
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

КОВАЛЬОВА Олена Миколаївна 

 

 

 

 

УДК: 811.112.2’374.73 : 821’112.2 

 

 

 

НІМЕЦЬКОМОВНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ 

КОНЦЕПТОСФЕРИ ТОМАСА МАННА 

 

 

 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 



Дисертацією є рукопис. 

 

Роботу виконано на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови 

Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий керівник:  кандидат філологічних наук, доцент 

Фоменко Олена Геніївна, 

Класичний приватний університет, 

професор кафедри теорії та практики перекладу 

 

  

Офіційні опоненти:      доктор філологічних наук, професор 

Домброван Тетяна Іванівна, 

Одеський національний університет  

імені І. І. Мечникова,  

професор кафедри граматики англійської мови 

 

  

 кандидат філологічних наук, доцент 

Прохорова Поліна Володимирівна, 

Запорізький національний технічний університет, 

доцент кафедри іноземних мов  

професійного спрямування 

 

 

 

Захист дисертації відбудеться 26 квітня 2016 року о 13
00

 на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 в Запорізькому національному 

університеті за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-А, корпус 

№ 2, ауд. 224. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Запорізького національного 

університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-А, корпус 

№ 2. 

 

 

Автореферат розіслано 25 березня 2016 р. 

 

 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради 
 

 

О. Л. Клименко 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Лінгвістична теорія художнього тексту має міждисциплінарний 

характер, інтегруючи лінгвістику тексту (І. Р. Гальперін, В. О. Лукін, 

О. І. Москальська, З. Н. Тураєва, Б. Совінські, Г. Фатер), комунікативну 

лінгвістику тексту (І. М. Колегаєва, О. О. Селіванова), лінгвопоетику 

(В. Г. Адмоні, А. М. Науменко, Т. І. Сільман), художню концептологію 

(О. П. Воробйова, Д. Хардгров), когнітивну поетику (І. А. Тарасова), 

лінгвотипологію художнього тексту (О. Г. Фоменко), інтерпретацію 

художнього тексту (Є. О. Гончарова, І. П. Шишкіна, І. О. Щирова), корпусну 

лінгвістику (M. Тулан), лінгвостилістику (Т. І. Воронцова, В. А. Кухаренко, 

Дж. Ліч), семіотику (Ю. М. Лотман, У. Еко), когнітивно-поетичну синергетику 

(М. Ф. Алефіренко, Л. С. Піхтовнікова), когнітивну концептологію 

(А. М. Приходько) і теорію лексико-семантичних та граматичних полів 

(В. Г. Адмоні, Н. С. Болотнова, О. А. Гулига, Л. О. Ноздріна, Є. Й. Шендельс) 

для всебічного вивчення вербалізації індивідуально-авторської концептосфери 

письменника в антропоконцептуальному й комунікативно-когнітивному 

просторі художнього тексту.  

Мові видатного німецького письменника ХХ ст. Т. Манна в сучасних 

дослідженнях приділено недостатньо уваги. Його твори розглядаються 

здебільшого в літературознавчому аспекті (С. К. Апт, В. Д. Дніпров, 

М. С. Кургінян, Н. С. Павлова, А. О. Федоров, В. Гансен, E. Гільшер, Г. Курцке, 

T. Дж. Рід) і під кутом впливу на його творчість філософських поглядів 

Ф. Ніцше й А. Шопенгауера та музичних лейтмотивів Р. Вагнера (Г. Гокель, 

Г. Естер, К. Пікарт, Е. Рінтс, Г. Хаберкамп). Мовознавчий аспект творів митця 

вивчено фрагментарно. Предметом дослідження були синонімічний повтор 

(І. В. Буц), насиченість художніх текстів Т. Манна іменниками й 

прикметниками (Л. В. Гіков), науковці відзначали також схильність до 

приєднань у синтаксичній побудові текстів письменника (С. С. Одинцова). 

Однак індивідуально-авторська концептосфера художніх текстів Т. Манна 

раніше не досліджувалася. Хоча саме аналіз вербалізації індивідуально-

авторської концептосфери Т. Манна дає змогу дослідити потенціал 

вербалізованих ним смислів, що збагачують німецькомовну картину світу.  

Актуальність дослідження індивідуально-авторської концептосфери 

Т. Манна зумовлена значним зростанням інтересу сучасних лінгвістів до 

вивчення художнього тексту через мовну та дискурсивну діяльність 

письменника; важливою роллю, яку відіграє виявлення механізмів вербалізації 

індивідуально-авторської концептосфери для системних студій художнього 

тексту як динамічного організму; значущістю вербалізованих маннівських 

індивідуально-авторських концептів для збагачення німецькомовної картини 

світу; відсутністю системного опису індивідуально-авторської концептосфери 

Т. Манна. 

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

дисертаційної роботи відповідає профілю досліджень, що проводяться на 
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факультеті іноземної філології Запорізького національного університету в 

рамках наукової теми «Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні 

параметри дослідження мовних одиниць» (номер державної реєстрації 

0113U000807), затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Мета дисертаційної роботи – виявити вербальні засоби творення 

індивідуально-авторської концептосфери в художніх текстах Т. Манна. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– визначити співвідношення колективного й індивідуально-

авторського в інтеграції індивідуально-авторською картиною світу 

письменника концептуальної, національно-мовної та художньої картин світу 

епохи; 

– розкрити сутність індивідуально-авторської концептосфери та 

окреслити її складники; 

– виробити процедуру аналізу індивідуально-авторської 

концептосфери письменника; 

– описати асоціативно-концептуальні поля в індивідуально-авторській 

концептосфері Т. Манна в тексті «Der Tod in Venedig» з опорою на ключові для 

зазначеного тексту константи німецької культури WILLE / ВОЛЯ, TOD / 

СМЕРТЬ, GENAUIGKEIT / ТОЧНІСТЬ, ARBEIT / ПРАЦЯ; 

– дослідити трансформацію вербалізації індивідуально-авторської 

концептосфери в індивідуально-авторських концептах ПІЗНАННЯ ВОЛІ 

ДУМКОЮ та ПІЗНАННЯ СМЕРТІ ДУМКОЮ в тексті Т. Манна «Der 

Zauberberg»; 

– виявити властиву Т. Манну вербалізацію індивідуально-авторської 

концептосфери. 

Об’єктом дослідження є індивідуально-авторська концептосфера 

німецького письменника Т. Манна. 

Предметом дослідження є німецькомовна вербалізація індивідуально-

авторської концептосфери в художніх текстах Т. Манна. 

Матеріалом дослідження слугували автентичні тексти Т. Манна «Der 

Tod in Venedig» та «Der Zauberberg» загальним обсягом 1244 сторінки. 

