо "колективним підсвідо

мим".
Міфосвідомість репрезентує "колективне підсвідоме" на рівні образно- 

семантичних структур і є посередником у процесі мисленного сприйняття і 
розшифрування підсвідомих мотивів і моделей, які об'єднуюються в міфічній 

сюжетиці.
Багаторівневість підсвідомого бачення світу визначило багаторівневу 

структуру міфів, внаслідок розгалуження внутрішніх семантичних систем. 
Поряд з цим,.довершена полісемантичність контекстів міфів, "множинність 

світів та множинність стилістики їх опанування визначили особливості мен
тальності" [6 , с. 401, в нашому випадку це стосується античного культурного 

пласту.
Виділяючи космо- та антропогенні уявлення як найбільш репрезенто

вані в світоглядному плані міфосвідомості давніх греків, ми розглядаємо їх і 
як найбільш показовими інтенціями у формуванні парадигми ціннісної 
орієнтації, соціальних відношень і розвитку особистості.

Звідси, історичне значення античності як культурної спадщини 

людства і прогресу пов'язується із "особливо напруженою пізнавальною  

діяльністю, яка акумулює в собі апріорне знання міфологічних 

(космологічних) схем та конкретної життєвої ситуації" [ 9, с. 113].
-  Оскільки міфологічна свідомість античного світу - явище історичне, в 

цьому плані включення її елементів у культурні пласти пізніших епох 

неминуче призводило до їх традиціоналізації в літературі і мистецтві, і 

наступної трансформації міфологічного змісту разом з його пристосуванням  

до закономірностей та стилістики епох.

Екзистенційна важливість міфологічного сюжетно-образного матері
алу викликала його традиціоналізацію літературою, філософією та мистецт

вом спочатку в античну епоху, а потім він незмінно входив в резонанс з 

культурно-історичними контекстами наступних епох. В теорії сюжетів і об 
разів розрізняються образ, сюжет, мотив як складники, що, багаторазово  

повторюючись в літературі, традиціоналізуються, залишаючись в царині 

людської пам'яті, і активно функціонують протягом значного історичного 
часу.

Характеризуючи і класифікуючи традиційні сюжети, А .Р . Волков від
значав:. "Т радиційні сюжети і образи дають яскраве згущення, концентро-
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ситуацій або  характерів, представляю ть елементи пізнаної хуппжнім піпяхоу 
об 'єкти вної істинп | в цьому смислі м ож уть  бути співставлені з науковими 
формулами і за к о н ами" [Т, с. З 12]?

Багатьма дослідниками підкреслюється виняткова метафоричність і 
лаконічність змісту античного сюжетно-образного матеріалу. Його "модель- 
ність пояснюється низкою взаємопов'язаних чинників. За античних часів 

уперше в людській історії (в усякому разі в європейській) виникали суспіль
но-історичні та суспільно-психологічні ситуації, які багаторазово повторю
вались в наступних витках історичного розвитку" [3. с. 7]. А .Волков акцен
тує увагу на постійній повторюваності традиційних сюжетів і образів в жит- 
тєвоважливих ситуаціях. І це не дивно, адже загальноважливі ситуації є 

скарбницею досвіду людства, і, як ми визначали вище, взаємопереплетенням 

архетип них мотивів поведінки, які комплексно впливають на процеси сприй- 
нятгя, свідомості, інші важливі процеси, формуючи типові сюжетно-образні 
схеми і моделі, які засвоюються і інтерпретуються літературою, філософією, 
мистецтвом, наукою і релігією. В цьому розумінні показовою є думка О. Ве- 
селовського про те. що "сюжет - це комплекс мотивів або складна 

"комбінація мотивів" [ 2. с. 500].
Отже, дійсність, життєвоважливі ситуації, історичний розвиток, пласти 

культури, релігійні і філософські світогляди, ціннісно-смислова єдність люд
ського життя, закони соціуму, типи відношень всередині нього, космогонія 

часу і простору резонують, візуалізуються, проектуються в людській свідо
мості, будучи віддаленими відголосами, образами, і проекціями "колектив
ного підсвідомого". Все повторюється, заново усвідомлюються давно відомі 
речі, передається з покоління в покоління життєво-необхідний досвід. 
Традиції вбирають дух і суть епохи, але і вони змінюються. Залишаючи 

образи. Нові люди створять нові образи, нові ірадиції, струть і напишуть 

нові палімпсести єдиного початку...
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М Е Т О Д И К А  В И К Л А Д А Н Н Я  
І Н О З Е М Н И Х  М О В

Semen G.J.

INTENSIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH

By intensive studies we mean the obtaining o f final positive results in mastering 

the language by means o f the most effective approach in the quickest time possible. In 

every language there exist certain phenomena the imderstanding o f which is 

.indispensable for having a good command o f this language. Much depends on final 

goal. In this survey we will discuss the aim which can be defined as the perfect 

knowledge o f the English language.

As a rule we start with an alphabet. The English alphabet has 26 letters; 6  vowel 

and 20 consonant letters. Letter y can be used both a consonant and as a vowel. The 

forms of work with the' alphabet are different: it can be sung from A  to Z  and vice 

versa, one can recite it as a poem, separate words are arranged in alphabetical order, 

pictures are used to illustrate various letters are learnt and at “The A B C  party” students 

recite them, letters are distributed among the students o f the group and one after;another 

they recite their poems showing the cards with letters. Students also read abbreviations, 

get acquainted with dictionaries and have some practice in finding words in them.
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As the number o f letters does not correspond to the number o f sounds studenb 

encounter certain difficulties while learning to read. In English “ sounds and letters 

disagree” for there are 44 phonemes all in all, 24 consonants and 20 vowels There are 

20 vowel phonemes and only 6 letters denoting vowel sounds. The task, to teach 

students to read is extremely difficult and takes time, but there are certain ways to 

achieve this objective. First o f all four types o f syllables under stress are discussed, the 

table is suggested, where all 6  letters are shown in an open, closed, vowel before r, 
vowel before re positions. Students group separate words in four columns according to 

the type o f syllable, read them, give the transcription and the translation, Find similar 
examples from the texts.

Monosyllabic words in English are widely spread. They constitute 60-85% of the 

ordinary (not o f a speciar branch o f science) text. That is why first and foremost we 

concentrate on short words. Different tables are used to show the reading o f letters. 

Polysyllabic words constitute 10-20% of the English vocabulary. After the rules have 

been explained a special system o f drills is suggested: first students train the reading of 
one letter, then examples are given for several letters for better retention o f the material. 
Some proverbs are useful for memorizing certain letter combinations.

From the very beginning o f studying the language the most important tiling is to 

follow the principle o f the economy o f effort, to save time and spare the efforts of the 

learners. .Analyzing the sounds we combine them with the essentials of grammar and 

make our students say the easiest sentences. Thus, sounds [O ] and [0] are usually 

combined with the definite article, demonstrative pronouns, ordipal numerals.
Grammatical material is presented gradually according to thé frequency of usage. 

Such parts o f speech as pronouns, prepositions, particles, conjunctions, articles are 

usually explained first. It is never done in isolation, for the sake o f knowing rules only, 

but in a minimal context, with the purport o f making up the shortest sentences. The 

tasks suggested for students are to fill in the blanks with pronouns, form plural having 

singular, open the brackets and use personal pronouns in the objective case. To form 

these elementary sentences students need the verbs to be and to have. To achieve the 

retention o f this material exercises to be done are the following: finish the sentences 

using the given words combinations, insert the verb to be and to have, fill in the blanks 

with the appropriate form o f verbs in a shoff letter. The tasks suggested to students may 

not only be based on separate sentences, biit short stories, letters or jokes
Reading rules are combined with grammatical material. While explaining letter 

combination ng students write out the four forms o f some verbs paying attention to the 

last one. Material is presented gradually, in small portions. After each step short tests 

are suggested: in different columns o f words find the column where all words have the 

sound that has been analyzed, end in it, twc words have it, all words bt gin with it.
The descriptions o f the articulation o f different sounds are combined with reading 

rules. Drills for different sounds are suggested [ou]- [d ], [s]-fz] Students also do such
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exercises as: Had where Idle, e is read and where ii is not read, state the number of 
sounds and letters, read and transcribe the words, subdivide the words into two columns 

where letter combination mh may be read as [w j or |h|, underline the letteis that are not 

pronounced. It is usually done having some recordings o f words in order to practise 

pronouncing them. Examples may be grouped into several columns and the task of 

students is to slate the type o f syllable. Syllable division is also important for correct 

reading, as well as types o f reduction, stressed and unstressed positions. One o f the 

most important thing to be explained is a digraph that can be read as a monophthong or 
a diphthong. Special tables are used to group all English consonant and vowel digraphs 

according lo different principles: the number o f elements read, the type o f reading o f the 

vowel.
All four basic habits - reading, listening, writing and speaking are trained from 

the very beginning, preference being given either to active (writing and speaking) or 
passive (reading and listening) depending on the needs o f a definite stage o f learning.

