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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Текст народної казки привертав увагу дослідників своєю унікальністю й 

неодноразово був об’єктом наукових розвідок структурно-типологічного 

(А. Дандіс, К. Леві-Стросс, Е. Мелетинський, А. Нікіфоров, Е. Померанцева, 

В. Пропп, Н. Рошияну, M. Lüthi, S. Neuhaus), структурно-зіставного 

(Л. Піхтовнікова, U. Reinhardt), історико-генетичного (Є. Мелетинський, В. Пропп, 

F. Karlinger), синтаксичного (В. Борковський, Є. Печерникова), стилістичного 

(Т. Вавринюк, О. Гронська, О. Лещенко, О. Нефьодова, С. Сотникова) напрямів.  

Панівна на сучасному етапі розвитку лінгвістики антропоцентрична 

парадигма дозволяє по-новому розглянути контекст казки, адже саме 

антропоцентричність як універсальна риса когнітивного процесу є одним із 

провідних принципів дослідження мовних явищ із часів В. Гумбольдта й дотепер 

(Е. Бенвенист, І. Голубовська, Л. Дунаєвська, К. Єсипович, В. Кононенко, 

С. Лавриненко, О. Селіванова). 

У новітніх лінгвістичних працях сфокусовано увагу на з’ясуванні різних 

аспектів дискурсивного простору народної казки, який містить особливий спосіб 

концептуалізації дійсності, досвід і специфіку національної культури народу, 

закодовані мовними знаками. Дослідження концептосистеми народної казки з 

метою вияву особливостей об’єктивації в ній концепту WEG / ДОРОГА, що 

реалізує ціннісні уявлення про простір, рух, час, переміщення та наповнює їх 

культурно значущим сенсом, сприятиме подальшому розв’язанню проблем 

взаємодії мови й культури. 

Дорога, як один із стрижневих концептів категорії простір, має першорядне 

значення в житті людини й знаходить відображення в дослідженнях із культурології 

(О. Гусева, Т. Щепанська), етнографії (Г. Гачев, Д. Троцан, Т. Цив’ян), 

літературознавства (М. Бахтін, Ю. Лотман, І. Меркулова), філософії та релігії 

(М. Хайдеггер, G. Stephenson). Нині існує значна кількість лінгвостилістичних і 

когнітивних розвідок вітчизняних та зарубіжних дослідників, що стосуються різних 

аспектів теми дороги: опрацьовано семантику лексем, які утворюють семантичне 

поле «дорога» (О. Пистіна, Т. Радзієвська, Н. Репринцева, Т. Топорова), 

проаналізовано способи метафоризації та концептуалізації цього поняття 

(І. Андрєєва, І. Дубровіна, Л. Невська, О. Пальчевська, М. Филипенко, Ю. Шишова, 

G. Lakoff, M. Johnson), визначено мовні засоби об’єктивації концепту (О. Іпполітов, 

О. Колесник, Т. Монахова). Проте структура й зміст концепту ДОРОГА на 

німецькомовному матеріалі ще не були об’єктами досліджень.  

Актуальність обраної теми зумовлена, по-перше, загальною спрямованістю 

сучасної лінгвістики на розгляд функціонування мовних одиниць у площині 

ментальних процесів; по-друге, необхідністю дослідження мовних явищ з 

урахуванням новітніх досягнень когнітивної лінгвістики; по-третє, відсутністю у 

вітчизняному мовознавстві комплексного дослідження концептуалізації поняття 

«дорога» на основі фольклорних текстів. Для германістики важливого значення 

набуває аналіз фреймової структури концепту WEG / ДОРОГА, його лексичне та 

фразеологічне наповнення, а також встановлення місця досліджуваного концепту в 

мовній картині світу німецького етносу. 
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Дослідження проведено в межах когнітивного підходу, що розглядає мовні 

структури в єдності загальних знань людини про світ, та лінгвокультурологічного 

підходу, основне завдання якого – розкриття ментальності й культури народу через 

мову. Інтеграція та синтез когнітивного й лінгвокультурологічного підходів при 

вивченні концептів дозволяє всебічно розкрити глибинні зв’язки мови, свідомості й 

культури. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає профілю досліджень, що здійснюється колективом факультету 

іноземної філології Запорізького національного університету в межах комплексної 

наукової теми «Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри 

дослідження мовних одиниць» (номер державної реєстрації 0113U000807). 

Мета дослідження – встановити лінгвокогнітивні характеристики концепту 

WEG / ДОРОГА, визначити його місце та особливості вербалізації в текстах 

німецьких народних казок.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:  

– систематизувати лінгвістичні підходи до тлумачення базових понять 

народна казка, текст, дискурс, концепт, фрейм, фрейм-сценарій, слот; 

– виявити лексичні засоби номінації концепту WEG / ДОРОГА й 

структурувати семантичний простір його імені – лексеми der Weg та її синонімів; 

– здійснити систематизацію мовних засобів, що об’єктивують концепт 

WEG / ДОРОГА; 

– окреслити номінативне поле концепту WEG / ДОРОГА, виокремити ядро, 

приядерну зону і периферію; 

– з’ясувати особливості функціонування мовних засобів, що репрезентують 

концепт WEG / ДОРОГА в просторово-часовій організації тексту німецької 

народної казки; 

– визначити місце концепту WEG / ДОРОГА в просторово-часовій організації 

німецької народної казки та встановити специфіку змісту макромоделей простору й 

часу, заданих концептом WEG / ДОРОГА; 

– змоделювати універсальний фрейм-сценарій концепту WEG / ДОРОГА в 

німецькій народній казці. 

Об’єктом дослідження є концепт WEG / ДОРОГА, вербалізований 

лексичними засобами німецької мови. 

Предмет дослідження – лінгвокогнітивні характеристики концепту 

WEG / ДОРОГА як одного з основних, що об’єктивується в текстах народних казок 

німецькомовної культурної спільноти. 

Матеріал дослідження складають 5375 дискурсивних контекстів актуалізації 

концепту WEG / ДОРОГА, виокремлених у результаті вибірки з текстів німецьких 

народних казок, зафіксованих збирачами (L. Bechstein, J. Grimm, W. Grimm, 

E. Meier, A. Merkelbach, W. Wolf) зі збереженням автентичної форми та змісту 

текстів у збірках: Deutsches Märchenbuch (1847); Kinder- und Hausmärchen (1995); 

Volksmärchen aus Schwaben (1852); Deutsche Volksmärchen (1946); Deutsche 

Hausmärchen (1851). Дискурсивний контекст включає фрагмент тексту / цілий текст, 

що містить мовні засоби об’єктивації концепту WEG / ДОРОГА, з урахуванням усіх 

лінгвальних та екстралінгвальних чинників, які сприяють інтерпретації мовних 
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засобів. У процесі дослідження опрацьовано 477 текстів німецьких народних казок 

загальним обсягом 2010 сторінок. 