Теоретико-методологічну базу дисертації становить лінгвокогнітивний 

підхід до вивчення тексту як вербального втілення авторського задуму в межах 

загальнонаукової антропоцентричної парадигми, основу якого закладено в 

працях відомих українських і зарубіжних учених з теорії лексико-семантичних і 

граматичних полів (В. Г. Адмоні, О. В. Гулига, Л. О. Ноздріна, Є. Й. Шендельс), 

когнітивної лінгвістики (А. М. Приходько), лінгвосинергетики (Т. І. Домброван, 

С. М. Єнікєєва, Л. С. Піхтовнікова), лінгвопоетики (А. М. Науменко), 

моделювання художнього тексту (О. Г. Фоменко), лінгвістики тексту 

(І. Р. Гальперін, В. А. Кухаренко, О. І. Москальська, Т. І. Сільман, З. Я. Тураєва), 

комунікативної лінгвістики тексту (І. М. Колегаєва), художньої концептології 

(О. П. Воробйова) та когнітивної поетики (І. А. Тарасова).  

У ході дослідження було застосовано такі методи: метод 
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лінгвоконцептуального аналізу – для встановлення структури й виявлення 

семантики складників індивідуально-авторської концептосфери; системно-

функціональний метод – для дослідження функціонування концептуально 

значущих національно-мовних одиниць в індивідуально-авторській 

концептосфері; метод семантичного поля – для побудови асоціативно-

концептуальних полів в індивідуально-авторській концептосфері; метод 

стилістичного аналізу – для вивчення параметрів стилістичної маркованості 

одиниць-вербалізаторів концептів; метод словникових дефініцій у поєднанні з 

методом контекстуального аналізу – для з’ясування специфіки 

функціонування лінгвальних одиниць; метод семантичної ротації – для 

аналізу вербалізації динаміки індивідуально-авторської концептосфери; 

текстоцентричний аналіз вербалізації – для опису цілісної індивідуально-

авторської концептосфери письменника. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена інтегративним 

лінгвокогнітивним і текстоцентричним підходами до вербалізації 

індивідуально-авторської концептосфери письменника й полягає в тому, що в 

дисертації вперше: 

– уточнено визначення понять «індивідуально-авторська концептосфера 

письменника», «константа культури» й «індивідуально-авторський концепт» як 

складників індивідуально-авторської концептосфери письменника; 

– виявлено інтеграцію концептуальної, національно-мовної та 

художньої картин світу в індивідуально-авторській картині світу Т. Манна; 

– здійснено аналіз індивідуально-авторської картини світу Т. Манна у 

вербалізації його індивідуально-авторської концептосфери; 

– розглянуто вербалізацію індивідуально-авторської концептосфери 

Т. Манна в єдності колективного й індивідуально-авторського; 

– визначено польову природу індивідуально-авторської концептосфери 

Т. Манна; 

– створено трирівневу модель опису індивідуально-авторської 

концептосфери письменника; 

– встановлено наскрізний характер індивідуально-авторських 

концептів ПІЗНАННЯ ВОЛІ ДУМКОЮ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ ДУМКОЮ в 

індивідуально-авторській концептосфері Т. Манна. 

Теоретичне значення дослідження визначається насамперед внеском у 

розвиток лінгвістики тексту, лінгвостилістики та інтерпретації художнього 

тексту з огляду на вироблені в дисертації засади динамічного структурування 

індивідуально-авторської концептосфери, що поглиблює принципи 

лінгвокогнітивного аналізу художнього тексту. Висвітлення вербалізації 

індивідуально-авторської концептосфери видатного німецького письменника 

Т. Манна з огляду на його індивідуально-авторську картину світу визначає 

новий ракурс лінгвокогнітивних і лінгвостилістичних досліджень художнього 

тексту.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 



4 
 

використання у викладанні нормативних курсів зі стилістики (розділ 

«Художній тип тексту»), лексикології (розділ «Семантичні поля»), граматики 

(розділ «Синтаксис складного речення»), теорії та практики перекладу, 

спецкурсів («Лінгвістична теорія художнього тексту», «Інтерпретація 

художнього тексту», «Художня концептологія») і в практичному курсі 

німецької мови (аспект «Інтерпретація тексту») у вищих навчальних 

закладах; при укладанні методичних і навчальних посібників; у наукових 

розвідках студентів та аспірантів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації виголошено в доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових 

та науково-практичних конференціях: «Наука і вища освіта» (Запоріжжя, 2008), 

«Поетика художнього тексту» (Борисоглібськ, Росія, 2008 р.), «ARS 

GRAMMATICA» (Мінськ, Білорусія, 2010), «Мови культури: історико-

культурний, філософсько-антропоцентричний і лінгвістичний аспекти» (Омськ, 

Росія, 2010), «Актуальні проблеми германської філології» (Чернівці, 2010), 

«Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних 

процесів» (Кам’янець-Подільський, 2010), «Актуальні проблеми 

функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві» 

(Мелітополь, 2012), «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2012), 

«Теоретичні та практичні наукові інновації» (Краків, Польща, 2013), «Мови і 

світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2014), «Наука і вища освіта» 

(Запоріжжя, 2015). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 12 одноосібних 

публікаціях, із них 6 статей опубліковано у фахових наукових виданнях України,  

1 стаття надрукована в закордонному виданні (Польща), 1 розділ у колективній 

монографії. Загальний обсяг публікацій складає 5,2 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (303 позиції), лексикографічних джерел (20 позицій) та 

джерел ілюстративного матеріалу (7 позицій), п’яти додатків. Загальний обсяг 

роботи – 215 сторінок, із них 177 сторінок основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної праці, 

сформульовано  мету й основні завдання, визначено об’єкт, предмет, джерельну 

базу й  методи дослідження, з’ясовано наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення отриманих результатів, подано відомості про апробацію 

результатів роботи та публікації, окреслено структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження індивідуально-

авторської концептосфери письменника» здійснено огляд досліджень 

індивідуально-авторської концептосфери, розглянуто інтеграцію 

концептуальної, національно-мовної та художньої картин світу в 
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індивідуально-авторській картині світу письменника; проаналізовано взаємодію 

колективного й індивідуально-авторського в трьох вищеназваних картинах 

світу; зроблено критичний аналіз лінгвістичних підходів до дослідження 

концептів як констант національної культури й індивідуально-авторського 

концепту. 

У художньому тексті концептуальна, національно-мовна та художня 

картини світу інтегруються в індивідуально-авторську картину світу 

письменника, а отже, вона є вербалізованим образом об’єктивної дійсності в 

індивідуально-авторській концептосфері. Концептуальна картина світу, 

органічно поєднуючи в собі колективне й індивідуально-авторське, як 

холістичний образ світу складається в динамічному процесі освоєння людиною 

загальних знань про світ, узятих з культурної пам’яті нації та опосередкованих 

особистісними смислами (Г. В. Колшанський, Л. В. Міллер, В. І. Постовалова, 

Б. О. Серебреніков). Національно-мовна картина світу вербалізує 

концептуальну картину світу й закріплює її, оскільки мова фіксує шляхи 

освоєння світу людиною у вигляді констант культури. Художня картина світу є 

віддзеркаленням концептуальної картини світу, що освоює індивідуально-

авторською свідомістю потенціал сучасної письменнику культури. 

