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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

На рубежі двох тисячоліть у мовознавстві відбувається зміна наукових 
парадигм. Якщо ХІХ було століттям порівняльно-історичного мовознавства, 
а в ХХ-му домінував системно-структурний метод, то в ХХІ ст. складається 
антропоцентрична когнітивно-комунікативна парадигма (А. Д. Бєлова,  
С. Г. Воркачов, І. С. Шевченко, М. М. Полюжин З. Д. Попова, ван Дейк та ін.). 
У центрі уваги мовознавців ‒ людина як носій мови, яка виступає представником 
тієї чи іншої культури (людина з її потребами, цінностями, мотивами 
поведінки, її емоціями та переживаннями).  

Емоції людини ‒ особлива, своєрідна форма пізнання та відображення 
реальності (Г. Г. Демиденко, Б. І. Додонов, А. А. Залізняк, С. С. Занюк, К. Ізард, 
М. О. Красавський, О. Н. Лук, Л. Б. Матевосян, Л. І. Ніколаєнко, П. О. Селігей, 
М. Г. Ступак, О. І. Шаховський, П. М. Якобсон, I. Jaerger, K. Reinke, Schmidt-
Atzert I. та ін.). Емоційна людина виступає одночасно об’єктом і суб’єктом 
пізнання, оскільки емоції пов’язані з потребами людини, що є основою мотивів 
її діяльності. Емоції в межах когнітивно-комунікативної парадигми розглядаються 
на рівні емоційних концептів. 

Емоційні концепти стають об’єктом дослідження на матеріалі різних мов 
та у різних аспектах. У нашій розвідці досліджено концепт HEIMWEH на 
матеріалі німецької мови. Корелюючі з ним концепти інших лінгвокультур 
розглянуто на матеріалі російської мови – концепт ТОСКА (М.О. Красавський, 
О. В. Димитрова, І. О. Голубовська), концепт НОСТАЛЬГИЯ (Є. В. Новиков) 
та англійської – концепт SADNESS (Л. О. Трушкова). Відомі також роботи, що 
стосуються окремих аспектів концепту HEIMWEH на матеріалі німецької мови 
(як медичний феномен у низці робіт німецькомовних дослідників, починаючи 
з дисертації Йоганеса Гофера (1688); як соціологічний та психолінгвістичний 
феномени в дисертаційній праці Фортунати Рамінг Тьон (1958) тощо). Проте 
виникнення самого поняття туги та його переосмислення на сучасному етапі 
потребують додаткових досліджень, що й зумовило вибір теми дисертації. 

Актуальність роботи зумовлена, по-перше, тим, що вона виконана в межах 
актуального для сучасної лінгвістики когнітивно-комунікативного підходу, 
дотичного до проблем невід’ємних складників концептуальної та мовної картин 
світу лінгвоспільноти, що сприяє виявленню домінантних цінностей народу 
(зокрема німецького), а по-друге ‒ недостатністю, проте необхідністю вивчення 
емоційного концепту HEIMWEH на матеріалі німецької мови. 

Зв’язок із науковими темами. Проблематика дисертації відповідає профілю 
досліджень, що проводяться в інституті іноземної філології Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки в межах наукової теми 
«Семантико-прагматичні характеристики різних жанрів та дискурсів у сучасних 
германських мовах», затвердженою вченою радою ВНУ (протокол №16 від 
13.04.2011 р.). 
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Мета дослідження – визначити структурно-семантичні й когнітивні 
параметри емоційного концепту HEIMWEH.  

Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: 
– систематизувати поняттєву базу когнітивної лінгвістики; 
– визначити етимологію та простежити еволюцію значення лексеми 

Heimweh ‒ базового  номінанта концепту HEIMWEH; 
– окреслити методологію й методику аналізу емоційного концепту 

HEIMWEH;  
– змоделювати номінативне поле концепту HEIMWEH;  
– проаналізувати складники фреймової моделі емоційної ситуації HEIMWEH; 
– виявити дискурсивні конфігурації концепту HEIMWEH. 
Об’єктом дослідження є різнорівневі одиниці сучасної німецької мови, 

що слугують для вербалізації концепту HEIMWEH. 
Предмет дослідження – лексико-семантичні та когнітивні характеристики 

емоційного концепту HEIMWEH. 
Матеріалом аналізу слугували твори художньої літератури, енциклопедичні, 

публіцистичні джерела, лінгвістичні лексикони, лексикографічні джерела 
(авторитетні німецькі словники Duden – Deutsches Universalwörterbuch, G. Wahrig ‒ 
Deutsches Wörterbuch, Duden ‒ Das Synonymwörterbuch), дані електронних 
корпусів ‒ dwds. de, corpora.ids-mannheim.de, wortschatz.uni-leipzig.de, тексти 
лінгвістичного корпусу COSMAS II, відкритого банку даних Лейпцизького 
університету. 

Методологія дослідження ґрунтується на засадах нової когнітивно-
комунікативної наукової парадигми, що уможливлює дослідження емоційного 
концепту HEIMWEH. 

Наша наукова розвідка базується на новітніх досягненнях у галузі 
когнітивної лінгвістики (О. С. Кубрякова, Л. С. Піхтовнікова, З. Д. Попова. / 
І. А. Стернін, Monika Schwarz, та ін.), концептології (Н. А. Красавський, 
Ю. С Степанов, C. Fraas), дискурсології (В. І. Карасик, І. Я. Шевченко, 
K. Konerding), лінгвокультурології (В. А. Маслова, В. І. Карасик). 

Виконання поставлених завдань передбачає використання таких методів 
дослідження: загальнонаукових – індукції, дедукції, аналізу, синтезу – для 
уточнення теоретичних засад дослідження та формування висновків роботи; 
лінгвістичних: методу словникових дефініцій – для з’ясування семантики 
мовних одиниць на позначення концепту HEIMWEH і його концептуальних 
ознак; інтерпретаційного аналізу – для інтерпретації фрагментів текстів, що 
містять одиниці номінативного поля концепту HEIMWEH; етимологічного 
аналізу – для з’ясування часу виникнення в мові слова, яке нині є базовим 
номінантом досліджуваного концепту; дистрибутивного аналізу – для з’ясування 
сполучуваності лексеми Heimweh та її синонімів; концептуального аналізу – для 
виявлення концептуальних ознак досліджуваного концепту й методу фреймового 
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моделювання – для виявлення та інтерпретації складників емоційної ситуації 
HEIMWEH, семантичного аналізу – для з’ясування пропозиційного змісту 
висловлень з одиницями номінативного поля концепту HEIMWEH, компонентного 
аналізу – для виявлення інтегральних, диференційних і потенційних сем 
у семантичній структурі значення лексеми Heimweh та її синонімів із метою їх 
розміщення у структурі номінативного поля концепту HEIMWEH, метод 
польового моделювання – для структурування номінативного поля досліджуваного 
концепту, контекстуальний аналіз – для уточнення ретро- та проспективної 
спрямованості емоційного стану HEIMWEH. 