Теоретико-методологічну базу склали праці з дискурсології (С. Аристов, 

І. Сусов; Ф. Бацевич, В. Карасик, О. Морозова, Л. Піхтовнікова, І. Шевченко, 

G. Brown, G. Brünner), когнітивної лінгвістики (М. Алефиренко, М. Болдирєв, 

С. Жаботинська, В. Карасик, О. Кубрякова, Д. Лихачов, З. Попова, Г. Приходько, 

Й. Стернін, Ch. Fillmore, R. Langacker, M. Schwarz, A. Wierzbicka), 

лінгвокультурологічні дослідження (Н. Арутюнова, С. Воркачов, В. Гак, С. Нікітіна, 

Ю. Степанов), праці з лінгвістики тексту (І. Гальперін, Ю. Караулов, Ю. Лотман, 

Л. Новиков, З. Тураєва, В. Чернявська, R. Beaugrande / W. Dressler, W. Heinemann / 

D.Viehweger, K. Brinker, L. Pichtownikowa), серед них і з лінгвістики тексту 

народної казки (С. Сотникова). 

Методика дослідження. На кожному етапі роботи використано методи, що 

оптимально відповідали виконанню завдань дослідження. Залучено загальнонаукові 

(методи діалектики: індукція й дедукція) та спеціальні лінгвістичні методи: метод 

етимологічного аналізу ключового імені концепту застосовано з метою 

встановлення його семантичної першооснови та траєкторії семантичного руху 

лексеми; метод компонентного семантичного аналізу уможливив дослідження 

змістовної сторони мовної одиниці з метою розкладання (декомпозиції) значення 

одиниці мови на мінімальні семантичні компоненти; метод контекстуального 

аналізу передбачав використання тексту та контексту в процесі дослідження мовних 

одиниць; метод фреймової семантики слугував для моделювання структурної 

організації концепту; метод концептуального аналізу використано під час розгляду 

мовного вираження та реконструкції концепту; описово-аналітичний метод – для 

узагальнення та систематизації отриманих результатів. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше: 

– здійснено комплексне дослідження концепту WEG / ДОРОГА як одного з 

стрижневих концептів, що детермінує жанрову специфіку німецької народної казки; 

– структуровано семантичний простір номінацій концепту WEG / ДОРОГА; 

– здійснено лінгвокогнітивний аналіз та опис семантики мовних одиниць, які 

входять до номінативного поля концепту WEG / ДОРОГА в німецькій народній 

казці; 

– досліджено домінантні когнітивні моделі простору та часу, сформовані на 

основі концепту WEG / ДОРОГА в німецькій народній казці; 

– схарактеризовано категоріальні ознаки концепту WEG / ДОРОГА як члена 

поняттєвих категорій простір і час; 

– виявлено характер впливу концепту WEG / ДОРОГА на формування 

специфічних рис простору та часу в текстах німецьких народних казок; 

– запропоновано фрейм-сценарій концепту WEG / ДОРОГА в німецькій 

народній казці. 

Теоретичне значення дослідження визначається його внеском у такі галузі й 

напрями германістики як когнітивна лінгвістика, дискурсологія, семасіологія та 

лінгвофольклористика. Розгляд тексту й дискурсу народної казки істотно 

поглиблює результати дослідження художнього дискурсу та його специфіки. 

Внеском у когнітивну лінгвістику є створення комплексної фреймової моделі 
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концепту WEG / ДОРОГА, семасіологію доповнено дослідженням мовних одиниць, 

які об’єктивують зазначений концепт. Результати й висновки дисертації 

розширюють базу фундаментального аналізу мови німецької народної казки та 

сприяють виявленню її національних особливостей, що входить у коло питань 

лінгвофольклористики. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження детерміновано 

доцільністю використання його основних положень і висновків: 

– у навчальній діяльності в процесі викладання курсу лексикології німецької 

мови (розділи «Семасіологія», «Етимологія»); 

– при розробці й упровадженні спецкурсів із теорії тексту та дискурсу (розділ 

«Жанри дискурсу») й інтерпретації тексту; 

– при створенні спецкурсів із когнітивної лінгвістики (розділи 

«Концептуальні моделі», «Фреймова семантика»); 

– у навчально-методичній роботі в процесі укладання навчальних і 

методичних посібників, на практичних заняттях із німецької мови; 

– у науково-дослідній роботі студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження висвітлено в 

доповідях: міжнародних наукових і науково-практичних конференцій «Мова і 

культура» (Київ, 2010), «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 

2012), «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2012), 

«Товариства знань» (Лодзь, 2014), «Наукові досягнення 2015» (Відень, 2015), 

«Сучасні тенденції науки та освіти: дослідження германських, романських мов та 

перекладознавства» (Миколаїв, 2015); міжвузівської конференції «Актуальні 

проблеми філології: мовознавство, перекладознавство та методика викладання 

філологічних дисциплін» (Маріуполь, 2010); регіональних науково-практичних 

конференцій «Міжкультурна германістика в українському контексті» (Миколаїв, 

2010 – 2014), «Сучасні тенденції освіти» (Миколаїв, 2010 – 2013), «Сучасні 

тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства» 

(Миколаїв, 2014). 

Дисертацію обговорено на засіданні кафедри теорії та практики перекладу 

англійської мови Запорізького національного університету. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 16 

одноосібних публікаціях автора, п’ять із яких – у фахових виданнях України, три – 

у зарубіжних виданнях. Загальний обсяг публікацій складає 5,1 друкованих 

аркушів. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (388 позицій). 

Загальний обсяг роботи – 210 сторінок, з них основного тексту – 171 сторінка. У 

дисертації подано 5 таблиць і 6 схем. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, сформульовано 

мету й завдання дисертаційної праці, окреслено методологію наукового пошуку й 

матеріал дослідження, обґрунтовано наукову новизну, теоретичне й практичне 



5 

значення отриманих результатів, наведено відомості щодо апробації результатів 

дослідження та основні публікації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

концепту WEG / ДОРОГА в концептосистемі народної казки» розглянуто базові 

поняття дисертаційного дослідження, у тому числі когнітивної лінгвістики – 

народна казка, текст, дискурс, концепт, фрейм, фрейм-сценарій, слот; визначено 

методологію й методику наукового пошуку. 

У сучасних наукових дослідженнях народну казку розглядають і як одиницю 

прагматичного рівня, пов’язану з вираженням інтенцій та цілей мовця, і як одиницю 

рівня когнітивного, що віддзеркалює сприйняття навколишнього світу та закріплює 

результати пізнавальної діяльності людини (Н. Акименко, О. Алещенко, 

Д. Бережкова, О. Бока, К. Єсипович, Г. Кербс). 

Множинність підходів до інтерпретації жанру народної казки продиктована її 

особливою природою. Трактування казки ґрунтується на формально-структурному, 

функціональному, комунікативному та когнітивному аспектах, які не нівелюють, а 

взаємодоповнюють один одного, у чому й полягає їхня евристична цінність 

(В. Тиригіна). Аналітичний огляд існуючих розвідок із параметризації казки 

уможливлює таку експлікацію її визначення: казка – невелике за обсягом усне 

прозове оповідання про чарівні або неординарні події, у якому сконцентровано 

знання людини про світ, певний спосіб концептуалізації дійсності, що містить 

досвід і специфіку національної культури народу й характеризується стійкою 

композиційно-стилістичною будовою, стрімким, динамічним сюжетом, 

невід’ємним елементом якого є дорога, що й репрезентує глибинний зміст мовної 

картини казки.  

У межах нашого дисертаційного дослідження тексти народних казок 

розглядаємо як результат певної мисленнєво-комунікативної діяльності, а за 

референційними ознаками відносимо до фреймінгових («світобудівних» у термінах 

Ф. Бацевича) дискурсів, тобто таких, у яких створюється новий образ світу, якого 

насправді немає. 