Інтегративний потенціал трьох картин світу забезпечується вербалізацією 

культурного потенціалу епохи під час освоєння видатним письменником 

констант культури. 

Базовою одиницею індивідуально-авторської картини світу як 

індивідуально-авторської інтеграції концептуальної, національно-мовної та 

художньої картин світу епохи є константа культури (Ю. С. Степанов). Вона є 

складним ментальним динамічним утворенням, що виникає в результаті 

поєднання вербалізованого культурного смислу з особистим досвідом людини. 

Константа культури – це зафіксований словником концепт культури, що має 

незмінний і змінний складники та відіграє певну роль у духовному житті 

суспільства, простежується в художніх текстах через погляди письменника. 

Під константою німецької культури запропоновано розглядати важливі 

для письменника як представника німецької національної культури цінності, 

втілені в духовні ідеї, позначені словами з високим ступенем узагальнення, що 

іноді відомі як «ключові слова культури», тобто константи.  

Індивідуально-авторський концепт є вербалізацією трансформованої в 

художньому тексті константи культури. Він характеризується динамічністю й 

відкритістю для формування нових смислів. Індивідуально-авторський концепт 

є базовою одиницею індивідуально-авторської картини світу, в якій 

інтегруються концептуальна, національно-мовна та художня картини світу. 

Сіткова вербалізація індивідуально-авторських концептів формує 

індивідуально-авторську концептосферу, яка є динамічним утворенням 

письменника, де взаємодіють колективне – у відібраних для трансформацій 

константах культури – й індивідуальне – в індивідуально-авторських 

концептах. Індивідуально-авторська концептосфера письменника – це 
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впорядкована сукупність індивідуально-авторських концептів як результатів 

вербалізації констант культури в нових смислових конфігураціях, яка 

об’єктивується в концептуальній та національно-мовній картинах світу, 

інтегрованих до індивідуально-авторської картини світу, і вербалізується в 

тексті мовними засобами, притаманними мові письменника. 

Вивчення колективного в індивідуально-авторській картині світу є 

істотною рисою на цьому етапі розвитку лінгвістичної теорії художнього 

тексту. Як зазначає О. П. Воробйова, «поетика ідіостилю значною мірою 

залежить від змісту окремих поетик, характерних для творів того чи того 

письменника або літературного напряму». На схожість вербалізації в 

письменників ХХ ст. вказує В. Г. Адмоні, називаючи такі їхні спільні ознаки, як 

амбівалентність смислів, перевантаженість смислового наповнення слова й 

підтекст. Виявлення колективної природи індивідуально-авторської 

концептосфери та механізмів її вербалізації – нагальна проблема сучасної 

лінгвістичної теорії художнього тексту, оскільки дає змогу розкрити сутність 

системи художнього тексту як живого, динамічного організму. Завдяки цьому 

стає можливим розгляд вербалізації індивідуально-авторської концептосфери 

видатного німецького письменника ХХ ст. Т. Манна, який створював 

прецедентні художні тексти. 

У другому розділі «Методологія і методика аналізу індивідуально-

авторської концептосфери Т. Манна» окреслено сучасні підходи до вивчення 

індивідуально-авторської концептосфери письменника; розглянуто 

німецькомовні інновації Т. Манна крізь призму колективного й індивідуально-

авторського; схарактеризовано аналітичний стиль письменника й визначено його 

риси, зокрема лейтмотивний принцип асоціативності, номінативність мови його 

текстів, польовий принцип вербалізації індивідуально-авторської концептосфери 

Т. Манна; розкрито та описано доцільність методу семантичної ротації для 

аналізу вербалізації індивідуально-авторської концептосфери Т. Манна. 

Індивідуально-авторська концептосфера може бути представлена 

поетапно у вигляді асоціативно-концептуальних полів. Асоціативно-

концептуальне поле визначається як ментальна сфера нації в сукупності 

вербалізованих констант культури, пов’язаних у тексті парадигматично й 

синтагматично, і система сіткових асоціацій, яка викликана цією вербалізацією 

у свідомості читача. Асоціативно-концептуальне поле ускладнюється 

конфігураціями, під якими розуміємо групування індивідуально-авторських 

концептів і перехрещення їхніх зв’язків у структурі асоціативно-

концептуального поля. 

Суть колективного в мові Т. Манна полягає в тому, що він вичерпує 

матеріал мови художньої літератури його епохи. Разом із письменниками-

сучасниками Т. Манн оновлює мову німецької художньої літератури шляхом 

уведення в художній текст таких характеристик, як внутрішній монолог, 

пріоритетність мови, асоціативність й мовна поліфонія. 

Специфічною рисою вербалізації Т. Манна є аналітичність і схильність 
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до самокоментування, пов’язані з пошуком точних слів і їх синонімів. Ця риса 

стосується лексичного наповнення та синтаксичної структури художніх текстів 

письменника. Художні тексти Т. Манна вирізняються складним синтаксисом, 

що пояснюється прагненням письменника вмістити в реченні складний процес 

мислення й переживання.  

Т. Манну притаманні синтаксис приєднання; перехрещення 

складносурядних і складнопідрядних речень; атрибутивні складнопідрядні 

речення; відхилення від нормативного порядку слів через додаток, уособлення 

й парантезу. Наприклад: 

‹…›Zwei Reisetage entfernen den Menschen – und gar den jungen, im Leben 

noch wenig fest wurzelnden Menschen – seiner Alltagswelt, all dem, was er seine 

Pflichten, Interessen, Sorgen, Aussichten nannte, viel mehr, als er sich auf der 

Droschenfahrt zum Bahnhof wohl träumen ließ… (Mann: 8).  

У наведеному прикладі об’єктивна оповідь переривається суб’єктивним 

елементом, породженим авторською оцінкою й авторським сприйняттям 

зображуваної події, що підкріплюється модальним прислівником gar, який 

посилює висловлювання. 

Властивий текстам Т. Манна лейтмотивний принцип асоціативності 

ґрунтується на створенні складного комплексу значень через серійні повтори, у 

тому числі із синонімічними варіюваннями, у яких нагромаджуються та 

ущільнюються лексичні значення лексем. Під лейтмотивним повтором у 

дослідженні розуміється спосіб варійованого повтору конфігурацій 

індивідуально-авторського концепту, що містить, зокрема, синонімічний та 

асоціативний повтор, заснований на лексичних і синтаксичних трансформаціях. 