One cannot tear reading from writing. The task o f teaching writing is probably 

the most difficult one. That is why students write from the very beginning and the time 

at the lesson is equally subdivided among all basic skills, none o f which is being 

neglected. While learning reading rules one should pay attention to some details that 

can be useful while working at spelling. Some vowel digraphs occur only in the middle 

(oi, ei, aw) and some - only in the end of the words (oy, ey, au). In the process o f work 

certain forms of activity proved to be helpful. Students write English sounds on 

separate pages o f a thick copy-book and here they gradually show all letter 

combinations existing for them. Later on they add similar examples taken from different 
sources: stories, newspaper articles, even advertisements. Not only words can be 

included, but poems, songs, proverbs and sayings, aphorisms, quotations o f famous 

people. This kind o f work is as valuable as writing out unfamiliar words into the 

vocabularies, but it is a bit different for it gives the most general picture o f all letters 

and letter combinations rendering different sounds in English whereas the vocabulary 

gives the words that students can come across in one book only. This work also helps 

.increase reading speed, improves spelling .habits and teaches .students the most 

important general regularities existing in the language. It also helps improve 

pronunciation as students make up their own phonetic drills. From separate sounds and 

sound combinations we gradually pass over to intonation.

Words less frequently used (nouns, verbs, adjectives, adverbs, numerals) are also 

explained according to that function which they perform in the language. Out o f the 

most general the niles that students will use immediately are chosen: the plural and the 

possessive case o f nouns, the degrees o f comparison o f adjectives and adverbs, 

imperative mood, cardinal and ordinal numerals, case relations in English and 

Ukrainian. All this grammar material in combination with such theme as types of 
questions gives the possibility to discuss the first topic.
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The initial stage in learning is very hard both for leaching and for students It 
requires a lot o f painstaking job, sometimes tedious and even boring, but when all 
points had been previously worked out the first topic is fully understood. Now, when 

they are working at the text, everything that is being discussed must be clear. This 

conscious approach is very valuable in practice for students understand the material due 

to the previous thorough explanations and variety' of forms o f work. And yet, students 
make mistakes. To avoid them different exercises are suggested aiming at developing 

speech habits (phonetic drills in the forms o f dialogues), reading (passages for control 
reading), listening (understanding on hearing), writing (short dictations).

In applying intensive methods a principle of harmony is essential. It consists in 

the unity o f the phonetical, lexical, phraseological and grammatical material which is 
realized in the text while learning a certain topic. The unity can be achieved on different 

stages o f learning English both the elementary and advanced levels, but the peculiarities 

of its realization are different. On the initial stage it is easier to obtain this unity as the 

material, especially grammatical material, is easier, more often used and the topics 

discussed are more widely applied. On the advanced level it is more difficult to seek the 

unity as the material is more complicated, not so often used and the topics become more 

varied. Still, nevertheless, it can be obtained in different ways on this level, too. In such 

a topic as “About Myself and my Family” we find the realization o f all previously 

, discussed items - articles, personal pronouns, the verbs to be and to have, plural of 
nouns, possessive case. Construction there is (are), preposition o f place and direction 

are realized in the topic “ My home. Our Apartment” . Indefinite pronouns, degrees of 
comparison o f adjectives and adverbs, the numeral, impersonal sentences are realized in 

the topic “Seasons and Weather”. Numerals are discussed when students study the 

topic “Time”.
Grammar is the backbone o f the language. The most significant - part of the 

grammatical material starts with the verb. Students learn this part o f speech beginning 

with the basic forms o f the verbs. They may be learned being grouped in the following 

way: verbs that are not changed, verbs in which the second and the third form are the 

same, the first and the third form are the same, verbs whose forms come from different 

stems. The most frequently used verbs in English are irregular and the greatest number 

o f exercises should be based on them.
One o f the most important landmarks in learning English is the. understanding of 

the difference between Indefinite and Continuous'tenses. This difference is well shown 

in the topic “At the English Lessons” . Students find anti write out sentences with 

Present Indefinite and later on with Present Continuous. All the actions are previously 

done and described by the students themselves. Special attention should be paid to the 

verbs not used in Continuous forms.
Grammar is a framework and vocabulary is the building material o f the language. 