Наукова новизна одержаних результатів і висновків полягає в тому, що 
вперше схарактеризовано номінативне поле концепту HEIMWEH, систематизовано 
синоніми лексеми Heimweh (базового номінанта концепту), проаналізовано 
психосоматичні прояви (симптоми) емоційного стану HEIMWEH на рівні 
метонімій, з’ясовано механізми метафоричної й метонімічної вербалізації 
досліджуваного концепту, з’ясовано градуальні, оцінні характеристики емоційного 
стану HEIMWEH, способи подолання / самоподолання та поведінкові реакції 
носія емоційного стану HEIMWEH. 

Теоретичне значення роботи зумовлене багатовекторністю когнітивно-
дискурсивного дослідження емоційного концепту HEIMWEH і визначається її 
внеском у теорію міжкультурної комунікації (лінгвокультурна специфіка 
концептів), у когнітивну лінгвістику (фреймове моделювання концептів), 
семасіологію (виявлення інтегральних, диференційних і потенційних сем 
у семантичній структурі значення мовних одиниць на позначення концептів). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 
їх використання, як і основних положень дослідження: 1) у навчальній роботі 
ВНЗ, зокрема у викладанні таких нормативних курсів, як теоретична граматика 
(розділи «Моделювання речень», «Семантичні відмінки та члени речення»), 
лексикологія (розділ «лексична семантика»), при розробці спецкурсів з теорії 
міжкультурної комунікації, когнітивної лінгвістики; 2) у навчально-методичній 
роботі при підготовці навчальних та методичних посібників із досліджуваної 
проблеми; 3) у лексикографічній практиці при підготовці словників, 
глосаріїв; 4) у наукових роботах студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 
обговорено на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: 
«Новолінгвістична парадигма: теоретичні та прикладні аспекти» (Одеса, 2012 ); 
«Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики» 
(Кам’янець-Подільський, 2013); «Молода наука Волині: пріоритети та 
перспективи досліджень» (Луцьк, 2012); «Волинь очима молодих науковців: 
минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 2010), World Science «The Top Actual 
Reserches in Modern Science» (Аджман (АОЕ), 2015); на щорічних науково-
практичних конференціях професорсько-викладацького складу інституту іноземної 
філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
(Луцьк. 2011 – 2015).  
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Публікації. Основні положення дисертації відображено в 11 публікаціях 
(10 – одноосібно), із них 6 статей в фахових виданнях України, одна – 
у зарубіжному виданні (Угорщина). Загальний обсяг публікацій 3,48 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаної літератури, лексикографічних джерел 
і джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг роботи – 218 сторінок, 
основного тексту – 178 сторінок.  

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми, актуальність дослідження, методологічну 
основу, методи та матеріал дослідження, визначено мету й завдання, 
сформульовано об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну, 
теоретичне й практичне значення отриманих результатів, подано інформацію 
про апробацію роботи  та публікації за темою дисертації.  

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження емоційних 
концептів» містить вихідні теоретичні положення, на яких ґрунтується аналіз 
фактичного матеріалу і які є релевантними для формування теоретико-
методологічної бази дослідження емоційних концептів: поняття концепту, 
типологія та вербалізація концептів, поняття емоційного концепту, етимологія 
й еволюція значення лексеми Heimweh (базового номінанта концепту 
HEIMWEH), алгоритм аналізу концепту HEIMWEH. 

Концепт як елемент концептуальної картини світу є ментальним 
утворенням, у структурі якого виокремлено поняттєвий, образний та оцінний 
складники (А. П. Бабушкін, С. А. Жаботинська, В. І.  Карасик, Ю. С. Степанов). 
На сучасному етапі концепти класифікують за різними критеріями, моделюють 
за когнітивними структурами, при цьому домінує фреймове моделювання. 

Концепт HEIMWEH належить до емоційної концептосфери, яка є сукупністю 
емоційних концептів. 

Емоція – це складний феномен, що включає нейрофізіологічний, експресивний 
та чуттєвий компоненти. Емоцію розуміємо як психічне відображення 
пристрасного переживання особою явищ і ситуацій, які мають певний життєвий 
смисл. Номінант емоції – це вербальний знак, який позначає емоцію.  

Емоційний концепт трактуємо як етнічно, культурно зумовлене складне 
структурно-смислове утворення, що ґрунтується на поняттєвій основі, містить, 
окрім поняття. образ, оцінку й культурну цінність та функціонально заміщає 
людині в процесі рефлексії й комунікації однопорядкові предмети (у широкому 
розумінні слова), які викликають пристрасне ставлення до них людини. 

Культурна й етнічна зумовленість емоційних концептів визначається 
традиціями та звичаями, стереотипним мисленням, моделями поведінки тощо. 
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Поняттєвий складник концепту HEIMWEH в історичному плані зазнав 
суттєвих змін, як і безпосередні компоненти композита Heimweh – прямого 
номінанта концепту HEIMWEH. За свідченням хронік XVI ст., слово Heimweh 
виникло як діалектне для позначення так званої «швейцарської хвороби». 
У XVIII ст. поняття Heimweh поширюється в усій Європі та стає темою 
обговорення не лише серед населення, але й предметом дискусій у медицині. 

Пізніше відбувається перехід цього суто медичного терміна в інші, не 
медичні дискурси: у військовий чи військово-медичний (як дестабілізаційний 
елемент), юридичний (як причина злочинів, таких як убивство дітей і навмисні 
підпали) та в художній, де розмежовують два етапи звернення до стану 
HEIMWEH у літературі. На першому етапі стан туги згадувався в мовленні 
персонажів, але тут же виключався з розмови, як негативне явище, що, як і інша 
хвороба, робило сильних слабкими, загрожувало поняттю честі, патріотизму, 
вірності, не могло слугувати позитивній характеристиці героїв. Другий етап 
дискурсивно тематизував симптоми хвороби та її вплив на людину: das 
brennende Verlangen nach Hause / палка потреба домівки, Traurigkeit / сум, 
Appetitlosigkeit / втрата апетиту , das ausschließliche Denken an die Heimat oder 
fiebrige Zustände / думки виключно про домівку або напади лихоманки [Simon 
Bunke, S. 49]. 