Лейтмотивні повтори, поєднуючись і взаємодіючи один з одним, утворюють 

асоціативно-концептуальне поле з ущільненням смислів. У лейтмотивному 

повторі превалюють іменники і прикметники, зокрема, наявні складні іменники 

й групи прикметників, які як означення покликані характеризувати з усіх боків 

предмети і явища в їх складності та багатогранності. Наприклад:  

Fluchtdrang war sie, daß er es sich eingestand, diese Sehnsucht ins Ferne 

und Neue, diese Begierde nach Befreiung, Entbürdung und Vergessen, – der 

Drang hinweg vom Werke, von der Alltagsstätte eines starren, kalten und 

leidenschaftlichen Dienstes (Mann: 8).  

У наведеному прикладі лейтмотивний повтор вербалізується через 

варійований повтор іменника Drang іменником-композитом Fluchtdrang і 

синонімічним повтором константи культури ARBEIT через іменники Werk і 

Dienst. Підсилення складного іменника Fluchtdrang як «прагнення втечі» 

відбувається шляхом серійного входження до різних синонімічних рядів через 

іменники Sehnsucht, Begierde і Drang, які розширюються номінативними 

словосполученнями для доповнення значення «туга за далеким і новим» і «жага 

до звільнення, визволення від ярма і забуття», «прагнення геть від творчості і 

буденності служіння». 

У німецькомовному художньому тексті ХХ ст. новаторською є 
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вербалізація маннівської індивідуально-авторської картини світу в освоєнні всього 

потенціалу мови художньої літератури своєї епохи. Т. Манн освоює нові прийоми 

написання художнього тексту, такі як внутрішній монолог і асоціативність та 

використовує лінгвістичні прийоми, що відкривають його художні тексти для 

самокоментару, використовуючи лейтмотивний і польовий принцип вербалізації. 

Метод семантичної ротації є синтезом методик О. Г. Фоменко, 

Н. С. Болотнової й І. А. Тарасової, який дає змогу подати індивідуально-

авторську концептосферу як трирівневу структуру. Слідом за О. Г. Фоменко, 

індивідуально-авторські концепти розглянуто як трирівневі утворення, що 

розгортаються на основі констант культури. Використовуючи методику 

асоціативно-концептуального поля Н. С. Болотнової за тезаурусними зв’язками, 

здійснено пошук вербалізації константи культури через вербалізацію концепту 

за ключовими словами. Спираючись на когнітивно-польовий метод 

І. А. Тарасової, індивідуально-авторські концепти подаємо у вигляді 

асоціативно-концептуального поля, яке визначено в роботі як ментальну сферу 

нації в сукупності вербальних репрезентацій концептів, пов’язаних у тексті 

парадигматично й синтагматично, і систему асоціацій, породжену цією 

вербалізацією у свідомості читача. Такий синтез методик є доцільним, оскільки 

семантична ротація – це нарощення смислів. 

У третьому розділі «Німецькомовна вербалізація індивідуально-

авторської концептосфери в тексті «Der Tod in Venedig» Т. Манна» 

розглянуто еволюційні зрушення в художньому мовленні Т. Манна в тексті 

«Der Tod in Venedig»; вироблено трирівневу модель індивідуально-авторської 

концептосфери письменника; на першому рівні визначено чотири константи 

німецької культури; на другому рівні побудовано асоціативно-концептуальне 

поле ТОЧНОСТІ ВОЛІ, ПРАЦІ й СМЕРТІ; на третьому рівні виведено 

конфігурації сформованих на другому рівні асоціативно-концептуальних полів 

у їх перехрещеннях. 

У сучасних дослідженнях виокремлюються такі три риси еволюції 

мовного стилю в тексті «Der Tod in Venedig» Т. Манна: 1) розширена синонімія; 

2) ускладнення лейтмотивного повтору; 3) адитивність (додавання смислу за 

допомогою складних слів, поєднання іменників, ускладнення синтаксичних 

структур через однорідні члени речення та  конструкції в генітиві.  

За допомогою окресленого методу семантичної ротації описано три рівні 

освоєння констант німецької культури WILLE / ВОЛЯ, TOD / СМЕРТЬ, 

GENAUIGKEIT / ТОЧНІСТЬ і ARBEIT / ПРАЦЯ в тексті «Der Tod in Venedig» 

Т. Манна, які формують індивідуально-авторську концептосферу письменника. 

На першому рівні виявлено константи німецької культури: ARBEIT, WILLE і 

TOD, зафіксовані словниками та тезаурусом, які водночас є вербалізованими 

складниками індивідуально-авторської концептосфери Т. Манна; на другому – 

описано введені Т. Манном константи німецької культури з визначеною 

вербалізацією через лейтмотивний повтор і розширену синонімію, що входять 

до асоціативно-концептуального поля; на третьому – розглянуто конфігурації 
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асоціативно-концептуальних полів, виявлених на другому рівні, у їх 

перехрещеннях.  

На першому рівні Т. Манн вербалізує чотири константи німецької 

культури WILLE, GENAUIGKEIT, ARBEIT і TOD. Три константи культури – 

GENAUIGKEIT, WILLE і ARBEIT – вербалізуються в сукупності, в одному 

реченні з чотирма однорідними членами. Дві з констант – WILLE й 

GENAUIGKEIT – із самого початку вербалізуються в сполученні ТОЧНІСТЬ 

ВОЛІ – Genauigkeit des Willens. WILLE і ARBEIT – взаємопов’язані, оскільки 

вербалізуються в одному реченні іменниками Wille і Arbeit, у якому ARBEIT є 

залежним компонентом WILLE – іменника у генітиві: письменницька праця, 

яка потребує наполегливості і ТОЧНОСТІ ВОЛІ:  

‹…›Überreizt von der schwierigen, eben jetzt eine höchste Behutsamkeit, 

Umsicht, Eindringlichkeit und Genauigkeit des Willens erfordernden Arbeit... 

(Mann: 3). 

Через заголовок тексту «Der Tod in Venedig» виділено константу 

культури TOD, яка вербалізується в тексті іменником Tod. 

На другому рівні утворюються асоціативно-концептуальні поля 

ТОЧНОСТІ ВОЛІ, ПРАЦІ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ. Асоціативно-концептуальне 

поле ТОЧНОСТІ ПРАЦІ набуває подальшого розвитку через синонімічні 

іменники Tätigkeit, Leistung, Dienst, Werk, Mühe, Aufgabe у значеннях «ПРАЦЯ – 

діяльність», «ПРАЦЯ – досягнення», «ПРАЦЯ – служіння», «ПРАЦЯ – твір», 

«ПРАЦЯ – старання», «ПРАЦЯ – завдання».  

Асоціативно-концептуальне поле ТОЧНОСТІ ВОЛІ на другому рівні 

вербалізується іменниками: Gedanke, Wunsch, Vorhaben, Trachten. Behutsamkeit, 

Umsicht, Eindringlichkeit в смислах «ВОЛЯ – думка», «ВОЛЯ – бажання», 

«ВОЛЯ – намір», «ВОЛЯ – прагнення», «ВОЛЯ – обачність», «ВОЛЯ – 

обережність», «ВОЛЯ – наполегливість».  