Paying much attention to grammar one sometimes overlooks vocabulary' that remains
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small. To overcome this difficulty the scope of topics is widened. Students discuss their 
hobbies, activities, social duties. Suggested lexical exercises are to insert a suitable 

word, to finish the sentences, find synonyms or antonyms. The Past Indefinite Tense is 
logically connected with the biographies o f prominent people. Individual tasks are 

suggested, students prepare reports about their favorite writers, leant poems by heart

and recite them in class.
One cannot explain all cases o f the use o f articles at the elementary stage. Before 

starting such topics as Ukraine and Kiev, the use o f articles with geographical names 

should be thoroughly studied. While analyzing Future Indefinite one pays special 
attention to adverbial clauses o f time and .condition On the advanced stage it is difficult 
and sometimes impossible to realize the' principle o f hannony between the topic itself 

and the material studied. On this stage different short stories are helpful: “The Laconic 

Answer”, “Watch your Grammar”, “An absent-minded Man”. In some jokes one may 

find not only the unexpected ending o f a story, but a lot o f examples for the 

grammatical rule.
Topics are connected with one another. Distant revision is important in the 

process of work. The topics that are o f the same kind usually belong to a more general 

theme. Such topics a ^  “Our Town”, "M y  Native Town”, “Kiev”, “London”, 

“Washington”, “Ottawa” are united under one general title o f “Town. City”. Thus at the 

beginning the vocabulary is presented in the most general way, later on words and 

expressions are repeated. Thf're is greater likelihood that the material will be retained in 

the memory than in the case o f having only one topic o f such kind.

One o f the most necessary topics for discussion is “English-speaking world”. It is 

divided into several smaller topics ( “Great Britain”, “The U S A ”, “Canada”, 

“Australia”, “N ew  Zealand”). The vocabulary o f the students is enriched in different 

ways for while discussing on o f the countries the material is also subdivided: 

Geographical Situation, Political System, The Main. Cities, Customs and Traditions, 

Education, Culture and Arts, Holidays. The whole bulk o f the material is subdivided 

among the studen^ o f the group. Maps, charts, pictures, cards are used to shown the 

beauty and glory o f the English-speaking world. Films and slides are used, meeting with 

native speakers arc organized, some students and professors share their experiences 

about the countries they visited.

Special attention is paid to modal verbs and their equivalents. There is 

considerable difficulty in understanding the difference between Past Indefinite and 

Present Perfect, but as soon as this point is cleared the new stage in language learning 

starts. Having discussed all tenses o f Active Voice student? pass over to Passive Voice, 

which is used twice as often in comparison with the native tongue. Gradually done 

analysis of each tense is combined with synthesis presented in the form , o f the most 

general table o f tenses. One of the hard points in English is sequence o f tenses. Before 

explaining this rule one should revise all tense forms o f the verb. This can be done in
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different ways one o f which is the exercise based on disjunctive questions. The rule o 

sequence o f tenses is combined with indirect speech Students say different sentences 

and those sitting next to them tender the sentences into indirect speech. Gradually they 

pass over to different types o f questions and imperative mood in indirect speech. 
Students also render dialogues'or retell humorous stories, where they change direct into 

indirect speech. Practically the whole material previously studied can be included. Non- 
finite forms of the verb are presented in different tables, their double nature is shown, as 
well as the constructions they are usedJn. Examples are used to illustrate the rules. It is 
not so easy to find stories with non-fmite forms o f the verb, but still tliere are some. 