Із плином часу лексема Heimweh, крім термінологічного, почала набувати 
загальновживаного значення. Концепт HEIMWEH актуалізується майже в усіх 
відомих творах епохи Просвітництва й реалізму. В англосаксонському просторі 
до ХХ ст. застосовували синонімічний фахово-медичний термін  Nostalgie / 
Nostalgia. 

У сучасних довідкових джерелах поняття, позначене лексемою Heimweh, 
тлумачать як емоційний стан туги за далекою батьківщиною чи людиною, біля 
якої почувався захищеним. Проте таке визначення є неповним: воно не 
розкриває обсягу цього поняття. 

HEIMWEH – це, радше, абстрактний концепт, поняттєва суть якого 
конкретизується при об’єктивації. 

Емоція туги піддається градації за ступенем інтенсивності прояву, що 
супроводжується різними психосоматичними симптомами в комплексі з іншими 
емоційними станами (страх, нудьга, розчарування, депресія та ін.). Вона 
зумовлюється і культурними традиціями, і біологічною природою людини. 

Характеризуючи  концепт HEIMWEH, уважаємо за доцільне розмежувати 
емоційний стан HEIMWEH, емоційні й поведінкові реакції носіїв емоційного 
стану HEIMWEH та врахувати ці компоненти при фреймовому моделюванні 
концепту HEIMWEH.  

Для досягнення мети й реалізації поставлених завдань у І розділі 
дисертації наведено адекватну комплексну методику дослідження емоційного 
концепту HEIMWEH. 
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У другому розділі «Номінативне поле концепту HEIMWEH» окреслено 
поняття номінативного поля концепту та сформовано номінативне поле концепту 
HEIMWEH, установлено лексему-номінант, досліджено її синоніми, розмежовано 
синоніми ядерної й приядерної зон, синоніми ближньої та дальньої периферій, 
розглянуто метафоричний і метонімічний механізми вербалізації концепту 
HEIMWEH. 

Концепт HEIMWEH вербалізується в різний спосіб та різними мовними 
засобами, які утворюють його номінативне поле. 

Номінацію емоційного концепту HEIMWEH розподіляємо на первинну та 
вторинну. Прямим номінантом концепту виступає лексема Heimweh. Її значення 
протягом століть зазнало суттєвих модифікацій, причина чого ‒ зміна 
позначуваного лексемою поняття: від хвороби швейцарських найманців до 
емоційного стану HEIMWEH. Змін зазнали також і складники композита 
Heimweh – Heim та Weh. Взаємодія значень лексем Heim і Weh зумовила 
наявність у змістовому наповненні позначуваного композитом Heimweh 
відповідного поняття таких компонентів, як туга за втраченим, минулим; біль 
від спогадів; сум за простором, до якого колись належав; туга за рідними, 
близькими людьми; смуток за місцями, де перебував, тощо. Значення лексеми 
Heimweh на цьому етапі розвитку німецької мови є дифузним, воно збагачується 
новими смислами на рівні дискурсу / тексту. Фактичний матеріал підтвердив 
висловлювану дослідниками думку, що споріднені з поняттям Heimweh лексеми 
Heim та Heimat не обов’язково пов’язані з місцем народження людини. 

Дифузність поняття Heimweh, як і значення об’єктивуючої його лексеми 
Heimweh, засвідчує об’ємний потенціал сполучуваності цієї лексеми. Особливо 
велика кількість прийменникових (правих) атрибутів (Heimweh nach), які 
демонструють не лише диференційну сему значення Heimweh [Zurück / 
Vergangenheit], але й потенційну сему [Zukunft ]. Наприклад: 1) Unter dem 
Leitmotiv «Heimweh nach der Zukunft» erzählen verschiedene Theaterformen von 
Schauspiel über Tanz und Figurentheater bis Multimedia – Installation von der Lust 
an der Veränderung und derAngst davor [aachener –zeitung.de, 14.06.2005]. 

Номінантами концепту HEIMWEH виступають і синоніми лексеми Heimweh, 
які підлягають розподілу на групи та, відповідно, у номінативному полі 
концепту посідають позиції в центрі (ядрі та приядерній зоні) й периферії 
(ближній і дальній). 

Розподіл синонімів на групи здійснено на основі врахування 1) інтегральних 
сем [Verlangen], [Wunsch]; 2) диференційних сем [Zurück / Vergangenheit] 
та потенційної семи [Zukunft ], що дало змогу виявити ядро, приядерну зону, 
ближню й дальню периферії номінативного поля концепту HEIMWEH, 
розмежувати синоніми ядерної зони ‒ прямі номінанти концепту HEIMWEH. 
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Розглянуті в роботі новоутворення Ostalgie та Westalgie засвідчують, що, 
незважаючи на спроби науковців, політиків, філософів, психологів, істориків 
пояснити ці феномени, питання щодо позначуваних цими лексемами понять 
залишається відкритим. Указані вище поняття мають геополітичну прив’язку та 
потребують більш детального дослідження. Однак  проведений аналіз дозволяє  
з певними застереженнями віднести лексеми Ostalgie і Westalgie до ядерної 
зони номінативного поля концепту HEIMWEH.  

Метафорична профілізація концепту HEIMWEH здійснюється за допомогою 
різних видів метафор (онтологічних, орієнтаційних  та структурних). 

Емоційний стан HEIMWEH асоціюється з рухом УНИЗ (down, Tiefen, 
Tiefpunkt), відсутність або подолання цього стану – із рухом УГОРУ (up, bergauf 
gehen, Höhen) (орієнтаційна метафора). 

Онтологічна метафоризація демонструє: а) емоцію туги як окрему сутність, 
яка підлягає розподілу на частини, кількісному вимірюванню (градуальний 
характер емоцій) та б) динаміку емоційного стану – від виникнення до 
зникнення / подолання.   

Структурні метафори засвідчують, що емоційний концепт HEIMWEH як 
концепт-ціль уподібнюється різним концептам як джерелу; при цьому 
метафоричні структури оформляються за різними моделями. 

