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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 
 

У сучасному мовознавстві все більш актуальними стають інтегровані 

розвідки когнітивно-комунікативного / когнітивно-дискурсивного спрямування, 

які відкривають нові можливості у вивченні різних видів мовленнєвої діяльності, 

у тому числі й фольклорних творів, до яких належать тексти німецьких народних 

пісень (далі – ННП).  

Тексти ННП виступають об’єктом наукового опрацювання щонайменше з 

трьох причин. По-перше, композиційно та змістовно вони є завершеними 

текстовими побудовами малої форми з неприхованою національно-ціннісною 

домінантою (когнітивно-семантичний чинник). По-друге, тексти ННП – 

невід’ємна частина фольклорного дискурсу, а відповідно й художньої комуні-

кації (функційно-комунікативний чинник). По-третє, вони створені людиною та 

призначені для людини, а тому мисляться й сприймаються у зв’язку і разом з 

людиною (антропоцентричний чинник). Попри всі ці чинники тексти ННП все 

ще не стали об’єктом спеціального лінгвістичного дослідження в когнітивно-

комунікативній системі координат. 

Актуальність роботи визначає загальна тенденція гуманітарного знання до 

міждисциплінарного осмислення мовленнєвої діяльності людини, у межах якого 

виокремлюється один із пріоритетних векторів сучасної лінгвістики – 

когнітивно-комунікативний з його підвищеним інтересом до мовного 

картинування світу, специфіки національних характерів і ціннісних орієнтирів 

етносу. Їх вивчення є на часі й з огляду на потребу осягнення соціокультурного 

профілю суспільства, який відповідає фольклорно-карнавальній традиції, тісно 

пов’язаній із реалізацією естетичної функції мови.  

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

виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми факультету 

іноземної філології Запорізького національного університету “Когнітивно-

дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць” (номер державної 

реєстрації 0103U002181). Тема дисертації затверджена науково-технічною 

радою ЗНУ (протокол № 4 від 16 грудня 2010 р.).  

Мета дослідження полягає в з’ясуванні когнітивно-комунікативної 

організації текстів ННП як особливого типу творів фольклорної спадщини.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 обґрунтувати теоретико-методологійні передумови вивчення текстів 

ННП та окреслити міждисциплінарні параметри їх дослідження;  

 розробити методику комплексного вивчення когнітивно-комунікативної 

організації текстів ННП;  

 описати композиційно-семантичну типологію текстів ННП; 

 схарактеризувати концептосистему текстів ННП у ракурсі маркування 

ними специфічного когнітивно-семантичного простору; 
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 розкрити механізми граматичного аранжування текстів ННП під кутом 

зору комбінаторики форм і смислів;  

 визначити лінгвостилістичну специфіку текстів ННП у фольклорно-

пісенному дискурсі.  

Об’єктом дослідження є тексти німецької народної пісні.  

Предмет дослідження – когнітивно-семантичні та комунікативно-функційні 

властивості текстів ННП. 

Мaтeрiaлoм дослідження слугували 1750 текстів німецьких народних 

пісень, дібраних із друкованих збірок німецьких народних пісень, відкритих 

Інтернет-сайтів та із сайту Фрайбургського університету – провідної державної 

інституції з вивчення пісенного фонду німецького народу. При цьому основними 

критеріями відбору слугували такі ознаки ННП, як поширеність пісні на 

території Німеччини, її наддіалектний характер, наявність тексту в збірках другої 

половини ХХ ст., наявність нотного супроводу.  

Теоретико-методологійну базу становить когнітивно-комунікативна 

парадигма мовознавства (Ф. С. Бацевич, Л. І. Бєлєхова, А. П. Загнітко, 

В. І. Карасик, А. П. Мартинюк, І. М. Осовська, С. І. Потапенко, О. О. Селіванова, 

І. С. Шевченко, T. A. van Dijk, Р. Gärdenfors, Z. Hamawand, R. W. Langacker, 

G. Rickheit, M. Warglien, A. Ziem та ін.), яка постулює нерозривну єдність 

конітивного та комунікативного начал в мовленнєвій діяльності людини. 

Метoдoлoгiя дoслiдження зумoвлeнa діалектичним пiдхoдoм дo мoвних i 

мoвлeннєвих явищ, який, ґрунтуючись нa зaгaльнoнaукoвих принципах пізнання 

законів розвитку природи, мови й мислення (aнaлiз – синтeз, iндукцiя – дедукцiя, 

фopмa – змiст, системa – стpуктуpa), пepeдбaчaє кoмплeкснe зaстoсувaння таких 

конкретних метoдiв лiнгвiстичнoгo aнaлiзу: мiждисциплiнapний (для oсмислен-

ня основних нaукoвих пoглядiв нa пiсенний текст у гумaнiтapнiй тpaдицiї), 

oписoвий (для аналізу мовних фактів, які можна безпосередньо спостерігати), 

тематико-ідеографічний (для з’ясування композиційно-семантичної типології 

текстів ННП), лiнгвoкoнцептуaльний (для кoгнiтивнo-семaнтичнoгo мoделювaння 

концептoсистеми текстiв ННП), функцiйно-граматичний (для вивчення шляхiв i 

способiв їхнього граматичного apaнжувaння), лiнгвoстилiстичний (для oпису 

зaсoбiв виразності). У poбoтi викopистaнo пpийoми спoстеpеження, узaгaльнення, 

(контекстуальної) інтерпретації, моделювання, системaтизацiї, a тaкoж 

кiлькiснi пiдpaхунки. 