Examples given in separate sentences are not so vivid as a short paragraph crammed 

with the gerund, for example.
Topics become more and more complicated, more and more abstract and their 

level o f difficulty corresponds to that o f grammatical material presented. Topic “Sport” 

is divided into “Summer Sports”, “Winter Sports”, “The Olympic Games”, “Sports in 

Great Britain”. Students ask and answer questions, make up dialogues, write stories. 
New  topics are combined with the previously learned ones ( “Winter Sports” and 

“Winter Holidays”). Such general topic as “Art” comprises several minor topics “At the 

Cinema”, “At the Theater”, “Music”, “ In the Museum”, “At the Picture Gallery”, 

“English Painting”. Students are invited to some meetings with artists and actors, see 

films later discussed in class. They describe the latest display at the Arts Gallery ; 

.choose the picture they like most and write a story about it; prepare reports on 

architecture and music and tell about their favorite painter.
Before passing over to syntax exercises on word order should be done. W e start 

with a sentence, parts o f speech use to express them, types o f predicate, the agreement 

o f subject and predicate. The knowledge o f sentence structure becomes deeper, the 

previously obtained habits are polished now and lead to perfection. Next stage is 

subdivision o f sentences into simple, compound and complex. It is very important to 

give equal attention to different kinds o f sentences and not to omit any link in the whole 

chain. Syntax is usually combined with the Subjunctive Mood. W e begin with three 

moods o f English and have some revision first, then state the forms o f Subjunctive and 

show their use in simple, later on in complex sentences. Special attention is paid to the 

use o f Subjunctive M ood in conditional sentences. It is not at all easy to develop speech 

habits on the basis o f this grammatical material. Pictures are described, question-answer 

work is used, some stories with Subjunctive Mood in conditional sentences are 

discussed.
Topics o f science, technology and engineering may find their application in such 

texts as “Exploration o f Space”, “The latest breakthrough in medicine”. While 

discussing articles from newspapers one should not neglect eveTy day life vocabulary 

that can be found ill the topics “Shopping”, “Meals”, “At the Library”, “At the 

Doctor’s” . To cover all active vocabulary the most frequently used words are included.
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Passive vocabulary is usually larger and it is formed on the basis o f reading and 

listening. On the advanced level grammar rules, pronunciation, words and expressions 

are presented only in English. Words and expressions are not tianslated, but explained 

by means of words already known to students. Learning affixation (piefixes, suffixes) 
and word-building students can enlarge their vocabulary for 3000 units. Words and 

expressions are given in context and situations, special attention is paid to homonyms, 

synonyms, antonyms, conversion.
The task o f perfect knowledge o f the English language is not an easy one, but the 

necessity o f the present situation - the need to belong to the world community-has put it 

forward.

Dschurjuk O.11., Palyha A.S.

ZUM PROBLEM DES TESTS IM DEUTSCHUNTERRICHT 
FÜR AUSLÄNDER

Der Test findet heute in der Praxis des Fremdsprachenunterrichts vieler Länder 

eine breite Anwendung. Darum sind fundierte theoretische Untersuchungen dringend 

erforderlich .

A u f dem Gebiet des Deutschunterrichts- gibt es inzwischen ebenfalls 

Wissenschaftler, die sich mit der Schaffung standartisierter Tests befassen (am Institut 
“Maurice Thorez” in Moskau, an der Akademie der Wissenschaften der Tschechei in 

Prag, an der Sektion Fremdsprachen der Humboldt-Universität zu Berlin, am Herder- 

Institut in Leipzig oder am Goethe-Institut iii München). Der Begriff des Tests ist bis 

heute umschritten. Ursachen dafür liegen u. a. darin, daß Tests auf der Grundlage sehr 

unterschiedlicher linguistischer, psychologischer u. a. Theorien erarbeitet wurden. Unter 

anderem wurden Tests zu sehr veischiedenen Zwecken erarbeitet. Das hat auch 

Auswirkungen auf ihre Gestaltung.

Für den Fremdsprachenunterricht unterscheidet mau eine Reihe von 

Testkategorien (nach H. A. Breitung), die im wesentlichen folgende Funktionen haben:

1. Der Test zur Ermittlung des Leistungsstandes.

2. Der Qualifikationsfest (mißt gegenwärtigen Leistungsstand im Hinblick auf 
eine berufliche Tätigkeit).

3. Der Leistungstest (mißt die tatsächlich erreichten Leistungen).

4. Der diagnostische Test( dient der kritischen Betrachtung verwendeter 

Unterrichtsmethoden).