На другому рівні константа німецької культури TOD, утворюючи 

асоціативно-концептуальне поле ПІЗНАННЯ СМЕРТІ, залучається до 

вербалізації  асоціативно-концептуального поля лексемами Ruhe, Schlaf, 

Schlummer і Fahrt, остання з яких асоціюється iз Himmelsfahrt (Вознесінням). 

Окреслені лексеми вербалізують смисли: «СМЕРТЬ – спокій», «СМЕРТЬ – 

сон», «СМЕРТЬ – безтурботний сон» і «СМЕРТЬ – подорож-Вознесіння».  

На третьому рівні проаналізoвано специфіку формування індивідуально-

авторської концептосфери як ІЛЮЗІЇ ВОЛЬОВОЇ ТОЧНОСТІ 

ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ ПРАЦІ шляхом мовних засобів, притаманних Т. Манну. 

На цьому рівні спостерігається перехрещення виявлених на другому рівні 

асоціативно-концептуальних полів ТОЧНОСТІ ВОЛІ, ПРАЦІ й ПІЗНАННЯ 

СМЕРТІ в нарощеннях смислу. Наприклад:  

‹…› weil ihr Schöpfer mit einer Willensdauer und Zähigkeit, derjenigen 

ähnlich, die seine Heimatprovinz eroberte, jahrelang unter der Spannung eines und 

desselben Werkes ausgehalten… (Mann: 14).  

У вищезазначеному прикладі ТОЧНІСТЬ ПРАЦІ як твір через іменник 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Gedanke
http://www.duden.de/rechtschreibung/Wunsch
http://www.duden.de/rechtschreibung/Vorhaben
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Werk у генітиві залежить від напруження через лексему Spannung. В одному 

полі перехрещуються ТОЧНІСТЬ ПРАЦІ як «твір» і ТОЧНІСТЬ ВОЛІ як 

«витривалість волі й завзятість». Іменник-композит Willensdauer – неологізм 

Т. Манна, оскільки трапляється лише один раз у цьому тексті і не зафіксований 

словниками. Окреслену лексему можна перекласти як «витривалість волі». 

Проаналізовано також особливості вербалізації індивідуально-

авторської концептосфери Т. Манна в тексті «Der Tod in Venedig» певними 

мовними засобами, серед яких виділено: 

– іменники, які вербалізують ТОЧНІСТЬ ВОЛІ, ПРАЦІ й ПІЗНАННЯ 

СМЕРТІ та їх синоніми, визначені на другому рівні, доповнюються іншими 

іменниками – однорідними членами речення, що вказує на розвиток 

асоціативно-концептуального поля визначених констант культури. Наприклад:  

‹…›Aschenbach hatte es einmal an wenig sichtbarer Stelle unmittelbar 

ausgesprochen, daß beinahe alles Große, was dastehe, als ein Trotzdem dastehe, trotz 

Kummer und Qual, Armut, Verlassenheit, Körperschwäche, Laster, Leidenschaft und 

tausend Hemmnissen zustande gekommen sei. Aber das war mehr als eine Bemerkung, 

es war eine Erfahrung, war geradezu die Formel seines Lebens und Ruhmes, der 

Schlüssel zu seinem Werk; und was Wunder also, wenn es auch der sittliche Charakter, 

die äußere Gebärde seiner eigentümlichsten Figuren war?.. (Mann: 14).  

На цьому прикладі показано, як ТОЧНІСТЬ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ ПРАЦІ 

через лексему Werk корелює із ТОЧНІСТЮ ЖИТТЯ в перепонах, що 

вербалізуються через сім однорідних іменників, які є «формулою життя» 

наратора: Kummer, Qual, Armut, Verlassenheit, Körperschwäche, Laster, Leidenschaft; 

– іменники, які вербалізують константи культури та їх синоніми, 

доповнюються одним або групою прикметників і проходять крізь текст 

лейтмотивним повтором у різних поєднаннях. Наприклад: …die liebenswürdige 

Haltung im leeren und strengen Dienste der Form... (Mann: 15). Через 

прикметники leer і streng ARBEIT / ПРАЦЯ наратора трансформується в «пусте 

й суворе служіння»; 

– синоніми WILLE / ВОЛІ, ARBEIT / ПРАЦІ та TOD / СМЕРТІ й 

лексеми, що вербалізують WILLE, ARBEIT і TOD, утворюють іменники-

композити. Наприклад: Arbeitsdrang (Mann: 54). Складний іменник дає змогу в 

одній лексичній формі поєднати константу німецької культури ARBEIT / 

ПРАЦЯ з іменником Drang як синонімом WILLE / ВОЛІ і ввести їх до 

асоціативно-концептуального поля ARBEIT / ПРАЦЯ як «потребу до роботи». 

Виявлені асоціативно-концептуальні поля ТОЧНОСТІ ВОЛІ, ПРАЦІ й 

ПІЗНАННЯ СМЕРТІ в тексті «Der Tod in Venedig» конфігурують, зіштовхуючись 

у процесі художнього пізнання ДУМКОЮ. Наприклад, ТОЧНІСТЬ ПРАЦІ як 

«служіння» трансформується через групу прикметників starr, kalt, leidenschaftlich і 

перехрещується в одному полі з ТОЧНІСТЮ ВОЛІ й ПІЗНАННЯМ СМЕРТІ:  

…Fluchtdrang war sie, daß er es sich eingestand, diese Sehnsucht ins Ferne 

und Neue, diese Begierde nach Befreiung, Entbürdung und Vergessen,- der Drang 

hinweg vom Werke, von der Alltagsstätte eines starren, kalten und leidenschaftlichen 



11 
 

Dienstes… (Mann: 8). 

Наведений приклад ілюструє перехрещення ТОЧНОСТІ ВОЛІ, ПРАЦІ й 

ПІЗНАННЯ СМЕРТІ. Трансформація ТОЧНОСТІ ВОЛІ здійснюється п’ятьма 

лексемами: Verlangen (з прикметниками durstig і rätselhaft), Fluchtdrang, 

Sehnsucht, Begierde та Drang, які означають прагнення, тяжіння, бажання. 

Т. Манн подає своє бачення прагнення, використовуючи прикметник durstig 

перед іменником Verlangen і наділяючи іменник смислом «пристрасне 

прагнення». Складний іменник Fluchtdrang через перший компонент Flucht 

(втеча) виводить за тезаурусними зв’язками на СМЕРТЬ у значенні «свобода», 

окреслюючи напрям перехрещення ТОЧНОСТІ ВОЛІ й ТОЧНОСТІ СМЕРТІ. 