Беручи до уваги інші критерії класифікації, запропонованої Ф. Бацевичем, 

казковий дискурс відносимо:  

– за критерієм істинності / неістинності – до неправдивих;  

– за функціонально-жанровим різновидом інформації – до художніх; 

– за формою вияву – до комбінованих (усного й фіксованого в письмовому 

вигляді); 

– за функціонально-прагматичним аспектом – до аксіологічних (оцінних); 

– за особою адресата – до анонімних (фольклорних).  

Текст народної казки визначаємо як основну одиницю дискурсу, поняття 

якого нерозривно пов’язано зі сферою ментальних утворень, а саме – концептів.  

Як свідчать теоретичні узагальнення із проблеми, термін концепт на сьогодні 

не має однозначного тлумачення, його визначення варіюється в концепціях різних 

напрямів. Характеризуючи концепт як ментальну одиницю, «оперативну змістовну 

одиницю пам’яті, ментального лексикону» (О. Кубрякова), як «квант 

структурованого знання» (З. Попова, Й. Стернін), як «згусток культури у свідомості 

людини» (Ю. Степанов), більшість учених визначають його як базову одиницю 
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свідомості, що виражається мовними засобами, тобто концепт є вербалізованим 

(репрезентованим, об’єктивованим тощо). 

Проаналізувавши різні аспекти тлумачення поняття концепт, ми експлікуємо 

дефініцію концепт казки як багатомірне ментальне утворення, що являє собою 

цілісне знання екстралінгвальних явищ, значущих для фольклорного колективу, й 

виступає сукупністю культурних змістів, уявлень, сформованих під впливом 

казкового дискурсу. 

Концепти в казковому дискурсі відрізняються від концептів інших дискурсів 

специфічним змістом, зумовленим колективними настановами фольклорного 

соціуму, його соціокультурними особливостями та національним менталітетом.  

Концептосистема німецької народної казки репрезентує концептуальний світ, 

який віддзеркалює сукупність загальнолюдських і національних знань про добро, 

людяність, справедливість та формується навколо базового концепту 

WEG / ДОРОГА. Масштаб простору, що охоплює цей концепт у казці, містить 

щонайменше чотири основних концептуальних домени: «людина», «природа», 

«культура» та «часопростір». Зазначені домени виступають у ролі когнітивного 

контексту, необхідного для оформлення змісту мовного знака й подальшої 

найбільш адекватної інтерпретації цього змісту. Масштаб простору, що посідає 

концепт WEG / ДОРОГА в німецькій народній казці, представлено у таблиці:  

Таблиця 1. 

 Концепт WEG / ДОРОГА в концептосистемі німецької народної казки 

 

Концепт 

Домени 

WEG / ДОРОГА 

Концептуальний 

домен «людина» 

Персонаж казки виявляється рухом, 

маркуванням та організацією когнітивно-

семантичного простору дороги  

Концептуальний 

домен «природа» 

Ділянка земляної поверхні, що забезпечує 

можливість руху 

Концептуальний 

домен «культура» 

Акумулює в собі моральні та ціннісні 

орієнтації людини, якими вона керується 

впродовж життя 

Концептуальний 

домен «часопростір» 

Транслятор просторових та часових 

відношень у народній казці 

 

З огляду на обсяг і зміст репрезентації знань, що їх фіксує концепт 

WEG / ДОРОГА в німецьких народних казках, вважаємо доцільним визначити його 

як фрейм-сценарій, який відтворює послідовність подій в окремому контексті (у 

нашому матеріалі – у контексті німецької народної казки), і характеризується 

наявністю елементу дії, темпоральною та каузальною послідовністю. Фактично він 

поєднує в собі значення фрейму і сценарію й становить більш об’ємне поняття. З 

одного боку, фрейм-сценарій містить фрейми та характерні для нього слоти, а з 

іншого – має певну темпоральну структуру. У нашій роботі під фреймом-сценарієм 

розуміємо об’ємний, багатокомпонентний концепт, «пакет інформації», знання 



7 

тематично єдиної, стереотипної динамічної ситуації, що містить фреймову мережу 

слотів, пов’язаних між собою певними семантичними відношеннями (за методикою 

п’яти типів фреймів С. Жаботинської). 

У прикінцевій частині розділу викладено напрями аналізу лінгвокогнітивних 

особливостей концепту WEG / ДОРОГА з урахуванням сучасної антропоцентричної 

наукової парадигми. У когнітивній лінгвістиці поступово склалася схема аналізу 

концептів, що містить як лінгвістичні, так і культурологічні прийоми. Це 

уможливлює висновок про систему ціннісних настанов соціуму, які виявляються в 

значущості та понятійному навантаженні різних концептів. 

На першому етапі дослідження на основі німецькомовних лексикографічних 

джерел визначено слова-репрезентанти концепту WEG / ДОРОГА, що реалізують 

зазначений концепт в німецькій мові. Висока частотність уживання й абстрактність 

значення уможливили виокремлення ключової лексеми – der Weg. Застосування 

етимологічного та семантичного аналізу до ключового імені концепту 

WEG / ДОРОГА дозволило виявити послідовність становлення семантичних ознак 

ключової лексеми, понятійну структуру концепту WEG / ДОРОГА та його 

асоціативно-образну основу. На цьому етапі виокремлено основні лексико-

семантичні варіанти, їхні першорядні та периферійні семантичні ознаки. 

На другому етапі дослідження на основі аналізу тестів німецьких народних 

казок встановлено номінативні засоби об’єктивації концепту WEG / ДОРОГА, 

визначено лексико-семантичні мікрополя «Landschaft / ландшафт», 

«Bewegung / переміщення» та «Richtung / напрям руху», побудовано ядерно-

периферійну модель концепту WEG / ДОРОГА.  

Застосовуючи методологічний інструментарій фреймової семантики, методи 

когнітивної інтерпретації та когнітивного моделювання сконструйовано 

універсальний фрейм-сценарій зазначеного концепту. 

На третьому етапі нашу дослідницьку увагу зосереджено на реалізації 

концепту WEG / ДОРОГА через категорію часопростору, оскільки специфіка 

зазначеного концепту полягає також і в особливостях організації просторово-

часового континууму казкового дискурсу.  

Цілісний аналіз структури і змісту концепту WEG / ДОРОГА визначив також 

застосування як загальнонаукових методів індукції, дедукції, аналізу так і загальних 

лінгвістичних – описовий та структурний методи.  

У другому розділі «Лінгвальна об’єктивація та фреймова організація 

концепту WEG / ДОРОГА в німецькій народній казці» проведено комплексний 

аналіз (етимологія слова, словникові тлумачення, понятійні значення) лексеми 

der Weg, що іменує концепт WEG / ДОРОГА в сукупності всіх його значень, та 

розглянуто способи його мовної репрезентації.  

У результаті історико-етимологічного аналізу лексеми der Weg, змісту її 

полісемантичної структури сформовано «семантичні мости між значеннями» та 

виокремлено ядерні семантичні компоненти: місце, напрямок, рух і час. Наведені 

змістові компоненти виразно виявляються в структурі концепту WEG / ДОРОГА в 

німецькомовному казковому дискурсі. 