5. Der Einstufungstest (dient der Feststellung des Sprachwissens und -könnens 
der Lernenden \.
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Hiermil wird der Einslufungslest für Mittelstufe» für die deutschlemenden 
ausländischen Studenten in* Wien angeführt

Name
Einstufungstest fiir Mittelstufen*
I Du hast ja ein Loch in der Tasche1________hast du das Geld verloren
2. Ich    gern kommen, wenn ich__________ Aber ich

hab’ leider keine Zeit 
3 Er fährt ein teueres Auto,________ er kein Geld hat
4. Du. die Kinder schlafen1_________ also bitte leise'
5. Im heutigen TV-Nachtsstudio diskutiert Prof Treibgas_______ Journalisten

 das Ozonloch.
6 Ich muß jetzt leider weg, aber ich verspreche d ir ,_______________________
7 Wären Sie bereit. Ihr Auto zu verzichten?
8 “Kannst du meine Schrill lesen9 

“Ja. ja. s ie____________________________
9. Heinrich ist schon 60, aber er tut so .________________________________
10 Statt daß die Regierungen den Hunger bekämpfen.___________________
I I  Wenn Sie ein Stipendium bekommen wollen, müssen Sie zuerst einen 

Antrag__________ .
12 E s ________heute nacht sehr kalt gewesen sein, denn die Straßen sind

total vereist
13 Wer einem Verwundeten nicht H ilfe . macht sich strafbar.
14 Morgen machen wir eine Wanderung in die Ilergc, es sei denn._________
15 Der l 'rlaub war insofern unerfreulich, als__________________________
16 So sehr ich dich auch hebe,___________________________________.
17 Es war zu kalt, als daß  _____________ . _________________
18 Zuerst paßt keiner auf. d a n n  es keiner getan haben

In den letzten Jahren zeichnete sich die Tendenz ab, nur diejenigen Kontroll- 
fonnen als fest zu bezeichnen, auf die das Merkmal der Objektivität zutrifft. Aber man 

sollte sich dabei vor übertriebenen Erwartungen hüten, denn auch in einem objektiven 

Verfahren bleiben subjektive Faktoren erhalten (die Auswahl und Formulierung der 
Aufgaben, subjektiven Charakter trägt die Vorbereitung der Lernen- den auf die 

Absolvierung des Tests)
Die Forderung nach Objektivität gebietet es, die Aufgaben so zu gestalten, daß 

ilue Lösung eindeutig als richtig oder falsch gewertet werden kann Das Kontrollverfah- 
ren widerspiegelt ein echtes Bedürfnis des Fremdsprachenunterrichts. Ziel unseres 
Fremdspraclieiuintemchts besteht darin, die Fremdsprache als Kommunikationsmittel 
im täglichen L eben zu nutzen. Um die Sprachübungsstunden effektiv nutzen zu können, 
ist es erforderlich, die Lernenden in Gruppen von Teilnehmern mit gleichem Grad der 
Sprachbeherrschung cinzuteilen. Solche Einteilung behindert die Entstehung einer 

fruchtbaren Atmosphäre.

159

A



Zur Durchführung des Tests muß man Lernenden eine Zielorientienmg geben. 
Sie müssen genau wissen, wozu dieser Test ist. Ein wesentlicher Gesichtspunkt, der 
auch eine Rolle spielt, ist in der Möglichkeit zu sehen, im Unterricht Aufgaben zu 

gestalten, die an den Test ankndpfen.
Man muß hier auch andeuten, welche Art von Aufgaben verwendet wird. In der 

Regel wird eine gesprochene oder geschriebene fremdsprachige Äußerung vorgegeben. 
Nachdem der Lernende diesen Text gelesen oder gehört hat, wird die Wiedergabe 

inhaltlicher Fakten verlangt. Eine andere Testform besteht darin, daß der Test die 

Anweisung für eine in das Hören oder Lesen vorzunehmende Handlung gibt.

Hörtext
Eine Frau kommt müde nach Hause. Sie geht in ihr Zimmer, wo in der Mitte ein 

schöner Tisch steht. Die Frau hat Durst, denn es ist wann draußen. Sie freut sich; auf 
dem Tisch steht nämlich noch eine Flasche Orangensaft. Und die Flasche ist noch voll. 
Die Frau setzt sich links vom Tisch auf einen Stuhl, schaut zum Fenster hinaus, das ge
nau über ihr ist, und denkt: “Das war ein schöner, wanner Tag. Aber jetzt bin ich froh, 
daß ich zu Hause bin und ein Glas Orangensaft trinken kann.