Оскільки Т. Манн у ПІЗНАННІ (ERKENNTNIS), яке переважає над 

усім у тексті, освоює константи німецької культури WILLE, ARBEIT і TOD 

через розширені синоніми, які можуть належати до асоціативно-

концептуальних полів двох і навіть трьох констант культури одночасно, це 

створює в тексті «Der Tod in Venedig» ІЛЮЗІЮ ТОЧНОСТІ. Розширена 

синонімія вводиться письменником для пізнання ІЛЮЗОРНОЇ ВОЛЬОВОЇ 

ТОЧНОСТІ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ ПРАЦІ, яка насправді  подібна до 

мертвонародженого механізму, що продукує. Отже, виведені індивідуально-

авторські концепти можна окреслити як ТОЧНІСТЬ ВОЛІ, ПРАЦІ й 

ПІЗНАННЯ СМЕРТІ, а індивідуально-авторську концептосферу Т. Манна – як 

ІЛЮЗІЮ ПІЗНАННЯ ДУМКОЮ ВОЛЬОВОЇ ТОЧНОСТІ 

ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ ПРАЦІ. 

У четвертому розділі «Німецькомовна вербалізація індивідуально-

авторської концептосфери в тексті «Der Zauberberg» Т. Манна» розглянуто 

вербалізацію констант культури WILLE / ВОЛЯ й TOD / СМЕРТЬ у тексті «Der 

Zauberberg» як ключових для індивідуально-авторської концептосфери 

Т. Манна; описано індивідуально-авторські концепти ТОЧНІСТЬ ВОЛІ й 

ПІЗНАННЯ СМЕРТІ в асоціативно-концептуальному полі, підготовленому 

текстом «Der Tod in Venedig»; виведено наскрізні маннівські індивідуально-

авторські концепти ПІЗНАННЯ ВОЛІ ДУМКОЮ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ 

ДУМКОЮ. 

У тексті «Der Zauberberg» Т. Манна в асоціативно-концептуальному полі 

вербалізуються індивідуально-авторські концепти ТОЧНІСТЬ ВОЛІ й 

ПІЗНАННЯ СМЕРТІ як ПІЗНАННЯ ДУМКОЮ ВОЛІ й ПІЗНАННЯ ДУМКОЮ 

СМЕРТІ. Застосовуючи лейтмотивний повтор, Т. Манн формує асоціативно-

концептуальне поле як сферу дії індивідуально-авторських концептів 

ТОЧНІСТЬ ВОЛІ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ, що утворюють у художніх текстах 

Т. Манна розгорнуте, варійоване асоціативно-концептуальне поле. 

У тексті «Der Zauberberg» індивідуально-авторські концепти 

ТОЧНІСТЬ ВОЛІ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ вербалізуються одразу в 

асоціативно-концептуальному полі, підготовленому текстом «Der Tod in 

Venedig». Вони трансформуються у варіативних повторах на лексико-

семантичному, лексико-синтаксичному й текстовому рівнях як проекція 
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тексту «Der Tod in Venedig».  

Індивідуально-авторський концепт ТОЧНІСТЬ ВОЛІ в першому 

включенні до тексту трансформується як «нав’язування чужої ВОЛІ» у 

словосполученні nach dem Willen der Seinen:  

…Ein paar Semester lang hatte er nach dem Willen der Seinen Jurisprudenz 

studiert, aber aus unwiderstehlichem Drange hatte er umgesattelt und sich als 

Fahnenjunker gemeldet und war auch schon angenommen…(Mann: 63).  

Для письменника ВОЛЯ нав’язується ззовні. Надалі індивідуально-

авторський концепт ТОЧНІСТЬ ВОЛІ трансформується в тексті у таких 

векторах: «безволля»; «нестача ВОЛІ»; «відсутність (доброї) ВОЛІ», «зла 

ВОЛЯ». Отже, у тексті «Der Zauberberg» спостерігається тенденція до 

заперечення ВОЛІ як такої. У тексті «Der Tod in Venedig», навпаки, Т. Манн 

через низку синонімів і асоціативних лексем вербалізує творчу активність у 

ТОЧНОСТІ ВОЛІ, ВОЛЮ як тяжіння, прагнення, тугу – через асоціативний ряд 

лексем Drang, Verlangen, Sehensucht тощо. Вербалізація ТОЧНОСТІ ВОЛІ в 

тексті «Der Zauberberg» Т. Манна трансформує вольове пізнання світу. 

Асоціативно-концептуальне поле ТОЧНОСТІ ВОЛІ вибудовується в 

тексті «Der Zauberberg» по-іншому, ніж у тексті «Der Tod in Venedig», де 

окреслений маннівський індивідуально-авторський концепт отримував 

подальший розвиток в асоціативно-концептуальному полі як ТОЧНІСТЬ ВОЛІ 

через синоніми й асоціативні лексеми, які встановлювалися через синоніми-

константи культури WILLE / ВОЛЯ і з самого початку тексту WILLE / ВОЛЯ 

вербалізувалася одразу в асоціативно-концептуальному полі як ТОЧНІСТЬ 

ВОЛІ. 

У тексті «Der Zauberberg» розгортання асоціативно-концептуального 

поля  ТОЧНОСТІ ВОЛІ починається із словосполучення nach dem Willen der 

Seinen, що вербалізує ТОЧНІСТЬ ВОЛІ як таку, що нав’язується. Подальший 

розвиток відбувається через лейтмотивний повтор іменника Wille, який 

перехрещується з іншими лексемами тексту й у такий спосіб, шляхом повтору, 

поступово вибудовується в тексті асоціативно-концептуальне поле цього 

індивідуально-авторського концепту. 

Індивідуально-авторський концепт ПІЗНАННЯ СМЕРТІ в тексті «Der 

Zauberberg» вербалізується в лейтмотивному повторі іменника Tod. ПІЗНАННЯ 

СМЕРТІ вербалізується в асоціативно-концептуальному полі як «вплив на 

людські думки»; «духовно-урочисте, з одного боку, і плотське та матеріальне 

явище – з іншого»; «невід’ємна частина і заперечення ЖИТТЯ»; «тілесна 

розпущеність і розпуста». В асоціативно-концептуальному полі через 

вербалізацію синонімами ПІЗНАННЯ СМЕРТІ трансформується в «летальний 

випадок»; «вмирання, що пов’язане із ХВОРОБОЮ»; «вічний спокій ДУШІ»; 

«свобода сили розуму й сили ВОЛІ»; «сконання»; «визволення»; «гниття». 