Основою концептуального аналізу є побудова номінативного поля концепту, 

представленого в термінах ядра й периферії. Саме тому лексичні одиниці 
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систематизовано у вигляді лексико-семантичних мікрополів 

«Landschaft / ландшафт», «Bewegung / переміщення» та «Richtung / напрям руху», 

які співвідносяться з тими ж сферами позамовної дійсності.  

У межах лексико-семантичного поля «Landschaft / ландшафт» концепт 

WEG / ДОРОГА характеризується протяжністю (ein langer, weiter Weg, breiter Weg, 

enger Weg), ландшафтними властивостями (ein schöner Weg, der Feldweg, der 

Waldweg, der Hohlweg), складом ґрунту (die Erbsen und Linsen hatten gekeimt und 

waren aufgegangen; im Galopp durch die Straßen, dass die Steine Funken sprühten; über 

Felsensteine und alte gefallene Baumstämme; über die schwarzen Wurzeln; über Wiesen, 

Felder und Steine), місцем розташування (der Pfad, der Weg, die Straße, die 

Landstraße), психологічним сприйняттям (müde von Jammer, Hunger und dem langen 

Weg; nach unendlichen Mühseligkeiten kam sie an das Schloß; es ging gut, keine 

Müdigkeit). 

Особливого значення набувають лексико-семантичні класи дієслів на 

позначення руху, оскільки саме вони прогнозують або змістовно організують 

подальший розвиток подій у тексті й окреслюють їх у дискурсивних ситуаціях. 

Сюжет казки традиційно розгортається навколо шляху дійової особи: простір 

розширюється, рух стає основною мірою шляху: Nun ging es immerzu, weit weit, bis 

an der Welt Ende (Kinder- und Hausmärchen 1995). 

Розглянуто такі форми руху, що пов’язані зі зміною місця, тобто з 

переміщенням у просторі, і визначаються такою типологічною схемою: «Sourсe – 

Path – Goal», де Source – початок переміщення, Path – траєкторія руху, а Goal – 

кінцевий пункт (Дж. Лакофф, М. Джонсон). 

Специфіка дієслів руху в німецьких народних казках (у відношенні до 

структурування простору) безпосередньо пов’язана з деталізацією переміщення. 

Інтенсивність руху відбито як семантикою самого дієслова (laufen, eilen, jagen, sich 

tummeln – прискорений рух; sich hinschleppen, nachschleichen – ледь рухатися), так і 

лексичними одиницями (geschwind, mit starken Schritten, langsam, schnell). У 

контексті ряду дієслів із просторовим значенням можливим стає темпоральна 

інтерпретація мовних одиниць. 

У німецьких народних казках знайшли відображення конкретні просторові 

уявлення, оскільки міфологічному розумінню простору, в якому перебуває людина, 

завжди протистоїть хаос, уособлюючи собою відсутність будь-якої організації. 

Простір, що базується на суб’єктивному сприйнятті людини, концептуалізується 

завдяки сукупності досвіду, отриманому людиною під час взаємодії з навколишнім 

середовищем. Ці уявлення структурують і конкретизують префікси (ab-, aus-, auf-, 

fort-, ein-, nach-, um-, weiter-, zu-, herab-, hinab-, unter-, herunter-, hinunter), 

прислівники й обставини (geradeswegs, heimwärts, weiter, fort) прийменниково-

відмінкові конструкції, різні контекстуальні маркери (von unten bis oben, auf und ab, 

bald da, bald dort).  

Важливим фактором у визначенні траєкторії руху в німецькій народній казці 

вважаємо позицію мовця, який включає просторові відношення до своєї сфери. 

Позиція мовця мотивується компонентами складних префіксів hin та her, що 

віддзеркалюють напрям руху щодо мовця: Da ging der Zwerg immer tiefer und tiefer 

in den Wald hinein, bis es stockdunkel war, und obwohl sie den ganzen Tag gegangen 
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war, hatte sie nie Hunger (Deutsche Volksmärchen 1946); Als er auf der anderen Seite 

des Waldes herauskam, stand da am Eingang ein Haus, wo die Leute sich mit Tanz und 

Wein lustig machten (Kinder- und Hausmärchen 1995). Використання таких елементів 

у мові німецької народної казки фіксує місцерозташування мовця, його бачення 

руху, перспективу сприйняття мовцем суб’єкта, що рухається. 

Вертикальний вияв простору, як і горизонтальний, відіграє важливу роль у 

сприйнятті людини, але характеристика його менш розгорнута, ніж у 

горизонтальній площині, де більше віддзеркалюється світоглядна модель існуючого 

порядку: Da kam der Engel sogleich vom Himmel auf die Erde (Deutsche Volksmärchen 

aus Schwaben 1852). 

Синонімічна парадигма концепту WEG / ДОРОГА також багатогранна. 

Семантично та функціонально близькі лексичні одиниці, еквівалентність яких 

завжди часткова (В. Гречко), задають один і той же об’єкт, але дозволяють 

сприймати його по-різному (Ю. Апресян). 

Синонімічні одиниці вербалізують концепт WEG / ДОРОГА і вказують на 

додаткові ознаки, відсутні в імені концепту. Їхній семантичний і граматичний 

потенціал у сучасній німецькій мові незначний, тому вони мають стилістичну 

маркованість та обмежену сферу використання. Уживання лексеми der Weg, як 

виявилося, є значно ширшим, що й підтверджується зіставленням діапазону значень 

базового актуалізатора концепту der Weg і відповідним синонімічним рядом. 

Внутрішня форма синонімічних одиниць актуалізує сигніфікативні ознаки, які 

своєю чергою сприяють формуванню різних, але взаємодоповнювальних поглядів 

на досліджуваний об’єкт. На вибір оптимальної форми синоніма впливають 

відмінні, проте взаємопов’язані між собою фактори, які визначаються стратегією 

мовця, культурно-історичними та ідіоетнічними чинниками. Кожен синонім, таким 

чином, відіграє важливу роль у репрезентації концепту WEG / ДОРОГА, оскільки є 

його додатковим характеризуючим складником. 

На основі сукупності всіх мовних засобів, що репрезентують концепт, 

побудовано ядерно-периферійну модель концепту WEG / ДОРОГА. До ядерної 

частини номінативного поля належать лексичні одиниці, які вживаються в прямому 

значенні, мають високу частотність, найбільш загальні за значенням та стилістично 

нейтральні: der Weg, gehen, fahren, kommen, wandern, laufen, unterwegs.  

Приядерну зону складають одиниці, що реалізують приховані відтінки 

лексичної семантики ключового слова (der Fußweg, der Fußsteig, der Pfad, 

der Feldweg, der Steg, der Hohlweg, die Straße, die Landstraße, der Kreuzweg, 

der Scheideweg, der Dreiweg, der Heimweg, der Rückweg, die Brücke, die Zugbrücke, 

eilen, reiten, ziehen, hinken, tappen, sich bewegen, schreiten, schleichen, rudern, fliegen, 

sich bewegen), а на периферії концепту WEG / ДОРОГА знаходяться різні 

прагматичні складники лексеми, семна структура яких, поряд із семами 

денотативної природи, характеризується конотативними ознаками. Найбільшу 

лексичну різноманітність демонструє периферія номінативного поля, оскільки тут 

знаходимо мовні одиниці, що об’єктивують концепт WEG / ДОРОГА своїм 

додатковим значенням, і належать до інших концептів: die Beine, der Fuß, die Spur, 

der Wagen, der Fuhrwagen, das Fuhrwerk, die Kutsche, das Schiff, das Pferd, der 
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Kutscher, der Ritter, die Reise, die Rückreise, die Wanderung, die Wanderschaft, die 

Fahrt.  