1) Концепт-ціль та ознака-конектор виражаються експліцитно, а концепт-
джерело імпліцитно; концепт-ціль HEIMWEH переважно передається лексемою 
Heimweh – прямим номінантом концепту HEIMWEH чи її ядерним синонімом. 
Концепт-джерело імплікується експліцитно реалізованою ознакою-конектором. 
Ознака передається: 

а) дієсловами чи номінативними формами дієслів Partizip I та  Partizip II 
(quälen, lähmen, leiden, plagen, erkranken, quälend, geplagt u. a.): Fakt ist, die meisten 
Austauschschüler werden irgendwann während ihres Auslandsaufenthaltes mal von 
Heimweh geplagt [http://www.schueleraustausch-international.de/magazin/heimweh-
fernweh.php]; 

б) іменниками (Leiden, Schmerzen, Bauch oder Kopfschmerzen, Sorgen u. a.): 
Soweit es der knappe Platz und die Militärzensur erlauben, beschreibt er seine 
seelischen Schmerzen und Ängste, das Heimweh, die Sehnsucht nach den Lieben, 
seine Sorgen um sie im zusammenbrechenden totalitären NS-Staat [fr-aktuell.de, 
26.02.2005]; 

 в) прикметниками (krank, heimwehkrank u. a.): Und einige, die es bisher 
probierten, kamen nach kurzer Zeit krank vor Heimweh zurück [fr-aktuell.de, 
02.02.2005]. 

Розглянуті частини мови імплікують концепт KRANKHEIT. Отже, метафора 
HEIMWEH IST KRANKHEIT засвідчує спресовану історію поняттєвого 
складника концепту.  

За цією моделлю оформляються також метафори: 
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•  HEIMWEH IST WILDTIER: Wie der in seinem Rollstuhl sitzt, abgeschoben 
in einen unbeleuchteten Altersheim-Flur, nur noch ein Schatten seiner selbst und vom 
Heimweh zerfressen, ist ganz sicher nicht frei von Pathos [fr-aktuell.de, 06.01.2005]. 
У словниках щодо дієслова fressen зазначено: fressen=їсти (про тварин);  

•  HEIMWEH IST FEUER: Das Heimweh brannte in ihr wie ein Feuer [Isolde 
Heyne «Yildiz heißt Stern», S.12]. Дієслово brennen у порівняльній конструкції 
з іменником Feuer та номінальна форма Partizip I дієслова brennen виступають 
ознакою-конектором між концептом-джерелом FEUER і концептом-ціллю 
HEIMWEH; 

•  HEIMWEH IST MENSCH: Das harte Leben in der Schweiz erzeugte 
Heimweh. Dies beweis Fotos der Gruppe von Männern, die am Wochenenden an den 
Bahnhöfen stehen, wohl, weil die Heimat damit näher schien [http://www.linguee.de/ 
deutsch-englisch /uebersetzung/ heimweh+nach.html]. Ознаки, виражені дієсловами 
(aussteigen, erzeugen, packen, machen, vertreiben, abstreifen u. a.), – це переважно 
різні види людської діяльності. 

2) Концепт-джерело передається експліцитно, ознака-конектор та концепт-
ціль імплікуються контекстом. За цією моделлю реалізуються метафори: 

•  HEIMWEH IST SCHLUND: In den Gedichten Herbecks erfährt man in 
peinigender Klarheit, dass die psychische Krankheit für den Betroffenen stets spürbar 
bleibt. Sie ist ein gieriger innerer Schlund [http://www.fr-online.de/literatur/heimweh--
sehnsucht-,1472266,3203956.html]; 

•  HEIMWEH IST KÄLTE: Er fröstelte. Gleichzeitig schien etwas Kaltes nach 
seinem Magen zu greifen: «Ich reise ab<…>»  [Dietrich, Jutta: Sprung ins Leben – 
Föritx, 2006, S. 173]. 

3) Концепт-ціль та концепт-джерело виражаються експліцитно, а ознака-
джерело – імпліцитно:  

•  HEIMWEH IST BELASTUNG (вантаж, тягар, гніт, тяжкість): Lernen an 
den Vorbildern bedeutet, dass sich auch die Fähigkeiten sich zu entspannen, belastende 
Situationen zu bewältigen und mit schwierigen emotionalen Befindlichkeiten – wie 
auch Heimweh - umzugehen, erlernt werden können [http://www.soziales-
kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/view/200/316]; 

4) Концепт-ціль, концепт-джерело та ознака-конектор виражаються 
експліцитно в макропропозиції. 

• HEIMWEH IST QUAL: «Ich habe nicht nur Heimweh, sondern sogar mehr. 
Das Heimweh ist eine Qual außerstande. Man kann die Auswärtigkeit/nicht 
aushalten. Ich/möchte gerne heim. Mit einer schwarzweißen Gefängnisburg hat 
Katrin Stangl diese Verse illustriert» [http://www.fr-online.de/literatur/heimweh--
sehnsucht-,1472266,3203956.html]. 

Метафоричні характеристики концепту HEIMWEH зведено в схемі 1. 
Мовні одиниці, задіяні в метафоричній профілізації концепту HEIMWEH, 

належать до дальньої периферії номінативного поля концепту HEIMWEH. 
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Схема 1. Метафоричні характеристики концепту HEIMWEH. 

Метонімічна об’єктивація концепту HEIMWEH ґрунтується на 
психосоматичному прояві / симптомах емоційного стану HEIMWEH: Das 
komische Gefühl im Bauch, die Leere, die sich plötzlich breit macht, die unerwartete 
Nostalgie, die einen überkommt, wenn man an Freunde und Familie in Deutschland 
denkt. Heimweh macht sich breit! Ob man es will oder nicht! 
[http://www.eutschinmelbourne.net/index.php?option=content&view-
article&id=7:heimweh-in-melbourne&catid=17:interessantes&Itemid=4]. Синоніми 
ближньої периферії (Bekümmernis, Katerstimmung, Ungeduld, Unstimmung, 
Depression, Enttäuschung, Verbitterung, Unfreude, Missbehagen, Melancholie) 
виступають прямими номінантами психосоматичних проявлень емоційного 
стану HEIMWEH, у взаємодії з дескрипторами метонімічно об’єктивують 
емоцію туги та позначають сам стан.  