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

закономірності компонування та використання текстів ННП у фольклорному 

дискурсі; запропоновано номенклатуру їхніх основних композиційно-семантич-

них типів на основі онтологічних і семіотичних принципів структурування; 

змодельовано концептосистему текстів ННП, утворювану одиницями різного 

ієрархічного статусу навколо доменів ЛЮДИНА, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, 

ХРОНОТОП та їх комбінаторикою; розкрито функційний алгоритм преферентного 
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використання в текстах ННП засобів морфологічного (час, спосіб, стан) 

і синтаксичного (гомо- і гетерогенність конструкцій) рівнів; описано 

лінгвістилістичну специфіку текстів ННП, яка конституюється комплексним 

використанням евфонічних, фонетичних і музичних засобів, а також широкими 

можливостями різних модифікацій склáдового обсягу.  

Теоретичне значення дисертаційної праці визначає внесок у такі галузі 

мовознавства, як лінгвосеміотика, лінгвокогнітологія, лінгвопоетика, лінгвістика 

тексту, комунікативна лінгвістика. Проведений когнітивно-комунікативний 

аналіз текстів ННП може слугувати  основою для подальшого вивчення 

аналогічних і/або споріднених явищ в інших природних мовах.  

Прaктичнe знaчeння здобутих результатів полягає в можливості їх 

використання в тaких нoрмaтивних курсaх, як тeoрeтичнa грaмaтикa нiмeцькoї 

мoви (рoздiли “Рeчeння нa кoмунiкaтивнoму рiвнi”), стилiстикa німeцькoї мoви 

(рoздiл “Пoeтичнi зaсoби i фiгури мовлення”), оснoви тeoрiї кoмунiкaцiї (рoздiли 

“Мoвнa кoмунiкaцiя i суспiльствo”, “Тeкст i тeкстoвa комунікація”); у навчально-

методичній роботі (при укладанні нaвчaльнo-мeтoдичних посібників для 

студeнтiв-гeрмaністiв рiзних oсвiтньo-квaлiфiкaцiйних рівнів).  

Апробація роботи. Основні положення й результати дослідження  

пройшли апробацію на шести міжнародних конференціях: “Іноземна філологія  

у ХХІ ст.” (Запоріжжя, 2010, 2011, 2012, 2014), “Викладання та вивчення  

німецької мови в міжкультурному просторі” (Львів, 2010), “Contemporary issues  

in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland  

and Ukraine” (Люблін, 2017), одній всеукраїнській науковій конференції  

з міжнародною участю “Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та 

прагмалінгвістика” (Харків, 2014), трьох всeукрaїнських науково-практичних 

конференціях: “Сучасна германістика: теорія і практика” (Дніпропетровськ,  

2012, 2015), “Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні рішення” 

(Бердянськ, 2012).  

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено в 

17 одноосібних публікаціях, 9 із яких надруковані у фахових виданнях України, 

3 – у періодичних виданнях інших держав; 4 – у матеріалах наукових 

конференцій, 1 – у виданні України, яке не входить до переліку фахових. 

Загальний обсяг публікацій – 5,62 друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

із  висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел (444 джерела, із них 146 – іноземними мовами); дисертація містить 

10 рисунків, 6 таблиць та 9 додатків. Повний обсяг роботи – 330 сторінок, обсяг 

основного тексту – 185 сторінок.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 

завдання, визначено об’єкт і предмет, названо джерела фактичного матеріалу, 

з’ясовано методи дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичне й 

практичне значення здобутих результатів, подано відомості про апробацію та 

кількість публікацій, окреслено структуру й обсяг дисертації.  
 

У першому розділі “Теоретико-методологійні засади вивчення текстів 

німецької народної пісні в гуманітарній традиції” розглянуто теоретичні та 

методологійні передумови вивчення заявленого об’єкта в міждисциплінарному 

вимірі, визначено його місце й роль у художній комунікації фольклорного типу. 

Особливу увагу сконцентровано на описі методики аналізу, яка передбачає 

комплексне використання методів, прийомів і процедур, необхідних для 

виконання конкретних дослідницьких завдань. 

Народна пісня ввібрала в себе тисячолітній духовний і практичний  

досвід етносу, всеосяжно відобразила його естетичні смаки, його історію, 

світогляд, менталітет, систему цінностей. До народної пісні, осмислення  

її ґенези, розвитку й функціювання як самодостатнього компонента народної 

культури, синкретичного художнього феномену трудового й соціального  

життя народу, його побуту, психології та ідеології, концентрату духовної історії 

людства в різні часи зверталися М. М. Бахтін, JI. М. Гумільов, О. Ф. Лосєв, 

представники міфологічної школи у фольклористиці О. М. Афанасьєв, 

Ф. І. Буслаєв, О. О. Потебня, філософи, етнографи, філологи, фольклористи, 

культурологи С. Б. Адоньєва, В. П. Анікін, Є. В. Анічков, C. Й. Грица, О. І. Дей, 

М. К. Дмитренко, В. І. Єрьомина, М. С. Жиров, Д. С. Лихачов, С. Ю. Неклюдов, 

В. Я. Пропп, В. М. Топоров, О. Т. Хроленко, M. Albrecht, H. Bausinger, O. Böckel, 

T. Hochradner, E. Klusen, W. Steinitz, H. Strohbach, дослідники музичного фольклору 

А. І. Іваницький, Ф. М. Колесса, І. В. Мацієвський, В. М. Щуров, W. Wiora та ін. 