Концепт WEG / ДОРОГА в казковому дискурсі виступає як заголовок для 

серії стереотипних дій у динаміці. На мовному рівні це виявляється значною 

кількістю предикатів на позначення руху та просторово-часового плану. 

Застосовані методи когнітивної інтерпретації та когнітивного моделювання 

дозволили сформувати універсальний фрейм-сценарій зазначеного концепту на 

основі таких фреймів: предметноцентричного, акціонального, ідентифікаційного й 

посесивного (С. Жаботинська). 

Усі події, що трапляються з персонажем, відбуваються за межами «свого» 

простору, на шляху. Дорога проходить через долання низки перешкод персонажем 

казки до досягнення певної мети. Саме тому концепт WEG / ДОРОГА являє собою 

рух, а не статичне утворення концептуального рівня, і його твірним елементом є 

акціональний фрейм, виокремлений на основі пропозицій за такими схемами:  

– схема стану / процесу: ХТОСЬ / ЩОСЬ – агенс діє / рухається (рух): Da ging 

er in das Schloss, und es war mäuschenstill darin, und schlief alles (Deutsche 

Volksmärchen 1946); 

– схема контакту: ХТОСЬ / ЩОСЬ – агенс діє на КОГОСЬ / ЩОСЬ – пацієнс: 

Wie er auf dem Weg war, um heimzufahren, nahm er die Pfeife und pfiff hinein (Deutsche 

Volksmärchen 1946). 

Персонаж казки й виявляється через рух та маркування простору, а основну 

інформацію про нього містять складники предметноцентричного фрейму: 

ХТОСЬ / ЩОСЬ – агенс існує в (своєму) просторі (ТАМ), у визначених часових 

межах (ТОДІ), має певні якості (ТАКИЙ). Наприклад: Es ist schon lange her, da war 

einmal eine Gräfin, die befand sich nicht wohl und gieng deshalb an einem See spazieren 

(Deutsche Volksmärchen aus Schwaben 1852). 

Ідентифікаційний фрейм моделює форму контакту персонажа на казковому 

шляху. У німецькій народній казці такою формою є зустріч. Дорогою відбуваються 

випробування персонажа: він отримує допомогу, пораду, зустрічає помічників або 

шкідників. Схема специфікації (ХТОСЬ / ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ / ЩОСЬ 

– специфікатор) свіввідносить індивідну сутність із варіабельним таксоном, який 

конкретизує зустрічного: Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte sich auf und 

bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. Das tat das gute Tierchen, und als sie 

glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald immer 

bekannter und immer bekannter vor, und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters 

Haus (Kinder- und Hausmärchen 1995). 

Посесивний фрейм моделює відношення між персонажем (володар) народної 

казки і тим, чим він володіє (володіння): Dann holte der Schäfer seinen Gürtel, 

schwenkte ihn über dem Riesen und sagte, er solle des jähen Todes sterben (Deutsche 

Volksmärchen 1946). 

У третьому розділі «Актуалізація концепту WEG / ДОРОГА в 

просторово-часовій організації німецької народної казки» встановлено характер 

впливу концепту WEG / ДОРОГА на формування специфічних рис простору та часу 

в текстах німецьких народних казок.  
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Когнітивна структура концепту WEG / ДОРОГА отримує мовну об’єктивацію 

лексичними одиницями просторового та часового характеру, пов’язаних зі 

сприйняттям навколишнього світу та його відображенням у мові, і реалізується в 

народній казці завдяки розгортанню декількох моделей.  

Модель відкритого простору як місце, що не має кордонів, всесвіт зумовлена 

певною розмитістю меж простору й абстрактністю, а сам простір сприймають як 

певну цілісність: So ging sie immerzu in die weite Welt hinein, und schaute nicht um sich 

und ruhte sich nicht, und waren fast die sieben Jahre herum: da freute sie sich und 

meinte, sie wären bald erlöst, und war noch so weit davon (Kinder- und Hausmärchen 

1995). Простір поєднує в собі все існуюче, включає всі явища навколишньої 

дійсності та відображає буття в його плинності, неперервності й нескінченності. 

Маркером цієї моделі виступає лексична одиниця die Welt, яка означає ідею 

безперешкодного розгортання в просторі, відсутність кордонів, відкритість, 

свободу; вона охоплює весь світ у його цілісності (in die weite Welt hinein, die 

weitläufige Welt, weit und breit durch die Welt). 

Модель складання відкритого простору через опанування його частин 

зводиться до ідеї «освоєння», «обживання» цього простору: Sie gingen den ganzen 

Tag über Wiesen, Felder und Steine, und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen 

`Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen!`
 
(Kinder- und Hausmärchen 1995). Саме 

в межах цієї моделі образ дороги формується переважно у зв’язку з ландшафтними 

особливостями через рух діючої особи від одного локусу до іншого. Простір 

наближається до реального, він асоціюється, в першу чергу, з відкритим 

географічним простором, який характеризується різноманітністю й відображається 

у таких лексичних маркерах: Wiesen, Felder, Steine, Grashälmerchen, Wälder, Täler, 

See, Sumpf, Meer. Це ті локуси, які є результатом освоєння та «складання» 

просторового масштабу. 

Модель розтягнення меж космізованого простору. Простір, що 

відтворюється відносними дистанційними показниками fort, weiter, актуалізує в цій 

моделі цільовий параметр та створює відчуття нескінченності дороги. Специфіка 

вербального способу кодування інформації про дорогу полягає у відтворенні образу 

дороги як динамічної моделі послідовного руху: Sobald er nun konnte, verließ er seine 

Werkstatt, wanderte seinen Weg über Brücke und Steg, bald da, bald dort, immer fort und 

fort (Kinder- und Hausmärchen 1995). 

У фокусі уваги моделі звуження меж простору перебуває локальне 

координування простору, що сприяє надприродності, таємничості подій. Поступове 

звуження меж простору зазвичай вказує на наростання напруження, максимально 

звужена межа в більшості випадків передбачає наближення кульмінаційного 

моменту розвитку сюжету: Darauf gingen sie tiefer in den Wald hinein, und mitten 

drein, wo er am dunkelsten war, fanden sie ein kleines verwünschtes Häuschen, das leer 

stand (Kinder- und Hausmärchen 1995). 

Простір у моделі синтезу розтягнутого та звуженого простору сприймають 

як кінцеве, якісно неоднорідне середовище, у якому виокремлюються певні зони, 

співвіднесені з позиціями антропоцентризму. Простір, що сприймається людиною, 

має здатність до розтягнення, а людський погляд може зупинитися на тому, що її 

безпосередньо оточує, або спрямовується у далечінь, до горизонту. Це пояснює 
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можливість надавати простору різні розміри та масштаби, ототожнювати його зі 

всесвітом, або ж, навпаки, обмежувати його до незначного діапазону: Und ging fort, 

lange lange Wege, bis sie endlich zu dem Schloss kam, wo beide zusammen lebten 

(Kinder- und Hausmärchen 1995). 

Основні ознаки простору, задані концептом WEG / ДОРОГА в німецьких 

народних казках, подано в таблиці: 

 Таблиця 2. 