До дальньої периферії належать синоніми третьої групи, які об’єктивують 
причини емоційного стану HEIMWEH. У семантичній структурі їхнього значення 
наявна інтегральна сема [Nation]: Heimatliebe, Heimatgefühl, Kampfgeist, 
Nationalgefühl, Vaterlandsliebe, Nationalstolz, Glaube. 

У третьому розділі «Лінгвокогнітивні особливості концепту 
HEIMWEH» виконано фреймове моделювання емоційної ситуації HEIMWEH, 
виокремлено слоти: носій емоційного стану, емоційний стан, наявність / 
ненаявність емоційного стану, градуальні та оцінні характеристики емоційного 
стану, причини емоційного стану, подолання / самоподолання емоційного стану, 
емоційно-поведінкові реакції носія емоційного стану, а також  досліджуються 
дискурсивні конфігурації концепту HEIMWEH. На подальший розвиток 
заслуговують ідеї М. Мінського щодо запропонованих ним типів фреймів: 
поверхнево-синтаксичних, поверхнево-семантичних, тематичних та оповідних.   

У роботі здійснено фреймове моделювання ситуації емоційного стану 
HEIMWEH на синтаксичному й семантичному рівнях із застосуванням понять 
структурної схеми простого речення (ССПР) та позиційної схеми (ПС) 
висловлення. І перші, і другі ґрунтуються на понятті пропозиційного 
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фрейму, який моделює загальну ситуацію емоційного стану HEIMWEH, 
слотами-складниками якого є носій емоційного стану, емоційний стан HEIMWEH, 
атрибути емоційного стану HEIMWEH (nach Z). Ці ситуанти зумовлені 
валентністю дієслів на позначення предиката, які вживаються в різних формах 
та з різним категорійним значенням (транзитивні / інтранзитивні, дуративні / 
перфективні, інгресивні/ егресивні, в активних / пасивних формах, із ретро- й 
проспективною спрямованістю дії / стану) тощо. Простий синтаксичний фрейм 
має ССПР « X hat Y nach Z». ПС висловлення розширюється за рахунок інших 
валентно не зумовлених ситуантів (вільних поширювачів), які семантично 
трактуються як причина емоційного стану HEIMWEH, способи його подолання 
та емоційно-поведінкові реакції  носія емоційного стану HEIMWEH.  

Отже, ситуація емоційного стану HEIMWEH як макропропозиція 
розгортається в тематично залежних і дискурсивно необхідних мікропропозиційних 
фреймах. 

Різноаспектність характеристик зазначених слотів зумовлюється: а) різними 
синтаксичними позиціями в ССПР лексем на позначення емоційного стану 
HEIMWEH; б) лексичним значенням, валентністю, керуванням, формою (активною 
чи пасивною) дієслова на позначення пропозиційного предиката, його видом 
(Aktionsart); в) лексичним значенням і частиномовною належністю слів, із 
якими сполучається лексема – номінант емоційного стану HEIMWEH; 
г) різними семантичними відмінками лексем-номінантів емоційного стану 
HEIMWEH (агент /  пацієнс) тощо. 

Взаємодія зазначених факторів зумовлює оформлення висловлень 
за такими синтаксичними фреймами: 

1) X Nom. + V Aktiv + Y Akk. : Dorothy hat Heimweh. 
[http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themakatid=13&themaid=96&titelid=912]; 

2) X Nom. + V Aktiv +Präp. + Y Dat.:. Gleichzeitig sind sie teilweise über 
Jahre hinweg von der Familie getrennt. Sie leiden unter Heimweh und entfremden 
sich immer mehr von den eigenen Angehörigen. [Die Zeit, 14.05.2014] На відміну 
від попередньої, ця модель зумовлюється прийменниковим керуванням 
дуративних дієслів: klagen (über),  leiden (unter). u. a.; 

3) Y Nom. + V Aktiv + X Akk.:  Danach besuchte ich zwei Jahre das 
Kindergartenseminar Baldegg im Kanton Luzern. Heimgehen durfte ich nur während 
der Semesterferien und mich plagte oft das Heimweh [Südosttschweiz, 05.03.2013. 
«Dass ich Kindergärtnerin werden könnte, war früh klar, S. 8]. Heimweh виступає 
агенсом, а суб’єкт Х набуває ролі об’єкта й стає пацієнсом. Стан HEIMWEH 
може мучити / quälen, охоплювати / packen, надокучати / plagen, пробуджувати / 
wecken; 

4) X Nom. +V Passiv + Präp. + Y Dat.: Die Saurer Sticksysteme AG in Arbon 
hat er als Buchhalter um zwei Millionen Franken erleichtert und sich danach nach 
Brasilien abgesetzt. Abgebrannt und von Heimweh geplagt, hat er sich nach 
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zweijähriger Flucht kürzlich der Polizei gestellt. 5 «Region Bodensee» [St. Galler 
Tagblatt, 27.08.1997, Ressort: TB-FRT (Abk.); EWs wollen Marktzutritt]. Х є пацієнс, 
а стан туги виступає в ролі агенса. Якщо провести паралель із попередньою, то 
в цих обох моделях семантичні структури однакові, різняться лише поверхневі 
ССПР: у моделі 4) дієслова packen, plagen, verzehren, zerfressen в пасивному стані; 

5) Y Nom. + V Aktiv: Viele wagen den Versuch, auswärts zu schlafen. Falls 
dann schon in der zweiten Nacht Heimweh aufkommt, sind die  Eltern und das 
geliebte eigene Bett nicht weit [St.Galler Tagblatt, 09.08.2001, Dribbeln wie die 
Grossen]. Емоція туги виникає (aufkommen), зароджується (aufkeimen), зростає 
(zunehmen), наступає (auftreten). Номінант емоції сполучається з неперехідними 
дієсловами, які позначають початкову фазу емоційного стану. 

Градуальні характеристики емоційного стану HEIMWEH виражаються: 
а) прикметниками у різних ступенях порівняння (groß, übergroß, riesig, 
mittelmäßig, größer, klein, stark, heftig, schwer, still та ін.); б) дієприслівниками 
(wachsendes, steigendes, zunehmendes та ін.) та в) відповідними дієсловами.  

Градуальні ознаки інтенсифікуються градуальними частками (sehr, zu, 
sogar й ін.). 

Градуальні та валоративні характеристики взаємодіють і виражаються 
переважно прикметниками з відповідним лексичним значенням (fürchterlich, 
verrückt, sehnsüchtig, unerträglich, furchtbar, brutal й ін.). 