Німецька народна пісня є яскравим представником фольклорного жанру та 

однією з форм народної поетичної творчості. Як фольклорний жанр вона існує 

впродовж тривалого історичного періоду, передається з покоління в покоління, 

характеризується варіативністю  текстів, анонімністю мелодії та/або тексту 

і втілює специфічну етнокультурну інформацію (M. Albrecht, H. Bausinger, 

E. Klusen, A. Haug, T. Hochradner, M. Fischer, L. Röhrich, L. Schmidt, J. Strajnar, 

H. Strohbach та ін.). ННП може виникнути з пісні будь-якого походження за 

умови її творчого варіювання, а анонімність є не обов’язковим, а відносним 

показником народності пісні.  

Виникнення ННП як фольклорного твору – багаторазовий творчий акт, 

співтворцем у якому міг виступати будь-який представник лінгвосоціуму. 

Тексти ННП створювалися за вже відомими зразками, а інколи навіть включали 

й прямі запозичення. Поширення ННП у фольклорному дискурсі пов’язане з їх 

багаторазовим виконанням, що, у свою чергу, спричиняло їхню варіативність, 
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релевантними параметричними ознаками якої є імпровізованість, 

повторюваність, традиційність і синкретизм (Л. П. Кучукова, Л. М. Пузейкіна, 

Т. М. Рівна, П. В. Табахьян). У зв’язку з цим доцільно говорити про тісний 

зв’язок ННП з іншими фольклорними жанрами – казкою, загадкою, лічилкою, 

прислів’ям тощо. 

Як жанр народної творчості ННП акумулює риси, властиві більшості творів 

усної народної творчості (паралелізм, еквілінеарність, типологія), і виконує 

різноманітні функції (виховну, гедонічну, соціалізаційну тощо), проте найголов-

нішою є естетична. Творче засвоєння кращих зразків художньо-естетичної спад-

щини в її самобутній національній формі, живе залучення до духовно-етичних 

цінностей, глибоке їх сприйняття в контексті всієї культури є важливим напрямом 

виховання нових поколінь і показником реального зростання культурного рівня 

нації.  

Як фольклорно зумовлене явище, ННП відображає соціокультурний поступ 

історії та еволюцію абстрактного мислення людини, особливості її побуту й 

духовного життя та має певну значущість для сучасної комунікативної культури 

суспільства – у карнавальному, святковому, педагогічному, дитячому та інших 

дискурсах.  

З огляду на це особливо цінними стають сприйняття й вивчення ННП в 

етнопедагогічному, психокогнітивному та ейдетичному аспектах, які втілюють 

високу образність на тлі психології народу та його виховних рефлексій. Як об’єкт 

педагогіки ННП передбачає виховання в особистості любові до батьківщини, 

суспільства, сім’ї, порядку, обов’язків. Для цього в нагоді стають такі суто 

психологічні риси ННП, як відчуття, сприйняття, пам’ять, інтелект. Вагомим 

складником етнопедагогіки та когнітивної психології є ейдетичний аспект з його 

зверненням до культурно-мовних і музично-поетичних образів. 

Вивчення текстів ННП спирається на когнітивно-комунікативну  

(когнітивно-дискурсивну) парадигму знання, яка розглядає мовленнєву 

діяльність на тлі внутрішніх ментальних процесів і передбачає інтеграцію 

комунікативного та когнітивного підходів до мовних і мовленнєвих явищ 

(Ф. С. Бацевич, С. Г. Воркачев, Н. Г. Єсипенко, В. І. Карасик, О. С. Маріна, 

О. І. Морозова, В. О. Самохіна, О. О. Селіванова, В. Є. Чернявська, 

Р. Gärdenfors, T. A. van Dijk, Z. Hamawand, R.W. Langacker, G. Rickheit, 

M. Warglien, A. Ziem та ін.). Основними параметрами цієї парадигми є 

антропоцентризм, функціоналізм, експансіонізм і експланаторність.  

Алгоритм комплексного вивчення текстів ННП складається з трьох 

етапів – підготовчого, дослідницького та фінального, для кожного з яких 

визначено певні кроки, що передбачають відповідні методи, процедури, операції 

та техніки аналізу.  

Підготовчий етап став базовим для теоретико-методологійного осмислен-

ня загального епістемічного фону. На його основі сформовано набір критеріїв 
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для окреслення об’єкта дослідження та добору матеріалу. Дослідницький етап, 

який складається з семи дослідницьких кроків, пов’язаний із з’ясуванням 

типових когнітивно-комунікативних рис, властивостей і параметрів текстів 

ННП: з описом їхнього когнітивного потенціалу (композиційно-семантична 

типологія, концептуальний простір, концептосистема) та комунікативно-функ-

ційної реалізації (граматичне оформлення, стилістична специфіка). Фінальний 

етап – це оформлення результатів роботи і підведення підсумку щодо 

моделювання когнітивно-семантичного та комунікативно-функційного устрою 

ННП. На кожному етапі дослідження виявлялися інтегральні та диференційні 

риси досліджуваних текстів, які встановлювалися шляхом ретельних 

підрахунків, – частоти використання певного явища.  

Комплексне когнітивно-дискурсивне дослідження текстів ННП дозволяє 

визначити семантику ключових компонентів у структурі текстів ННП різних 

типів, дати оцінку шляхам і способам мовного втілення знань про світ, 

зафіксованих у пісенних образах, відтворити систему концептів різного рівня 

репрезентації, необхідну для осмислення національно маркованої значущості 

ментефактів культури, визначити особливості породження й сприйняття різних 

типів текстів в умовах поточної комунікативної культури суспільства тощо. 

У другому розділі “Когнітивно-семантичний простір текстів німецької 

народної пісні” висвітлено лінгвокогнітивні властивості текстів ННП, описано 

композиційно-семантичну типологію та змодельовано їхню концептосистему, 

утворювану ментефактами різного ієрархічного статусу навколо певних доменів та 

комбінаторикою концептів з паралельним інвентаризуванням засобів їх мовної 

репрезентації. 