Просторова модель світу в німецькій народній казці 

 

Параметри простору Лексична одиниця Ознаки простору 

Модель відкритого 

простору як місце, що не 

має кордонів, всесвіт 

In die Welt hinaus, in der Welt herum, 

in die weite Welt hinein, in das fremde 

Reich, die weitläufige Welt, 

weit und breit durch die Welt 

Абстрактність, 

цілісність 

Модель складання 

відкритого простору через 

опанування його частин 

Über Wiesen, Felder und Steine 

gehen, weite Wege und über viele 

Grashälmerchen gehen 

Різнорідність 

Модель розтягнення меж 

космізованого простору 

Seines Wegs gehen, weiter gehen, fort 

und fort, seinen Weg wandern 

Безмежність, 

нескінченність 

Модель звуження меж 

простору 

An einen Kreuzweg kommen, in das 

Dorf, in die Stadt, auf den Markt 

gehen, ins Schloss führen, den Weg in 

die Kammer finden 

Фрагментарність, 

обмеженість 

Модель синтезу 

розтягнутого та звуженого 

простору 

Lange lange Wege –zu dem Schloss 

kommen; lange lange gehen –  an ein 

kleines Haus kommen 

Відносна 

перервність, 

подійність 

(процесуальність) 

 

Концепт WEG / ДОРОГА в німецькій народній казці характеризується 

універсальністю часу, різним його відчуттям та утворює динамічні моделі. 

Когнітивну модель ТОЧКА в нашому дослідженні використано для 

концептуалізації часу в дорозі, як моменту, що співвідноситься з конкретними 

хвилинами, годинами або днями, пов’язаними з певною подією, і характеризується 

короткочасністю: Nachts um zwölf Uhr ging der wilde Mann wieder im Garten umher, 

aber kein Soldat hatte gesehen, wie er hineingekommen war (Deutsche Volksmärchen 

1946). Особливість цієї моделі репрезентації часу полягає в специфікації моменту 

дії або повідомлення на часовій осі дороги, унаслідок чого виникає чіткість 

хронологічної лінії та уповільненість ритму оповіді.  

Порівняно поширеними виявляються моделі сегментної та лінійної 

репрезентації часу. Ґрунтуючись на просторовому сприйнятті концепту 

WEG / ДОРОГА, період часу, проведений у дорозі, ми розглядаємо як замкнений 

між двома точками інтервал. З огляду на фіксований період часу, що має точки 

початку й кінця, ми можемо говорити про наявність сегментної часової моделі: 

Darauf ließ sie sich die verstümmelten Arme auf den Rücken binden, und mit 
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Sonnenaufgang machte sie sich auf den Weg und ging den ganzen Tag, bis es Nacht ward 

(Kinder- und Hausmärchen 1995). Дії, логічно вибудовані на часовій осі, співвідносні 

з певними часовими відрізками в межах доби: від сходу сонця, упродовж дня й до 

моменту, коли вже настала ніч. Відображення простору зливається з уявленням про 

час, а дорога визначається кількістю годин чи днів. Лексичні одиниці зі значенням 

часу мають компоненти – конкретні часові сегменти «mit Sonnenaufgang – bis es 

Nacht ward», проте їх зміст передає не об’єктивний час, а загальне часове значення. 

Час в уявленні людини представлено у формі циклічного кругообігу природних 

ритмів, з яких найважливішою є зміна дня й ночі: Tag und Nacht lief er über 

Felsensteine und alte gefallene Baumstämme, fiel auch gar oft über die schwarzen 

Wurzeln, die aus dem Boden überall hervorragten (Deutsches Märchenbuch 1847). 

Реалізація моделі лінійної репрезентації часу зумовлена загальною 

настановою казкового дискурсу на максимальну компактність у кодуванні часової 

інформації: Die drei Söhne gingen miteinander fort, bis sie an einen Kreuzweg kamen. 

Der jüngste hieß Hans. Am Kreuzweg schlugen die zwei ältesten den Hans, nahmen ihm 

das Geld ab und gingen fort. Der Hans kam in einen großen Wald, fand dort ein Schloss 

und lärmte und polterte, dass sie ihm aufmachten (Deutsche Volksmärchen 1946). Рух 

часу в подорожі визначається послідовністю дій персонажа німецької народної 

казки та послідовністю подій, що зображуються. Унаслідок цього час сприймається 

як сукупність різних за тривалістю моментів, що мають початок, продовження та 

завершення. Усе це сприяє створенню безперервного цілісного повідомлення, що й 

формує уявлення про неперервність, лінійність часового потоку. Необхідною 

передумовою реалізації моделі лінійної репрезентації часу є мінімізація визначення 

точного часу. 

Основні ознаки часу, задані концептом WEG / ДОРОГА в німецьких народних 

казках, представлено в таблиці.  

Таблиця 3. 

Модель часу в німецькій народній казці 

 

Параметри часу Лексична одиниця Ознаки часу 

Модель точкової 

репрезентації часу 

Nachts um zwölf Uhr, der dritte 

Morgen, abends, in einem Nu 

Чіткість, 

визначеність 

Модель сегментної 

репрезентації часу 

Mit Sonnenaufgang – bis es Nacht 

ward, die ganze Nacht, den ganzen Tag, 

einen Tag von Morgen bis Abend, 

nach einer Weile, bald danach, nach ein 

paar Tagen, ein paar Stunden, einige 

Zeit danach, nach einiger Zeit, über eine 

Zeit, eine Zeitlang. 

Тривалість, 

подільність, 

умовність 

Модель лінійної 

репрезентації часу 

Nun, da, endlich, dann Незворотність, 

узагальненість, 

евентуальність 
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Часовий параметр концепту WEG / ДОРОГА – це своєрідна об’єктивно-

суб’єктивна площина, що характеризується в німецькій народній казці тривалістю, 

умовністю, незворотністю. Суттєвими для часової організації аналізованого 

концепту та жанру казки в цілому виявляються лексичні детермінанти часу «nun», 

«da» із семантикою проспекції, а також лексичні одиниці з семантикою раптовості 

«аuf einmal», «plötzlich» які спрямовують увагу слухача / читача на події, що 

відбуваються. Зазвичай вони вказують на новий етап оповіді з черговими 

пригодами. 

Різні когнітивні моделі, що утворюють в дискурсі народної казки єдність, 

формують внутрішню структуру концепту WEG / ДОРОГА та об’єктивуються 

різними групами лексичних одиниць. Дорога в народній казці виступає таким 

локусом, де простір і час – поняття, якими відтворюється макро- і мікрокосмос, 

поєднані та спресовані. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Підґрунтям для дослідження текстів німецькомовного казкового дискурсу 

стали такі лінгвістичні розвідки кінця ХХ – початку ХХІ ст., де простежується 

тенденція аналізу тексту казки як результату певної мисленнєво-комунікативної 

діяльності автора (колективної мовної особистості), яку сприймає й інтерпретує 

адресат. 

У дискурсі німецької народної казки концепт WEG / ДОРОГА посідає 

важливе місце, виступає одним із найбільш семантично насичених концептів. Як 

когнітивна одиниця він являє собою певний квант знань, значущих для 

фольклорного колективу, і виступає сукупністю змістів, уявлень про навколишню 

дійсність, що формуються під впливом казкового дискурсу. 