Причинами емоційного стану HEIMWEH є такі, що: 1) указують на втрату 
чогось (позитивно-оцінних емоцій, захищеного, звичного простору, звичаїв, 
традицій, ритуалів, соціального оточення та ін.): Geborgenheit, Vertrautheit, 
Sicherheit, Zugehörigkeit, Anerkennung (позитивно-оцінні емоції); 2) нагадують 
утрачене (смакові, оптичні, акустичні фактори, природні ландшафти, фактори-
символи та ін.): Geruch, Ceschmack, Geräusch, Anblick eines Gegenstandes oder 
einer Person; Melodie eines Liedes, Namensnennung та ін.); 3) зміна соціальної 
ролі в новому середовищі; 4) утрата контролю над новим оточенням і самоконтролю; 
5) нові виклики в новому середовищі, подолання яких потребує сили волі, 
бажання й та ін. 

Такі складники ситуації емоційного стану HEIMWEH, як «емоційний 
стан», «причини його виникнення», «способи подолання чи самоподолання» та 
«емоційно-поведінкові реакції» залежать від взаємодіючих вікових і родових 
характеристик носія емоційного стану HEIMWEH. 

Емоційно-поведінкові реакції на емоційний стан HEIMWEH можуть бути 
контрольованими / неконтрольованими, позитивними / негативними. До емоційних 
реакцій, що або його супроводжують, або є наслідком емоційного стану 
HEIMWEH, належать такі, як паніка, страх, байдужість, відстороненість, 
замкнутість, а також емоції, що є симптомами емоційного стану HEIMWEH 
(депресія, меланхолія, роздратованість тощо), причому через відсутність 
відповідних кваліфікаторів чітко встановити межу між симптомами й емоційними 
реакціями буває досить складно.  
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Натомість поведінкові реакції особливо різняться в носіїв емоційного 
стану залежно від родових та вікових чинників, що пов’язано з нормами, 
приписами, стереотипами, які впливають на процес соціалізації в суспільстві. 

Тісний зв’язок емоцій, дифузність значення лексем-номінантів чи 
дескрипторів емоційного стану HEIMWEH приводить до того, що концепт 
HEIMWEH демонструє різні дискурсивні конфігурації з іншими концептами 
(опосередковані чи безпосередні). Схематично опосередковані конфігурації 
концепту HEIMWEH з іншими концептами зображено на схемі 2. 

 
Схема 2. Опосередковані конфігурації концепту HEIMWEH. 

Посередниками виступають концепти VERLUST, VERLANGEN і WUNSCH. 
Можна констатувати зв’язок концепту HEIMWEH із такими концептами, як 
GEBORGENHEIT, FREIHEIT, WÄRME, GLÜCK, HEIMAT, FREUNDSCHAFT 
тощо.  

Синоніми третьої групи лексеми Heimweh засвідчують, що концепт 
HEIMWEH утворює опосередковані конфігурації з національно-ідеологічними 
концептами; HEIMAT 2, VATERLAND, NATION, PATRIOTISMUS, 
KAMPFGEIST, NATIONALSTOLZ. 

Концепт HEIMWEH утворює також конфігурації з іншими концептами 
безпосередньо (без концептів-посередників). Це фактично конфігурації 
з концептами, номінантами яких є виділені синоніми лексеми Heimweh другої 
групи як симптоми емоційного стану HEIMWEH. Безпосередні конфігурації 
зумовлюються також емоційно-поведінковими реакціями носіїв емоційного 
стану HEIMWEH. У цьому ракурсі виявляються конфігурації концепту 
HEIMWEH із концептами AGRESSION, VERBRECHEN, FLUCHT, KONFLIKT, 
WIDERSTAND, DISTANZIERTE HALTUNG, SELBSTMORD, BRANDSTIFT. 
Безпосередні конфігурації концепту HEIMWEH зображено на схемі 3. 

               FREUNDSCHAFT 
               WÄRME 
               SICHERHEIT 
 (innere) RUHE 
 FAMILIE 
 FREIHEIT 
 ZUHAUSE 
 VERTRAUEN 
 GLÜCK 
 LIEBE  
 HEIMAT    
 HEIM 
              GEBORGENHEIT                                       
              ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT 

 

             VERLUST 
 
         WUNSCH 
 
          VERLANGEN 

 
    HEIMWEH  
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             Симптоми           Емоційно-поведінкові реакції 

Схема 3. Безпосередні конфігурації концепту HEIMWEH. 

Фактично ці концепти засвідчують негативні симптоми й негативні 
емоційно-поведінкові реакції носія емоційного стану HEIMWEH 

 
ВИСНОВКИ 

 
Емоційний концепт HEIMWEH трактуємо як етнічно зумовлене складне 

структурно-смислове утворення, що ґрунтується на понятті емоції туги, 
містить, крім поняття, образ, оцінку, культурну цінність, історичну пам’ять 
та засвідчує пристрасне ставлення людини до життєво необхідних явищ у 
процесі інтерпретації нею навколишнього світу. 

Виявлено, що поняттєвий складник концепту HEIMWEH зазнав суттєвих 
змін. Значення лексеми Heimweh стає все більше дифузним, індивідуалізується 
й не випадково без правого атрибута (Heimweh nach …) не є самодостатнім.  

Змістове наповнення сучасного емоційного концепту HEIMWEH 
конкретизується при вербальній об’єктивації та дискурсивній профілізації. 
Образний та оцінний складники концепту реалізуються розгалуженим 
сполучувальним потенціалом лексеми Heimweh, її синонімів, метафоричними 
та метонімічними переосмисленнями, а також дискурсивними конфігураціями 
концепту HEIMWEH. 

Номінативне поле концепту HEIMWEH є досить об’ємним із центром 
(ядром і приядерною зоною) та периферіями (ближньою й дальньою). 

Синоніми лексеми Heimweh позиціонують себе як у центрі, так і на 
периферії. Розподіл синонімів на групи здійснено на основі виділення 
в семантичній структурі їхніх значень 1) інтегральних сем [Verlangen], 
[Wunsch]; 2) диференційних сем [Zurück / Vergangenheit] та потенційної семи 
[Zukunft] .  

Номінативне поле концепту HEIMWEH містить також мовні одиниці, які 
виявляються на рівні аналізу сполучуваності номінантів цього концепту і їх 
уживання в метафоричних структурах. 