 
 

Рис. 1. Тематико-змістова типологія ННП 
 

Лінгвістично релевантним аспектом вивчення текстів ННП є їхня компо-

зиційно-семантична типологія, представлена в термінах форми, змісту і 
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функції (рис. 1). За формою розрізняють одно- і багатокуплетні, монологічні та 

діалогічні (структурно-композиційний тип), за змістом – пісні про любов, 

батьківщину, знаменні події, природу, календарні дати, пісні переселенців, пісні, 

що характеризують виконавця / слухача за віком, гендерною, соціальною чи 

професійною ознакою (тематико-ідеографічний тип). За функційним 

призначенням виокремлюють працесупроводжувальні, військові, маршові, 

танцювальні, святкові, застільні, подорожувальні, колискові, хвалебні тощо пісні 

(функційно-семантичний тип).  

Композиційно-семантичні типи текстів ННП мають прямі кореляції з 

набором концептів, які в них актуалізуються. У зв’язку з піснею доцільно 

говорити про концепти з фольклорним субстратом.  

Фольклорний концепт є дискурсивним варіантом однойменного загально-

культурного концепту, що виявляється в ідентичності поняттєвих складників та 

наявності загальних образних і ціннісних ознак. Головні  відмінності полягають 

у вищому ступені архаїчності та стійкості образної палітри фольклорного 

концепту порівняно із загальнокультурним, а також в його оцінній 

однолінійності. Сукупність фольклорних концептів утворює концептосистему 

фольклорного дискурсу як набір взаємопов’язаних генеративних, деривативних 

і нейтральних елементів, що актуалізуються в пісні. 

Концептосистема текстів ННП конституюється поєднанням функційно та 

змістовно різних ментальних одиниць, упорядкованих доменами ЛЮДИНА, 

ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ХРОНОТОП. Кожен домен утворюється триєдністю  

гіпер-, гіпо- та катаконцептів, які заповнюють концептуальний простір ННП певним 

набором якісних ознак, що відображають універсальні оцінні опозиції. Вони є 

гранично загальними категорійними поняттями, які виражають найбільш істотні 

відношення дійсності, задані протиріччями біологічного та соціального, живого й 

неживого, матеріального та нематеріального, просторового й часового. При цьому 

найбільш продуктивним є домен ЛЮДИНА, спадні концептуальні репрезентанти 

якого становлять близько половини актуалізацій трьох інших доменів (табл. 1).  
 

Таблиця 1 

Обсяг і продуктивність концептуальних доменів у ННП 
 

Концептуальні 

домени 

Кількість 

концептів 

Кількість 

актуалізацій 

ЛЮДИНА 97 45% 3109 48% 

ПРИРОДА 42 20% 1118 17% 

КУЛЬТУРА 46 21% 1297 20% 

ХРОНОТОП 31 14% 974 15% 

Разом 216 100% 6498 100% 
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Структура домену ЛЮДИНА представлена двоєдністю гіперконцептів 

ЛЮДИНА БІОЛОГІЧНА (Sie hat ein' roten Munde | Und zwei Äuglein klar, ja klar.| 

Auch ein' schneeweißen Leibe, | Dazu goldfarbnes Haar. | Das zieret sie fürwahr) 

і ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА (Die Freundschaft bleibt die Kette | hier und an jeder Stätte, 

| die uns zusammen hält. | Reicht euch die Bruderhände, | bleibt Freunde bis ans Ende | 

auf dieser schönen Welt). Обидва гіпероніми представлені в концептуальному 

просторі ННП гіпонімами СТАТЬ, ВІК, СТАН, ПОЧУТТЯ, СТОСУНКИ, СОЦІАЛЬНИЙ 

СТАТУС тощо. Вони створюються за рахунок бінарних опозицій 'чоловік – жінка', 

'молодий – старий', 'свій – чужий', 'задоволення – страждання', 'багатий – бідний', 

які протиставляють концепти з різною оцінкою і виявляють при цьому кількісну 

асиметрію з абсолютною перевагою “позитивних” концептів. Найвищі показники 

продуктивності та сполучуваності демонструють концепти MÄDCHEN, KIND, HERZ, 

FREUDE, LIEBE і SCHÖNHEIT, що втілюють традиційні цінності патріархального 

селянства і стають основою розгортання фольклорного дискурсу.  

Концептуальний домен ПРИРОДА конституюється протиставленням 

гіперконцептів ЖИВА ПРИРОДА (Freude lacht uns überall: | in der Vöglein 

Liederschall, | in der Wiesen frischem Grün, | in der Blumen zartem Blühn) і 

НЕЖИВА ПРИРОДА (Frisch auf drum, frisch auf drum im hellen Sonnenstrahl, | 

wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal! | Die Quellen erklingen die Bäume 

rauschen all). Їхніми спадними репрезентантами є гіпоніми ФЛОРА, ФАУНА, 

СТИХІЯ, НЕБЕСНІ ТІЛА, ПОГОДА та ЛАНДШАФТ. Бінарні опозиції 'задоволення – 

страждання', 'свій – чужий', 'верх – низ', 'гірський – долинний', зафіксовані в них, 

можуть виявлятися як на рівні гіпоконцептів загалом, так і їхніх окремих ознак. 