Основним репрезентантом концепту WEG / ДОРОГА в німецькій мові є 

лексична одиниця der Weg, оскільки вона стилістично нейтральна, узагальнено 

передає зміст поняття дорога й має більшу, порівняно з іншими лексичними 

засобами вербалізації концепту, кількість синтагматичних та парадигматичних 

зв’язків. 

Аналіз дефініцій та компонентного наповнення лексеми der Weg виявив, що в 

її змісті реалізовано статичний (ділянка поверхні) та динамічний (рух) аспекти. 

Вони пов’язані інтегральною семою «ділянка, що забезпечує можливість руху», 

унаслідок чого дорога сприймається як певний артефакт. Специфіка об’єктивації 

концепту WEG / ДОРОГА в текстах німецьких народних казок полягає в 

зображенні її динамічного аспекту. 

Номінативне поле концепту WEG / ДОРОГА в німецьких народних казках 

представлено різноструктурними мовними засобами: однослівними, 

неоднослівними, формульними та імпліцитними номінаціями. Лексичні одиниці 

мають як нейтральне значення, так і оцінний компонент; вони віддзеркалюють 

широкий спектр специфічних особливостей дороги.  

Особливу роль в експлікації досліджуваного концепту відіграють дієслова 

руху. Семантична структура дієслів руху з категоріальною семою «переміщення в 

просторі» реалізується в таких інтегральних ознаках: середовище переміщення, 
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інтенсивність руху, спосіб руху, напрям переміщення. Саме так актуалізується 

широкий спектр характеристик аналізованого концепту: динамічність, 

цілеспрямованість, тривалість, послідовність. 

Дорогу в німецькій народній казці конкретизують та реалізують предмети, що 

її наповнюють. Об’єктами, які маркують шлях, виступають будівлі, населені 

пункти, природне середовище – все те, що впливає і визначає життєвий цикл 

людини як біологічної та соціальної істоти. Навколишнє середовище в 

космогонічній системі німецького етносу сприймається як один із важливих 

компонентів всесвіту, що постає перед людиною як цілісність (цілісна картина 

світу), у якій усе органічно взаємопов’язано. 

Порівняно висока активність конструкцій, які позначають напрям руху в 

текстах німецьких народних казок, дозволяє зробити висновок, що в структурі 

ментального образу дороги значну роль відіграє ідея спрямованого руху. У 

німецькій мовній картині світу представлено орієнтаційні координати, 

специфіковані позицією оповідача, який водночас є і спостерігачем, що оцінює 

зображувану ситуацію. Репрезентацію цієї системи координат передають 

компоненти складних префіксів hin та her, що віддзеркалюють траєкторію руху по 

відношенню до оповідача. 

Структура концепту WEG / ДОРОГА містить ядро, приядерну зону, 

периферію; межі між ними дифузні й не завжди визначені, а диференціація та 

наповнення окремих ділянок номінативного поля умовні й неоднозначні.  

Концепт WEG / ДОРОГА в німецьких народних казках актуалізує 

послідовність кількох епізодів у часі, стереотипних подій з ознакою руху, розвитку, 

яку ми розглядаємо як фрейм-сценарій. На основі виокремлених універсальних 

дефінітивних ознак імені концепту WEG / ДОРОГА, які дають прототипові 

уявлення про цей феномен у німецькій культурі, створено універсальний фрейм-

сценарій зазначеного концепту, що містить предметноцентричний, акціональний, 

ідентифікаційний та посесивний фрейми. 

Концепт WEG / ДОРОГА формується навколо людини, що перебуває в центрі 

мікро- та макрокосмосу. Персонаж казки виявляється рухом, маркуванням та 

організацією когнітивно-семантичного простору дороги, а концепт WEG / ДОРОГА 

зорієнтований на людину як суб’єкт сприйняття. 

Характерною рисою кодування інформації про дорогу в текстах німецьких 

народних казок визначається її наповненість подіями. Дорога в народній казці 

формується шляхом персонажа, який залишає батьківський дім. Мовна об’єктивація 

концепту WEG / ДОРОГА передбачає чіткий поділ простору на центр та периферію, 

пізнане й невідоме, де зовнішній світ сприймається по відношенню до сакрального, 

символом якого є людське житло, дім. Отже, дорога вміщується в межі 

протиставлення: свій простір – чужий простір. 

У дискурсі казки концепт WEG / ДОРОГА висвітлює різні когнітивні моделі 

актуалізації простору й часу. Модель відкритого простору концептуалізується як 

певна цілісність, що поєднує все існуюче у нескінченному світі. Проте цілісність і 

відносна протяжність не виключає його поділу на окремі частини, де мовна 

свідомість першочергово асоціює простір з географічним ландшафтом. Асоціації 

цілого формуються через опанування його частин: ліс, поле, долина, річка, гора 
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виокремлюються як ключові об’єкти, пізнання та освоєння яких мало велике 

значення у формуванні національного світорозуміння. Просторову модель світу, 

визначену концептом WEG / ДОРОГА, характеризують у німецькій народній казці 

відкритість, безмежність, дуальність, дискретність. Вона виступає як просторова 

«матриця» сюжетно-композиційної структури всього тексту. 

Просторова площина концепту WEG / ДОРОГА в німецькій народній казці 

має фундаментальний зв’язок з часом, а різні когнітивні моделі простору та часу, 

утворюючи в дискурсі народної казки єдність, формуються внутрішньою 

структурою концепту WEG / ДОРОГА. Концепт WEG / ДОРОГА в казковому 

дискурсі поєднує, з одного боку, сукупність наївних уявлень людини про 

просторові та часові параметри об’єктивно існуючої реальності, а з іншого, – він є 

тією площиною, де розгортаються надприродні дії та явища.  

У результаті комплексного дослідження концепту WEG / ДОРОГА в текстах 

німецьких народних казок було визначено, що він поєднує в собі два аспекти, що їх 

опанувала людина: фізичний, пов’язаний зі сприйняттям людиною найважливіших 

параметрів матеріального світу – простору і часу, і культурний, що віддзеркалює 

відношення людини до її оточення.  

Лінгвокультурний аспект дослідження головних концептів реальності й 

концепту WEG / ДОРОГА, одного з найважливіших у німецькомовній картині світу, 

потребує всебічного й поглибленого аналізу, відтак проблема мовного аранжування 

концепту WEG / ДОРОГА залишається актуальною для майбутніх мовознавчих 

студій.  

Перспективи наукової розвідки вбачаємо також у подальшому системному 

вивченні концептосфери німецькомовного казкового дискурсу, встановленні 

специфіки мовної об’єктивації його концептів та в застосуванні розробленої 

методики до дослідження концептосфер споріднених форм на матеріалі різних мов.  
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АНОТАЦІЯ 

Кирилюк С. В. Лінгвокогнітивні характеристики концепту 

WEG / ДОРОГА в німецькій народній казці. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький  національний університет, 

Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню структури й змісту 

концепту WEG / ДОРОГА в концептосистемі німецької народної казки.  

Систематизовано підходи до тлумачення базових понять народна казка, 

текст, дискурс, концепт, фрейм, фрейм-сценарій, слот, виокремлено лексичні 

засоби номінації концепту WEG / ДОРОГА й структуровано семантичний простір 

імені концепту – лексеми der Weg та її синонімів.  

Систематизовано мовні засоби, що об’єктивують концепт WEG / ДОРОГА в 

німецьких народних казках, побудовано номінативне поле цього концепту. 