MISSBEHAGEN 
DISTANZIERTE HALTUNG  
VERBITTERUNG 
KATERSTIMMUNG 
MELANCHOLIE 
ENTTÄUSCHUNG 
DEPRESSION 
BEKÜMMERNIS 
UNLUST 

AGRESSION 
UNSTIMMUNG 
VERBRECHEN  
SELBSTMORD 
KONFLIKT 
WIDERSTAND 
BRANDSTIFT 
FLUCHT 

HEIMWEH 



 

 

14

Метафорична вербалізація концепту HEIMWEH здійснюється орієнтаційними, 
онтологічними та структурними метафорами.  

Емоційні переживання, які супроводжують емоцію туги, слугують 
симптомами цього емоційного стану, номінуються синонімами лексеми Heimweh, 
які належать до ближньої периферії номінативного поля. У дослідженні вони 
розглядаються на рівні метонімічної об’єктивації концепту HEIMWEH на 
підставі твердження науковців про те, що симптоми емоційного стану 
метонімічно позначають сам стан. 

Симптомами емоційного стану HEIMWEH слугують також соматичні 
реакції: фізіохімічні, температурні, фізіобіологічні тощо. 

Макропропозиційний фрейм концепту HEIMWEH розгортається в тематично 
залежних і дискурсивно релевантних мікропропозиційних фреймах.  

У дослідженні здійснено фреймове моделювання емоційної ситуації 
HEIMWEH на синтаксичному та семантичному рівнях із застосуванням понять 
структурної схеми простого речення й позиційної схеми висловлення (терміни 
З. Д.  Попової / Й. О.  Стерніна). Слотами пропозиційного фрейму емоційної 
ситуації HEIMWEH є: а) валентно зумовлений носій емоційного стану 
HEIMWEH, емоційний стан HEIMWEH, атрибути емоційного стану (Heimweh 
nach…); б) валентно не зумовлені ситуанти: причини емоційного стану 
HEIMWEH, способи його подолання та емоційно-поведінкові реакції носія 
емоційного стану HEIMWEH. Пропозиційний предикат виражається при цьому 
дієсловами в різних формах і з різними категорійними значеннями. 

Різноаспектність характеристик зазначених слотів зумовлюється: а) різними 
синтаксичними позиціями лексем-номінантів емоційного стану в синтаксичному 
фреймі; б) лексичним значенням, валентністю, керуванням, формою (активною 
чи пасивною) дієслова на позначення пропозиційного предиката, його видом 
(Aktionsakt); в) лексичним значенням, частиномовною належністю й категорійними 
формами лексем, з якими сполучається лексема-номінант емоційного стану 
HEIMWEH; г) різними семантичними відмінками лексем-номінантів емоційного 
стану HEIMWEH (агент / пацієнс) тощо. 

Виявлено, що валоративні характеристики взаємодіють із градуальними, 
домінує негативна оцінка емоційного стану HEIMWEH. Натомість синоніми 
третьої групи лексеми Heimweh з інтегральною семою [Nation] мають ідейно-
політичне підґрунтя та формують позитивно-оцінне сприйняття концепту 
HEIMWEH. 

Емоційно-поведінкові реакції носія емоційного стану HEIMWEH 
розподіляються на контрольовані / неконтрольовані, позитивні / негативні. 
Поведінкові реакції різняться в носіїв емоційного стану залежно від родових й 
вікових чинників, що  пов’язано з нормами, приписами, стереотипами, які 
впливають на процес соціалізації в суспільстві. 
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Концепт HEIMWEH утворює різні дискурсивні конфігурації з іншими 
концептами: 

а) опосередковані концептами VERLUST,  VERLANGEN, WUNSCH; 
б) безпосередні, які зумовлюються симптомами емоційного стану HEIMWEH 

й емоційно-поведінковими реакціями його носіїв.  
Перспективу подальшого наукового пошуку вбачаємо в поглибленому 

дослідженні геополітичних новоутворень Ostalgie та Westalgie, позитивно-
оцінного складника концепту HEIMWEH, проспективного трактування 
поняттєвого компонента цього концепту, конфігурації концептів HEIMWEH ↔ 
UNFASSBARE  тощо. 

 
Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях: 

 
1. Близнюк Л. М. Вербалізація концепту HAUS як елемента німецькомовної 

картини світу / Л. М. Близнюк // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Серія: 
Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – №5. – 
С. 309–313. 

2. Близнюк Л. М. Вербалізація концепту HEIM як елемента німецькомовної 
картини світу/  Л. М. Близнюк // Наукові записки. – Серія: Філологічна :. – 
Острог : Острозька академія, 2010. – Вип. 13. –– С. 40–45.  

3. Близнюк Л. М. Градуальні та оцінні характеристики емоційного 
концепту HEIMWEH / Л. М. Близнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013.– Вип. 32. ‒ С. 49–52. 

4. Близнюк Л. М. Особливості й асоціативне поле концепту HEIMWEH / 
Л. М. Близнюк // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні 
науки.  Мовознавство.  – Луцьк, 2012. – Вип. № 23(248). – С. 17–20. 

5. Близнюк Л. М.  Heimweh: до історії виникнення поняття / 
Л. М. Близнюк, С. О. Застровська  // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – 
Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2011. – Вип. № 3. – С. 115–118. 

6. Близнюк Л. М.  Слот «подолання / самоподолання стану туги» 
у фреймовому моделюванні ситуації емоційного стану туги / Близнюк Л. М. // 
Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Філологічні науки. 
Мовознавство. –   Луцьк, 2016. –Вип. № 5(330). – С. 5 – 9. 

7. Близнюк Л. М Носій емоційного стану Heimweh як складова частина 
мікропропозиції фреймового моделювання ситуації емоційного стану Heimweh / 
Л. М. Близнюк // Science and Education a New Dimension. – Philologie. – 
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АНОТАЦІЯ 
 
Близнюк Л. М.  Структурно-семантичні та когнітивні параметри 

концепту HEIMWEH ( на матеріалі німецької мови). – Рукопис.  
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет. Запоріжжя, 2016.  

У дисертації на засадах антропоцентричної парадигми та когнітивно-
дисурсивного підходу здійснено аналіз вербалізації емоційного концепту 
HEIMWEH у сучасному німецькомовному дискурсі, сформовано номінативне 
поле концепту. 