Найвища індивідуальна та комбінаторна активність, пов’язана з концептами 

BAUM, BLUME, VOGEL, HIMMEL, SONNE, BERG, TAL і WALD, зумовлена їхньою 

символічною багатозначністю та деталізованістю асоціативно-образних ознак 

(Der Vogel sitzt in seinem Nest, | wohl auf dem grünen Baum. | Ach, Schätzel, bin ich 

bei dir g'west |oder war es nur ein Traum?).  

Архітектоніка домену КУЛЬТУРА визначається змістом гіперконцептів 

МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА (ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЖА, ГРОШІ, ПРИЛАДДЯ, СПОРУДИ) і 

ДУХОВНА КУЛЬТУРА (РЕЛІГІЯ, ЗВИЧАЇ), аксіологічний профіль яких представ-

лений бінарними опозиціями 'задоволення – страждання', 'свій – чужий', 'багатий 

– бідний'. У кількісному відношенні переважають генеративи WANDERN, WEIN, 

LIED та їхні кореляти ALKOHOLGENUSS, GLAS, GOLD і GOTT. Пор.: Drum lebe das 

gelobte Land, | das uns den Wein erzog! .. | Es lebe jeder deutsche Mann, | der seinen 

Rheinwein trinkt, | so lang er's Kelchglas halten kann | und dann zu Boden sinkt або 

Gott mag es schenken, | Gott mag es lenken, | er hat die Gnad. 

Концептуальний домен ХРОНОТОП структурується двома гіперконцеп-

тами – ПРОСТІР (Heimat, wie bist Du so schön? | Könnt 'ich, ja könnt' ich, | könnt 

'ich Dich wieder zu sehen? | Aber das kann nicht sein, | muß in die Welt hinein!) і ЧАС 
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(Schöner Frühling, komm doch wieder! | Lieber Frühling, komm' doch bald! | Bring' 

uns Blumen, Laub und Lieder, | Schmücke wieder Feld und Wald). Їм підпо-

рядковуються гіпоніми ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР, ЗАКРИТИЙ ПРОСТІР, КОРДОН, ВІДСТАНЬ, 

ЧАС ДОБИ, ПОРИ РОКУ, аксіологічні параметри яких визначаються такими 

бінарними опозиціями, як 'свій – чужий', 'високо – низько' , 'далеко – близько', 

'задоволення – страждання', 'світло – тьма'. Найвищі кількісні показники 

виявляють концепти HEIMAT, WELT, FERNE, ZEIT, NACHT, MORGEN і FRÜHLING 

(Im Frühling im Frühling, | wenn wieder grünet Wald und Feld, | dann sind wir 

gerüstet| und wandern durch die Welt). 

Фольклорні концепти існують у тісній комбінаторній взаємодії один з 

одним, яку прийнято називати концептивною сполучуваністю. Оскільки 

найважливішою якістю концептів є “голографічна багатовимірна вбудованість у 

систему досвіду” (Е. А. Огнева), то, актуалізуючись у текстах ННП, вони 

виявляють певні когнітивно-семантичні зв’язки глибинного порядку. Такі 

зв’язки бувають двох типів – системні (зумовлені їхньою рядопокладеністю в 

ієрархічній структурі ментального простору ННП) і комунікативні (зумовлені 

дискурсивною доцільністю). І ті, й інші постають у текстах ННП як комбінації 

концептів-стимулів і концептів-реакцій, у яких перші визначають напрям 

розгортання дискурсу, а другі – його предметний зміст. 

До концептів-стимулів в аналізованому матеріалі належать FREUDE, HEIMAT, 

HERZ, LIEBE, LIED, MÄDCHEN, MANN, WANDERN і WEIN, які складають 28% від 

загальної кількості актуалізацій і мають найвищу комбінаторну активність. Вони 

сприяють формальному та змістовному розгортанню текстів ННП шляхом 

створення мінімального контексту, необхідного для введення концептуальних 

змінних до їхньої структури. Зокрема, втілення концептів MÄDCHEN і LIEBE в 

піснях про кохання створює необхідні передумови для введення концептів-

реакцій на кшталт SCHÖNHEIT, KUSS, RING, BUHLE, TRENNUNG та ін. Пор.: Ich weiß 

ein Meidlein hübsch und fein, | das wollt mein steter Buhle sein..., а також Liebchen 

wallt in fernem Lande | Meine Küsse geb ich dir, | Goldnes Ringlein! dich zum Pfande | 

Ließ sie, unter Küssen, mir. 

Дискурсивна активність фольклорних концептів передбачає їх актуалізацію 

в текстах ННП у межах системних і/або комунікативних комбінацій, 

стимульованих найчастіше елементами гіперконцептів ЛЮДИНА БІОЛОГІЧНА, 

ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА і МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА. У функції концептів-реакцій 

домінують ментальні одиниці, які належать до гіперонімів ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, 

тоді як кореляції ЖИВА ПРИРОДА – МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА, ДУХОВНА КУЛЬТУРА – 

ЖИВА ПРИРОДА, ПРОСТІР – ПРОСТІР, ПРОСТІР – ЧАС і ЧАС – ПРОСТІР у німецькій 

пісенній комунікації відсутні.  

Відповідно до ідейно-художніх настанов німецького фольклорного дискурсу 

загальна конфігурація його когнітивно-семантичного простору зумовлюється 
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алгоритмом “пісня – тип – концепт”, що є результатом фольклорної настанови на 

ігрове освоєння світу, інструментом пізнання якого стає пісенний текст. Його 

змістовий каркас базується на певних лінгвокультурних домінантах і визначає 

національну культуру загалом.  

У третьому розділі “Комунікативно-функційна організація текстів німецької 

народної пісні” описано предикативну організацію розгляданих текстів, здійснено 

аналіз шляхів і способів їхнього синтаксичного втілення та з’ясовано їхні 

лінгвостилістичні особливості.  