Індивідуально-авторські концепти ТОЧНІСТЬ ВОЛІ й ПІЗНАННЯ 

СМЕРТІ – бінарні, оскільки вербалізуються в дихотоміях, що протидіють, 

ВОЛЯ – БЕЗВОЛЛЯ, СМЕРТЬ – ЖИТТЯ, які укорінені в дуалізмі людської 
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природи. Т. Манн посилює бінарність парами однорідних членів речення, 

виражених іменниками, синонімами й асоціативними іменниками ТОЧНОСТІ 

ВОЛІ або ПІЗНАННЯ СМЕРТІ:  

Ich glaube gar, wir sprachen von Tod und Leben, von den Würden des 

Todes, in so ferner Bedingung und Zubehör des Lebens ist, und von der 

Fratzenhaftigkeit, der er verfällt, wenn der Geist ihn abscheulicherweise als Prinzip 

isoliert (Mann: 521). 

У тексті здійснюється зіткнення й перехрещення асоціативно-

концептуальних полів ТОЧНОСТІ ВОЛІ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ. Індивідуально-

авторський концепт ТОЧНІСТЬ ВОЛІ перетинається в асоціативно-

концептуальному полі з індивідуально-авторським концептом ПІЗНАННЯ 

СМЕРТІ в значеннях «визволення» (визволення від лиха, вивільнення моралі й 

моральності, покори та витримки) і «сила» (розпусна сила; сила, що спрямована 

проти моральності, прогресу, ПРАЦІ й ЖИТТЯ). Отже, застосовуючи 

лейтмотивний повтор, Т. Манн розробляє прийом «польової зв’язності» мовних 

елементів. Організаційним центром цього поля виступає індивідуально-

авторський концепт ТОЧНІСТЬ ВОЛІ. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Концептуальна, національно-мовна й художня картини світу 

інтегруються індивідуально-авторською картиною світу письменника. У ній 

співвідносяться колективне – національна система інформації про світ – та 

індивідуальне, яке є освоєнням людиною цієї інформації й накопиченням нею 

індивідуального досвіду у вербалізації індивідуально-авторської 

концептосфери письменника з опорою на константи культури.  

Під індивідуально-авторською концептосферою запропоновано розуміти 

впорядковану сукупність індивідуально-авторських концептів як результатів 

освоєння констант культури у вербалізації індивідуально-авторської картини 

світу. 

Індивідуально-авторська концептосфера є динамічним утворенням, що 

стає вектором розвитку концептуальної й національно-мовної картин світу 

через трансформації констант культури, на основі яких вербалізуються 

індивідуально-авторські концепти, що в сукупності формують індивідуально-

авторську концептосферу.  

Константи культури й індивідуально-авторські концепти є складниками 

індивідуально-авторської концептосфери. Перші зафіксовані словником 

концепти культури, які мають незмінний і змінний складники й відіграють 

певну роль у духовному житті суспільства, простежуються в художніх текстах 

через погляди письменника. Індивідуально-авторський концепт – це 

трансформована в художньому тексті константа культури, вербалізована 

ціннісно значуща ментальна одиниця художньої картини світу, яка, з одного 

боку, є загальноприйнятим знанням, визнається частиною національної 
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культури й характеризує концептуальну картину світу того народу, до якого 

належить письменник, а з іншого – відбиває індивідуально-авторський досвід 

переживання дійсності. 

Розроблений метод семантичної ротації, який застосовано для аналізу 

вербалізації індивідуально-авторської концептосфери письменника шляхом 

додавання смислу за допомогою певних мовних засобів, дав змогу представити 

індивідуально-авторську концептосферу як трирівневу структуру: 1) на 

першому рівні вводяться константи німецької культури, які є 

фундаментальними, наскрізними й такими, що надають цілісності 

індивідуально-авторській концептосфері письменника; 2) на другому рівні 

письменник вербалізує індивідуально-авторські концепти в асоціативно-

концептуальних полях, котрі спираються на константи німецької культури, 

відібрані письменником на першому рівні; 3) на третьому рівні розглядаються 

конфігурації асоціативно-концептуальних полів, виявлених на другому рівні в 

їх перехрещеннях.  

У художньому тексті «Der Tod in Venedig» Т. Манна вербалізуються 

константи культури, які утворюють асоціативно-концептуальні поля, що 

взаємодіють між собою. Спираючись на лейтмотивний принцип, на першому 

рівні Т. Манн вводить константи німецької культури WILLE, GENAUIGKEIT, 

ARBEIT і TOD. На другому рівні вербалізація WILLE, GENAUIGKEIT, ARBEIT 

і TOD шляхом розширеної синонімії в ущільненнях однорідними членами 

речення, субстантивними словосполученнями з розгорнутим, варійованим 

правобічним і лівобічним розширенням прикметниками, приєднаннями 

складної синтаксичної структури виводить на індивідуально-авторські 

концепти, що освоюються в асоціативно-концептуальних полях ТОЧНОСТІ 

ВОЛІ, ПРАЦІ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ. На третьому рівні через перехрещення 

одне з одним формуються конфігурації виявлених на попередньому рівні 

асоціативно-концептуальних полів, що разом утворюють спільне асоціативно-

концептуальне поле ІЛЮЗІЇ ВОЛЬОВОЇ ТОЧНОСТІ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ 

ПРАЦІ. У такий спосіб індивідуально-авторська концептосфера Т. Манна 

інтегрує константи німецької національної культури в індивідуально-

авторському втіленні через художнє переживання. 

У тексті «Der Zauberberg» Т. Манн одразу вводить читача в асоціативно-

концептуальне поле ТОЧНОСТІ ВОЛІ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ, у якому ці 

індивідуально-авторські концепти трансформуються в ПІЗНАННЯ ВОЛІ й 

БЕЗВОЛЛЯ та ПІЗНАННЯ СМЕРТІ й ЖИТТЯ в їх антиноміях. Виявлені в 

тексті «Der Tod in Venedig» індивідуально-авторські концепти ТОЧНІСТЬ 

ВОЛІ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ уточнюються вербалізацією ПІЗНАННЯ ВОЛІ 

ДУМКОЮ й ПІЗНАННЯ СМЕРТІ ДУМКОЮ, ускладнюючи асоціативно-

концептуальні поля, освоєні в «Der Tod in Venedig». Серійність і циклічність 

індивідуально-авторської концептосфери знаходить закономірний вихід у 

дихотоміях, які залучаються до протидії всередині одного й того ж асоціативно-

концептуального поля. Новаторство вербалізації індивідуально-авторської 
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концептосфери Т. Манна полягає в тому, що він вибудовує свою індивідуально-

авторську картину світу в проекції на колективне, що дозволяє низці 

дослідників говорити про традиційність мови Т. Манна. 

Індивідуально-авторська картина світу Т. Манна, інтегрована в 

характерну йому індивідуально-авторську концептосферу, вербалізується в 

живому середовищі шляхом ущільнень розширеною синонімією й 

лейтмотивними повторами констант німецької культури в серійності 

вербалізації й циклічності маннівських індивідуально-авторських концептів, які 

освоюють ПІЗНАННЯ ДУМКОЮ (ВОЛІ, СМЕРТІ тощо).  