Виявлено, що поняттєвий складник концепту HEIMWEH, як і значення 
його  прямого номінанта – композитної лексеми Heimweh, зазнали суттєвих 
змін. Образний та оцінний складники частини концепту реалізуються 
розгалуженим сполучувальним потенціалом лексеми Heimweh, її синонімів, 
метафоричними й метонімічними переосмисленнями та дискурсивними 
конфігураціями концепту. Синоніми лексеми Heimweh виокремлено в три групи 
на основі виділених в семантичній структурі їхнього значення інтегральних, 
диференційних і потенційних сем. 

Проаналізовано метафоричну й метонімічну вербалізацію концепту 
HEIMWEH, здійснено фреймове моделювання емоційної ситуації HEIMWEH на 
синтаксичному й семантичному рівнях, схарактеризовано валентно зумовлені 
та валентно не зумовлені слоти фрейму емоційної ситуації HEIMWEH, 
виявлено опосередковані та безпосередні конфігурації концепту HEIMWEH. 

Ключові слова: емоційний концепт, номінативне поле, синонімія,  метафора, 
метонімія, фреймове моделювання дискурсивні конфігурації. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Близнюк Л. Н. Структурно-семантические и когнитивные параметры 

концепта HEIMWEH ( на материале немецкого языка). – Рукопись. 
 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 
национальный университет, Запорожье, 2016.  

В диссертации на основе антропоцентрической парадигмы и когнитивно-
дискурсивного подхода осуществлен анализ вербализации эмоционального 
концепта HEIMWEH в современном немецкоязычном дискурсе, сформировано 
номинативное поле концепта. 

Выявлено, что понятийная составляющая концепта HEIMWEH, как и значение 
его прямого номинанта – композитной лексемы Heimweh, подверглись 
существенным изменениям. Образная и оценочная составляющие концепта 
реализуются разветвлённым  сочетательным потенциалом лексемы Heimweh, её 
синонимов, метафорическими и метонимическими переосмыслениями 
и дискурсивными конфигурациями концепта HEIMWEH. Синонимы лексемы 
Heimweh объединяются в три группы на основании выделения в семантической 
структуре их значения интегральных, дифференциальных и потенциальных сем. 

Проанализирована метафорическая и метонимическая вербализации концепта 
HEIMWEH, проведено фреймовое моделирование эмоциональной ситуации 
HEIMWEH на синтаксическом и семантическом уровнях, охарактеризированы 
валентно обусловленные и валентно не обусловленные слоты фрейма 
эмоциональной ситуации HEIMWEH, выявлены опосредствованные 
и непосредственные конфигурации концепта HEIMWEH, 

Ключевые слова: эмоциональный концепт, номинативное поле, 
синонимия,  метафора, метонимия, фреймовое моделирование, дискурсивные 
конфигурации. 

 
ABSTRACT 

 
Blyznyuk L. M. Structural-Semantic and Cognitive Parameters of the 

Concept HEIMWEH (on the Material of the German Language). – Manuscript. 
 
Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04. – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2016.  
The dissertation deals with the analysis of verbalization of the emotional 

concept HEIMWEH in modern German discourse on the basis of an anthropocentric 
paradigm and cognitive-discourse approach. The nominative field of concept is 
formed. 
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The thesis proved that the semantic component of the concept HEIMWEH 
as well as the meaning of its direct nominant – composite lexeme HEIMWEH – has 
undergone some changes. Metaphorical and evaluative components of the concept are 
being realized by means of ramified linking potential of the lexeme HEIMWEH, its 
synonyms, metaphorical and metonymic nomination and discourse configurations 
of the concept HEIMWEH.  The synonyms of the lexeme HEIMWEH are divided 
into three groups due to the presence of the integral, differential and potential semes 
in their semantic structure. The nominative field of the concept HEIMWEH is 
presented by the centre (nucleus and near-nuclear zone) and periphery (close and 
distant). 

Metaphorical and metonymic verbalization of the concept HEIMWEH 
is subjected to analysis. Metaphorical verbalization of the concept HEIMWEH is 
realized by means of orientational, ontological and structural metaphors. Frame 
modelling of the emotional situation of sadness on the lexico-semantic and syntactic 
levels is being disclosed. Valently specified and valently unspecified slots of frame of 
the emotional situation of sadness are characterised. An emotional stress 
accompanying the emotion of sadness is the symptom of such emotional state. It  
nominated the synonym of the lexeme Heimweh that belongs to the close periphery of 
the nominative field and is considered on the level of metonymic verbal 
representation of the concept HEIMWEH based on the scientists’ claims that 
symptoms of emotional state metonymically define the state itself. 

Slots of propositional frame of emotional situation of sadness presuppose, on the 
one hand, valently specified person whose emotional state is close to sadness, 
valently specified emotional state of sadness, valently specified attributes of 
emotional state (Heimweh nach…), on the other hand, valently unspecified situation 
constituents like causes of an emotional state of sadness and ways to overcome it, 
emotional-behavioral reactions of the person whose emotional state is close to 
sadness. In this case propositional predicate is expressed by the verbs in different 
forms and with different categorical meanings (transitive / intransitive, progressive / 
perfective, ingressive / agressive in active / passive forms, with retro- and prospective 
nature of action / state, etc.).  

The variety of characteristics of the aforementioned slots is determined by 
different syntactic positions of lexemes-nominants of emotional state in syntactic 
frame; lexical meaning, valence, verb pattern, verb form (active or passive) to define 
propositional predicate, its type (Aktionsakt); lexical meaning, parts of speech that 
lexemes belong to, and categorical forms to which lexemes-nominants of emotional 
state of sadness are linked; different semantic cases of lexemes-nominants 
of emotional state of sadness (agent / recipient) etc. 

People with emotional state of sadness differ in terms of biologic gender, age, 
profession, social status, situational role expressed by corresponding nouns and 
personal pronouns. Pronoun attributes (nach…) are very important for the 
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characteristic of the person with a certain emotional state. This aspect reflects the 
value priorities of the person whose emotional state is close to sadness on the one 
hand, and diffusion / individualisation of the meaning of lexeme Heimweh, the direct 
nominant of the concept HEIMWEH, on the other hand.         

Concept HEIMWEH forms direct and indirect configurations with other 
concepts that point to positive / negative attitude of the German linguists to them. 

Key words: emotional concept, synonymy, nominative field, metaphor, 
metonymy, frame modelling, discourse configurations.  
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