Комунiкaтивно-функцiйнa реaлiзaцiя текстiв ННП пов’язaнa з потребою їх 

вивчення з погляду грaмaтичної (предикaтивної та синтaксичної) і 

лiнгвостилiстичної оргaнiзaцiї з акцентом нa вiдповiдних мовних зaсобaх.  

Предикaтивнa мережa текстiв ННП бaзується нa трьох основних кaтегорiях 

– чaсу, способу й стaну, якi зводяться до устaленої системи координaт “ego/я – 

hic/тут – nunc/тепер”. При цьому основний аналіз здійснюється з урахуванням 

структурно-граматичної опозиції “гомогенність – гетерогенність”, яка дозволяє 

говорити про полі- та монотемпоральність, полі- та мономодальність, полі- та 

моноперсональність. Уся предикативна палітра текстів ННП характеризується 

поліантністю: у фольклорній комунікації вони виступають переважно як 

політемпоральні, полімодальні та поліперсональні єдності (табл. 2). 
  

Таблиця 2 

Використання часових форм дієслова в текстах ННП 

Часові форми Кількість реалізацій 

Продуктивність окремих ЧФ у текстах ННП 

Презенс 1750 100% 

Претеріт 1084 62% 

Перфект 438 24% 

Плюсквамперфект 112 8% 

Футурум 1 98 6% 

Футурум 2 - - 

Комбінаторика ЧФ у текстах ННП 

Презенс – претеріт 829 48% 

Презенс – перфект 275 16% 

Презенс – футурум 1 56 3% 

Презенс – претеріт – перфект 132 8% 

Презенс – претеріт – плюсквамперфект 112 6% 

Презенс – перфект – футурум 1 31 2% 

Презенс – претеріт – футурум 1 11 1% 

Співвідношення моно- та політемпоральних текстів 

Монотемпоральні тексти 304 17% 

Політемпоральні тексти 1446 83% 

Разом 1750 100% 
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Часовий візерунок текстів ННП виявляє подвійну структуру: він може бути 

моно- або полі темпоральним (табл. 2). Монотемпоральність – це оформлення 

тексту ННП виключно часовою формою “презенс”, інших різновидів часової 

гомогенності тут не трапляється. Переважна більшість із них, однак, є 

політемпоральними структурами, оскільки в їхньому складі наявні різні часові 

форми, але обов’язково за участю презенса. Найбільш поширеною комбінаторною 

моделлю часових форм тут є презенс і перфект (Zwar die Ritter sind verschwunden, | 

Nimmer klingen Speer und Schild), а також презенс і претеріт (Mariechen saß weinend 

im Garten. | Im Grase lag schlummernd ihr Kind. | In ihren blonden Locken | Spielt leise 

der Abendwind) – модель, яка суперечить усім граматичним канонам таксису. 

Очевидно, у цій моделі відображається процес піснетворення стародавніх часів, 

коли в мові існували лише дві часові форми – презенс і претеріт. 

Аналогічні процеси відбуваються з предикативною категорією способу дії, яка 

постає в текстах ННП у вигляді моно- і полімодальної сітки. Перша спирається на 

індикатив і складає третину всього досліджуваного матеріалу, друга – на 

комбінування індикатива з імперативом і кон’юнктивом (дві третини матеріалу). 

Пор.: Liebe Schwester, tanz mit mir! | Beide Hände reich ich dir, а також Wenn das 

Bienchen sprechen könnt, | weiß ich, was es spräche. | Leutchen, ei, es wundert mich, | dass 

ihr seid so träge. Проте спектр модальних засобів тут охоплює не лише форманти 

внутрішньої, але й зовнішньої модальності (модальні дієслова, модальні слова і 

частки), що й пояснює перевагу полімодальності в текстах ННП (Wie bist du doch so 

schön, o du weite, weite Welt!; Es wollt ein Schneider wandern am Montag in der Früh). 

Тексти німецьких народних пісень за своєю природою є поліперсональними, 

оскільки, по-перше, у них надається  перевага формам дієслів активного стану, 

по-друге, предикативна функція зосереджується в них навколо третьої особи в 

комбінуванні з першою та/або другою: Ach Gott, ich bin nicht mehr Student. | Die 

schöne Zeit ist nun zu End´! | Wie tut mir das im Herzen weh! Персональному 

простору текстів ННП властивий і пасивний стан, представлений, однак, лише 

одним відсотком текстів (Ganz des Jünglings Lieb' empfindend,| Unterliegt es 

überwindend,| Liebt und wird geliebt wie er). 

Синтаксична організація текстів ННП спирається на усталену конструктивну 

тріаду “просте – складносурядне – складнопідрядне речення” і є багатою та 

розлогою. Серед простих речень домінують двоскладні поширені, тоді як вживання 

односкладних непоширених мінімалізується. Загалом переважають ті тексти, у яких 

використовуються всі три типи речень у різних конфігураціях (т. зв. політаксис), що 

створює неповторну оповідну динаміку, розширює інформаційний обсяг і дозволяє 

поєднати текстовий матеріал з мелодією: Wahre Freundschaft soll nicht wanken, | 

Wenn sie gleich entfernet ist, | Lebet fort noch in Gedanken | Und der Treue nicht vergisst.  