Номінативне поле концепту WEG / ДОРОГА представлено субстантивними, 

дієслівними, адвербіальними лексичними номінаціями, вільними та формульними 

словосполученнями. Особливу роль в експлікації досліджуваного концепту 

відіграють дієслова руху, якими актуалізується широкий спектр характеристик 

концепту: динамічність, цілеспрямованість, тривалість. Лексичні одиниці мають як 

нейтральне значення, так і оцінний компонент.  

У структурі концепту WEG / ДОРОГА виокремлено ядро, приядерну зону та 

периферію, а межі між названими компонентами дифузні й не цілком визначені, 

диференціація та наповнення окремих ділянок номінативного поля умовна та 

неоднозначна. 

З огляду на обсяг і зміст репрезентації знань, що їх фіксує концепт 

WEG / ДОРОГА в німецьких народних казках, його визначено як фрейм-сценарій, 

який актуалізує послідовність кількох епізодів у часі, стереотипних епізодів за 

ознакою руху, розвитку. Створено універсальну модель фрейм-сценарію 

зазначеного концепту, що містить предметноцентричний, акціональний, 

ідентифікаційний та посесивний фрейми. 

Встановлено особливості функціонування мовних засобів, що репрезентують 

концепт WEG / ДОРОГА в просторово-часовій організації тексту німецької 

народної казки, виявлено специфіку змісту макромоделей простору й часу, заданих 

цим концептом.  

Ключові слова: казковий дискурс, концепт, фрейм-сценарій, структура 

концепту, когнітивні моделі простору й часу. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кирилюк С. В. Лингвокогнитивные характеристики концепта 

WEG / ДОРОГА в немецкой народной сказке. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2016. 

В рамках диссертационного исследования представлены основные 

теоретические положения и систематизированы подходы к определению базовых 
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понятий народная сказка, текст, дискурс, концепт, фрейм, фрейм-сценарий, слот. 

В работе определены лексические средства номинации концепта WEG / ДОРОГА и 

структурировано семантическое пространство имени концепта – лексической 

единицы der Weg и ее синонимов. 

Систематизированы языковые средства, объективирующие концепт 

WEG / ДОРОГА, и выстроено номинативное поле исследуемого концепта, которое 

представлено в немецких народных сказках разноструктурными языковыми 

единицами. Особую роль в экспликации концепта WEG / ДОРОГА играют глаголы 

движения. Благодаря им актуализируется широкий спектр характеристик концепта: 

динамичность, целеустремленность, длительность. Лексические единицы имеют как 

нейтральное значение, так и оценочный компонент.  

В структуре концепта WEG / ДОРОГА определено ядро, приядерная зона и 

периферия. Границы между данными компонентами подвижны и не 

детерминированные однозначно, наполнение отдельных участков номинативного 

поля условное.  

Охарактеризованы особенности функционирования языковых средств, 

которые объективируют концепт WEG / ДОРОГА в пространственно-временной 

организации немецкой народной сказки, и выявлена специфика смысла 

макромоделей пространства и времени, заданных концептом WEG / ДОРОГА. 

Построение универсальной модели фрейма-сценария концепта 

WEG / ДОРОГА осуществлено на основании предметноцентричного, 

акционального, идентификационного и посессивного фреймов. 

Ключевые слова: сказочный дискурс, концепт, фрейм-сценарий, структура 

концепта, когнитивные модели пространства и времени. 

 

ABSTRACT 

Kyryliuk S.V. Linguo-Cognitive Characteristics of the WEG / ROAD Concept 

in the German folktale. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality – 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhіa National University, Zaporizhzhia, 2016. 

The dissertation is devoted to the complex research of the structure and the content 

of the WEG / ROAD concept in the conceptual system of the German folktale. The main 

theoretical ideas have been regarded and approaches to the interpretation of such basic 

notions as folktale, discourse, concept, frame, frame-scenario, slot have been 

systematized in the research. The text of a tale is viewed as the basic unit whose notion is 

closely connected with the sphere of mental units, that is concepts. Being a cognitive unit, 

the WEG / ROAD concept in a tale is a particular quantum of knowledge which is 

significant for the folk group and is a body of contents, views about the surroundings 

formed under the influence of the tale discourse. 

The main representative of the WEG / ROAD concept proved to be the lexical unit 

der Weg as it is stylistically neutral, conveys a more general meaning of the notion  “road” 

and has more syntagmatic and paradigmatic relations in comparison with other lexical 

units of the concept verbalization. 

The research of the semantics of the lexical unit Weg allowed revealing its primary 

conceptual characteristics which form the basis of the WEG / ROAD concept. The 
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interpretation of the formation of the lexical unit Weg, the content of its polysemantic 

structure let distinguish such core semantic components: “place”, “direction”, 

“movement” and “time”. All these integral semes distinguished in the process of 

etymological analysis are clearly found in the structure of the WEG / ROAD concept in 

the German tale discourse. 

The objectification of the WEG / ROAD concept in the texts of German folktales 

occurs with the help of different structural means and parts of speech, however verbs of 

movement play a significant role in the explication of the researched phenomenon. It is 

these verbs that actualize the wide range of the concept characteristics: dynamics, 

purpose, duration, sequence. The concrete space perceptions have found their reflection in 

the German folktales. These perceptions are specified and structured with prefixes, 

adverbs and adverbial modifiers, prepositional-case constructions and various contextual 

markers.  

The nucleus, the circumnuclear zone and the periphery are distinguished in the 

structure of the WEG / ROAD concept. The boundaries between the mentioned 

components are diffusive and not fully stated, the differentiation and the content of some 

parts of the conceptual field are conventional and ambiguous.  

More general and stylistically neutral lexical units used in their direct meaning and 

having high frequency of usage constitute the nucleus of the nominative field: road, 

crossing, go, drive, come, walk, run, on the way / on the road. The circumnuclear zone is 

formed by the units delivering the subtle shades of the meaning of the lexical semantics of 

the key word: path, walk way, way across the field, hollow way, path through the wood, 

the way home. Different pragmatic constituents of the lexical unit whose component 

structure on equal ground with semes of denotative nature is characterized by connotative 

features are on the periphery of the WEG / ROAD concept. The periphery of the 

nominative field shows the greatest lexical diversity as there are lexical units whose 

secondary meanings objectivize the WEG / ROAD concept and they belong to other 

concepts: leg, foot / feet, cart, coachman, ship, horse, horseman, journey, stroll, trip. 

On the basis of the stated universal definite characteristics of the WEG / ROAD 

concept that give prototypical ideas about this phenomenon in German culture the 

universal frame-scenario of the researched concept is structured on the ground of subject-

centered, actional, identification and possessive frames. 

The cognitive structure of the WEG / ROAD concept is linguistically objectivized in 

the form of functional-semantic categories of locality and temporality which are 

connected with people’s perception of space and time characteristics and their reflection 

in the language and is realized in a folktale due to the development of several models. 

The research is based on the cognitive approach, which views language structures 

in the unity of people’s general knowledge of the world, and on the linguo-cultural 

approach the main task of which is the interpretation of the people’s mentality and culture 

via language. Integration and synthesis of cognitive and linguo-cultural approaches for the 

purpose of the research of the concepts lets in a thorough way reveal close relations 

between language, mentality and culture. 

Key words: tale discourse, concept, frame scenario, concept structure, cognitive 

models of space and time. 
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