JA NEIN
a) Eine Frau geht in ihr Zimmer
b) A u f dem Tiscji steht ein Glas Orangensaft
c) Ist die Flasche leer?
d) Das war ein kalter Tag

Bei den Aufgaben zur Lexik erweisen sich folgende Typen als geeignet.
Wählen Sie das richtige Wort:

1. Wie heißt das Gegenteil von Abschied?
a)Zuri!ckbleiben c) Rückgang e)^Rückkehr
b) Wiedersehen d) Ankunft

2. Ein taktloser Mensch...
a) kann nicht im gleichen Schritt und Tritt marschieren
b) achtet nicht darauf, ob er andere verletzt
c) ist ganz unmusikalisch
d) ist ein sehr schlechter Tänzer
e) ist nicht sehr schlau

3. W as ist richtig?

Wie. .. du denn mein neues Kleid0

a) hältst b) gefällst c) findest d) denkst
4 W as paßt nicht in die Reihe?

a) eine Schranke c) ein Sessel
b ) ein Bücherregal d) eine Kommode
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5. Frauen in Männerbemfen - We. sagt was*? Verbinden Sic die Aussagen rechts 
mit den passenden Personen links.

 I Ein Modellbaumeister aus Mainz sagt *  "Wir müssen die schmutzige
Arbeit draußen machen "

 2 Die Frauenberfuftragte der nundesrcgierung meint: b "Wir können genauso gut sem
wie die Kollegen"

 3. Shcila Volk behauptet stolz c. "Wir bekommen manchmal nur
Hilfsarbeit an geboten"

 4. Ein Kolleg** von Susi Schmitz meint d "Ich weiß wirklich nicht, wie
lange Jungen brauchen, um

 5 Die Maschinenschlossern! Ingrid Borgmann sagt ihr Vorstellungsvermögen zu
entwickeln " 

e "Die Statistiken zeigen, daß es 
noch viel zu tun gibt"

Bei den Aufgaben zur Grammatik erwiesen sich folgende Typen als geeignet:
1) Wählen Sic die richtige Antwort:

Er nimmt das Handtuch und....
a) trocknt sich ab с) trocknet sich ab
b) abtrocknct sich d) abtrockt sieh

2) Finden Sie den Fehler:
a) Ich dachte erst, er wüßte etwas von der Sache.
b) Aber er wußte überhaupt nichts davon.
c) Niemand weiß, wie es weitergehen soll.
d) Angeblich hat niemand etwas davon gewissen.

3) Meine Schwester hat gesagt,...
a) daß kann sie erst morgen kommen.
b) daß erst morgen kommen sie kann
c) daß sie erst morgen kommen kann.
d) daß sie erst morgen kann kommen.

4) Am besten machen wir die Party bei mir. Ich habe doch das ... Zimmer.

a) grdßeste c)gioßtest
b) am größten d> größte

Methodiker des I rcuidsprachenunterrichts verweisen immer wieder auf die 

Notwendigkeit nicht nur das Beantworten, spndem vor allem das Stellen von Fragen zu 

üben.
Welche Frage paßt zu dieser Antwort? .
Ich habe meinen Bruder angerufen.

I Wem habe ich angerufen? 3. Womit habe ich angerufen?

2. Mit wem habe ich angerufen? 4. Wen habe ich angerufen?
Abschließend sei noch erwähnt, daß alle Versuche, die produktive Sprachtätig- 

keit in fest*: zu erfassen, problematisch sind. Aber die Schulung des Testverstehens



muß ein elementarer, unerläßlicher Bestandteil des Fremdsprachenuntenichts Deutsch 

sein.
Man kann behaupten, daß die Testergebnisse im Fremdsprachenunterricht eine 

Sonderstellung einnehmen, da sie vorwiegend den produktiven Sprachgebrauch 

repräsentieren. Sie werden auch als Zensurenwerl direkt übernommen. Durch die 

Anwendung der Teste werden Leistungskontrolle, Konekturtatigkeit und Bewertungs

vorgänge intensiviert und objektiviert
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