Первинність мелодії та підпорядкування їй тексту призводить до певних 

порушень у синтаксичній структурі останнього: розрамкування конструкції 
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(Ich will dich traktieren mit Wein und mit Bier, | Zum trulala, zum Siegellack, zum 

Trulala), еліпсації реченнєвих побудов (Lauter Augen sind feucht von Tränen, | Lauter 

Herzen voll von Gram), постпозитивного використання означення щодо 

означуваного (Das Männlein steht im Walde auf einem Bein | Und hat auf seinem Haupte 

schwarz Käpplein klein), нетипового позиціювання присудка в підрядній клаузі 

(Wenn ein klein Kind wird geboren, | wird ja dem Leinweber seine Arbeit auserkoren) та 

інших членів речення (Ade, ihr Brüder mein, | Ich kann nicht mehr bei euch sein; Das 

Männlein steht im Walde auf einem Bein | Und hat auf seinem Haupte schwarz Käpplein 

klein) тощо. Загалом тексти з різного роду синтаксичними порушеннями складають 

у досліджуваному матеріалі 72% (від 1750 ННП), що дозволяє визнати феномен 

“синтаксична деструкція” характерною ознакою текстів ННП.  

Лінгвостилістичну специфіку текстів ННП забезпечують різноманітні 

стилістичні засоби, прийоми та фігури, зумовлені фольклорною народно-

пісенною традицією. Усі вони зводяться до двох типів мовленнєвої виразності – 

лексико- і фоностилістичної. За допомогою них створюється неповторна 

експресія, посилюється естетичний вплив і виникає особлива образність. 

Лексико-стилістичні засоби увиразнення текстів ННП сприяють 

створенню неповторних культурно-мовних образів, що відбувається насамперед 

за допомогою тропіки (епітети, порівняння/симілі, метафори).  

Найуживанішими серед них є сталі (die grüne Wiese, das grüne Gras, der grüne 

Garten, das tiefe Tal, liebe Sоnnе), оказіональні (Auf einem Gummi-Gummi-Berg, | da 

wohnt ein Gummi-Gummi-Zwerg, | der Gummi-Gummi-Zwerg | hat eine Gummi-Gummi-

Frau, | die Gummi-Gummi-Frau | hat ein Gummi-Gummi-Kind) та оцінні епітети (ein 

guter / böser Mann, das prächtige Schloß, arme / reiche Leute, stolze Schneіderin). 

Культурно-мовні образи, що створюються за допомогою таких епітетів, несуть, з 

одного боку, відбиток фольклорної традиції (сталі епітети), а з іншого, – є прикладом 

реалізації особливого словотворення (оказіональні). Одна з найважливіших функцій 

оцінних епітетів у ННП – створення комічного ефекту, що виникає як результат 

невідповідності між ознакою та об’єктом, який вона характеризує.  

Досить активно в текстах ННП використовуються образні симілі, серед яких 

домінують неускладнені прості порівняння зі сполучниками wie і als на зразок Und 

der schönste Sonnenschein | Brennt uns nach dem Bade | Brust und Buckel braun, | braun 

wie Schokolade. При цьому образне порівняння в аналізованих текстах тяжіє до 

використання не внутрішньої, а зовнішньої схожості предметів і явищ (колір, 

форма, розмір). Поширена в них також метафора. Унікальність метафоричних 

побудов у текстах ННП полягає в тому, що вони можуть створювати образи різної 

міри складності – від неординарних, що мають індивідуально-творчий характер 

живих метафор, до традиційних, закріплених у порівняннях та уособленнях. 

Метафоричне перенесення в текстах ННП є інструментом пізнання та осмислення 

світу людиною, відображенням його в міфореальності пісенних текстів.  
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Усі засоби лексико-стилістичного оформлення текстів ННП дозволяють 

наочно та яскраво представити й схарактеризувати той об’єкт, що стає 

предметом пісенно-текстової комунікації. Крім створення яскравої образності, 

вони (засоби) виконують таку важливу функцію, як створення комічного ефекту, 

ефекту несподіванки, що виникає як результат невідповідності між 

визначальною ознакою і означуваним об’єктом.  

Фоностилістичні засоби аранжування німецького пісенно-текстового 

простору зводяться до такого важливого принципу, як евфонія (милозвучність). 

Зокрема, у багатьох пісенних строфах практично рівномірно розподіляються 

голосні та приголосні. Розглядаючи, наприклад, кожну зі строф у пісні Die Tiroler 

sind lustig, | Die Troler sind froh, | sie nehmen ein Weibchen und tanzen dazu, не 

можна не помітити, що співвідношення приголосних і голосних знаходиться в 

пропорції 60% :: 40%, тобто 3 :: 2. Перевага приголосних пояснюється тим, що 

багато з них утворюють звукосполучення, які в мовленні виступають як один 

консонант. Тому співвідношення 3 :: 2 можна визнати Золотим розтином, 

оскільки, розділивши три на два, отримуємо число 1,5, яке є близьким до чисел 

Фібоначчі (1,618), що визначають математичну модель Золотого розтину. 

Евфонія досягається в текстах ННП за допомогою алітерації, асонансу, 

хіатусу, ономатопеї, рими й ритму. Пор.: Mit den Händchen: klapp, klapp, klapp, | 

Mit den Füßchen: trapp, trapp, trapp. | Mit den Köpfchen: nick, nick, nick, | mit dem 

Fingerchen: tick, tick, tick або Auf einem Baum ein Kuckuck, | sim-sa-la-dim-bam-ba-

sa-la-dim, | auf einem Baum ein Kuckuck saß. Тексти ННП демонструють усі відомі 

типи рими (чоловічу, жіночу, парну, кільцеву, перехресну – разом 79%), а також 

їх комбінації (21%) (табл. 3).  