Перспективним напрямом подальшого дослідження індивідуально-

авторської концептосфери Т. Манна є її вивчення через інші асоціативно-

концептуальні поля, у яких освоюється маннівське ПІЗНАННЯ ДУМКОЮ, а 

також розгляд вербалізації індивідуально-авторської концептосфери в ранніх 

текстах письменника, які побачили світ до тексту «Der Tod in Venedig», для 

проекції в пізні тексти Т. Манна.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Ковальова О. М. Німецькомовна вербалізація індивідуально-авторської 

концептосфери Томаса Манна. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет 

Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2016. 

У дисертації описано асоціативно-концептуальні поля в індивідуально-

авторській концептосфері Т. Манна в тексті «Der Tod in Venedig» з опорою на 

ключові для зазначеного тексту константи німецької культури WILLE / ВОЛЯ, 

TOD / СМЕРТЬ, GENAUIGKEIT / ТОЧНІСТЬ, ARBEIT / ТРУД, досліджено 

трансформацію вербалізації індивідуально-авторської концептосфери в 

індивідуально-авторських концептах ПІЗНАННЯ ВОЛІ ДУМКОЮ та 

ПІЗНАННЯ СМЕРТІ ДУМКОЮ в тексті Т. Манна «Der Zauberberg». 

У роботі розроблено метод семантичної ротації, який було 

застосовано для аналізу вербалізації індивідуально-авторської 

концептосфери письменника через додавання смислу за допомогою певних 

мовних засобів, що дав змогу представити індивідуально-авторську 

концептосферу Т. Манна як трирівневу структуру: на першому рівні 

письменник відбирає константи німецької культури; на другому рівні він 
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вербалізує індивідуально-авторські концепти в асоціативно-концептуальних 

полях, які спираються на константи німецької культури, відібрані 

письменником на першому рівні; на третьому рівні розглядаються 

конфігурації, виявлених на другому рівні, асоціативно-концептуальних полів 

в їх перехрещеннях одне з одним.  

Ключові слова: асоціативно-концептуальне поле, індивідуально-

авторська картина світу, індивідуально-авторська концептосфера, 

індивідуально-авторський концепт, вербалізація, константа культури, константа 

німецької культури, лейтмотивний повтор.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ковалева Е. Н. Немецкоязычная вербализация индивидуально-

авторской концептосферы Томаса Манна. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет Министерства образования и науки Украины, 

Запорожье, 2016. 

В диссертации описаны ассоциативно-концептуальные поля в 

индивидуально-авторской концептосфере Т. Манна в тексте «Der Tod in 

Venedig» с опорой на ключевые для указанного текста константы немецкой 

культуры WILLE / ВОЛЯ, TOD / СМЕРТЬ, GENAUIGKEIT / ТОЧНОСТЬ, 

ARBEIT / ТРУД, исследована трансформация вербализации индивидуально-

авторской концептосферы в индивидуально-авторских концептах ПОЗНАНИЕ 

ВОЛИ МЫСЛЬЮ и ПОЗНАНИЕ СМЕРТИ МЫСЛЬЮ в тексте Т. Манна «Der 

Zauberberg». 

В работе разработан метод семантической ротации, который был 

применен для анализа вербализации индивидуально-авторской 

концептосферы писателя посредством добавления смысла при помощи 

определенных языковых средств, который позволил представить 

индивидуально-авторскую концептосферу Т. Манна в виде 

трехуровневой структуры: на первом уровне писатель отбирает 

константы немецкой культуры; на втором уровне он вербализирует 

индивидуально-авторские концепты в ассоциативно-концептуальных 

полях, которые опираются на константы немецкой культуры, 

отобранные писателем на первом уровне; на третьем уровне 

рассматриваются конфигурации, выявленных на втором уровне, 

ассоциативно-концептуальных полей в их пересечениях друг с другом.  

Ключевые слова: ассоциативно-концептуальное поле, индивидуально-

авторская картина мира, индивидуально-авторская концептосфера, 

индивидуально-авторский концепт, константа культуры, константа немецкой 

культуры, лейтмотивный повтор. 
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SUMMARY 
 

Kovalyova E. German Language Verbalization of Thomas Mann’s 

Individual-Authorial Conceptual Sphere. – Manuscript. 

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

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

This dissertation focuses on verbal means of creating an individual-authorial 

conceptual sphere in Thomas Mann’s works of fiction. It explores German language 

verbalization of his individual-authorial conceptual sphere in «Death in Venice» and 

«The Magic Mountain». 

This dissertation identifies the relationship between the collective and 

individual-authorial as integration of the writer’s individual-authorial worldview into 

the conceptual, national language and fictional worldviews of the epoch; determines 

the ways of integrating the conceptual, national language and fictional worldviews 

into Th. Mann’s individual-authorial conceptual sphere; proposes the method of 

semantic rotation to analyze the writer’s individual-authorial conceptual sphere as a 

three-level model; defines the nature of individual-authorial conceptual sphere and its 

constituents; determines means of verbalization specific to Th. Mann’s individual-

authorial conceptual sphere; analyzes continuity of individual-authorial concepts 

COGNITION OF WILL BY THE THOUGHT and COGNITION OF DEATH BY 

THE THOUGHT in the individual-authorial conceptual sphere of Th. Mann. 

This dissertation studies associative-conceptual fields involved in the individual-

authorial conceptual sphere in Th. Mann’s text «Death in Venice» based on this text’s key 

constants of German culture such as WILL, DEATH, ACCURACY, and LABOUR; it 

also explores the transformation of verbalized individual-authorial conceptual sphere in 

such individual-authorial concepts as COGNITION OF WILL BY THE THOUHGT and 

COGNITION OF DEATH BY THE THOUGHT in his text «The Magic Mountain». 

This work proposes the method of semantic rotation applied to analyze the 

verbalization of the writer’s individual authorial conceptual sphere through augmented 

meaning provided by selected language means, which enabled to represent Th. Mann’s 

individual authorial conceptual sphere as a three-level structure: first, the writer selects 

German cultural constants; second, he verbalizes the individual authorial concepts in 

associative-conceptual fields based on previously selected German cultural constants; 

finally, verbalization of individual authorial conceptual sphere creates the 

communicative space that embraces all literary texts by this writer. 

The use of the method of semantic rotation facilitated to analyze the 

development of such constants of German culture as WILL, ACCURACY, DEATH, 

and LABOUR that are verbalized in «Death in Venice» and «The Magic Mountain» 

in the form of individual-authorial concepts whose extended synonymy and leitmotiv 

repetition provide the overlapping of associative-conceptual fields via COGNITION 

BY THOUGHT that is specific to Thomas Mann. 

Key words: associative-conceptual field, individual authorial worldview, 

individual-authorial conceptual sphere, cultural constant, German culture constant, 

verbalization, leitmotiv repetition. 
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