Таблиця 3 

Система рим у текстах ННП 

Типи рими Кількість текстів 
 

Прості 
парна 580 33% 

1
3
6
2

 

(7
9

%
) 

кільцева 19 1% 

перехресна 763 44% 

 

Комбіновані 

парна + перехресна 171 10% 

3
8
8
 

(2
1

%
) 

парна + кільцева 173 10% 

перехресна + кільцева 15 1% 

парна + перехресна + кільцева 14 1% 

                 Разом 1750 100% 
 

Тут виявляються дві основні мелодійні моделі та чотири віршовані розміри 

(ямб – 41% текстів, хорей – 37%, дактиль – 11%, амфібрахій – 4%, ямб + анапест 

– 5%, дактиль + хорей – 2%). Первинність музичної мелодії має безпосередній 

вплив на морфологічні засоби, що реалізується через розширення та скорочення 

обсягу складу (Wer´s nicht fühlet, selbst nicht zielet, також Ganz ungemeß´n ist deine 

Macht,| Fort g´schieht, was dein Will´ hat bedacht).  
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Фонетичні засоби організації текстів ННП узгоджуються з мелодією, що 

підтверджується збігом віршованих і музичних розмірів. Сигнальна інтонація 

посилюється відповідними музичними інтервалами. Специфічна властивість пісень 

– розспів голосних і приголосних, підтримуваний музичними засобами (тривалістю). 

Для ННП властива система співвіднесеності, де переважає мажорний лад.  

ВИСНОВКИ  
 

Тексти німецьких народних пісень – композиційно та змістовно завершені 

мовленнєві побудови малої форми, які є невід’ємною частиною фольклорного 

дискурсу та художньої комунікації. У дисертації вони вивчалися з опорою на 

когнітивно-комунікативну парадигму знання.  

З огляду на когнітивно-семантичний потенціал тексти ННП постають 

насамперед у типологійній і концептуальній перспективах.  

Композиційно-семантична типологія текстів ННП розглядається в роботі у 

вимірах змісту, форми та функції. Відповідно до змістовно-тематичного 

принципу розрізняються пісні про любов, батьківщину, природу, календарні 

пісні, пісні переселенців, пісні, які характеризують виконавця і слухача за 

віковою, гендерною, соціальною чи професійною ознаками. З точки зору 

формальної організації тексти ННП одно- і багатокуплетні, монологічні та 

діалогічні. За функційним призначенням вони поділяються на трудові, 

танцювальні, святкові, застільні, колискові, хвалебні тощо. 

Лінгвокогнітивний підхід уможливив визначення ключових компонентів у 

ментальній структурі текстів ННП. З цією метою було встановлено ієрархію 

концептів (концептосистему), що відображає осмислення ментефактів німецької 

лінгвокультури загалом та німецького фольклору зокрема. Концептосистема ННП 

– це своєрідне поєднання змістовно різних ментальних одиниць, згрупованих 

навколо доменів ЛЮДИНА, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА і ХРОНОТОП.  

Домен ЛЮДИНА утворюється двоєдністю гіперконцептів ЛЮДИНА 

БІОЛОГІЧНА (СТАТЬ, ВІК, СТАН) і ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА (ПОЧУТТЯ, СТОСУНКИ, 

СТАТУС). Серед них найвищу продуктивність виявляють концепти Mädchen, Kind, 

Herz, Freude, Liebe і Schönheit, які виражають традиційні цінності патріархального 

селянства та слугують основою для розгортання фольклорного дискурсу. 

Концептуальний домен ПРИРОДА характеризується опозицією гіпер-

концептів ЖИВА ПРИРОДА (ФЛОРА, ФАУНА) і НЕЖИВА ПРИРОДА (СТИХІЯ, 

НЕБЕСНІ ТІЛА, ПОГОДА і ЛАНДШАФТ). Концепти BAUM, BLUME, VOGEL, HIMMEL, 

SONNE, BERG, TAL і WALD мають найвищу індивідуальну й комбінаторну 

активність, що пояснюється специфікою їхніх асоціативно-образних ознак. 

Структура домену КУЛЬТУРА включає гіперконцепти МАТЕРІАЛЬНА 

КУЛЬТУРА (ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЖА, ГРОШІ, ПРИЛАДДЯ, СПОРУДИ) і ДУХОВНА 

КУЛЬТУРА (РЕЛІГІЯ, ЗВИЧАЇ). Кількісно тут переважають генеративи Wandern, 

Wein, Lied і їх кореляти Alkoholgenuss, Glas, Gold, Gott. 
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Структуру концептуального домену ХРОНОТОП складають ПРОСТІР 

(ВІДКРИТИЙ, ЗАКРИТИЙ) і ЧАС (МЕЖА, ВІДСТАНЬ, ЧАС ДОБИ, ПОРИ РОКУ), серед яких 

кількісну перевагу мають концепти HEIMAT, WELT, FERNE, ZEIT, NACHT, MORGEN, 

FRÜHLING. 

Дискурсивна динамічність фольклорних концептів припускає їх реалізацію 

в текстах ННП у вигляді системних і/або комунікативних комбінацій, які 

найчастіше стимулюються елементами гіперконцептів ЛЮДИНА БІОЛОГІЧНА, 

ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА та МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА.  

Інший бік текстів ННП, що задається когнітивно-комунікативною 

парадигмою знання, передбачає їх комунiкaтивно-функцiйну реалізацію, що 

виявляється в специфіці їхньої граматичної та стилістичної оргaнiзaцiї.  

У межах граматичного оформлення епістемічно релевантною для 

пропонованого дослідження виявилася морфосинтаксична мережа, яка 

спирається на предикативні та власне синтаксичні категорії.  

Предикaтивнa специфіка текстів ННП базується на трьох комунікативно 

значущих кaтегорiях (чaсу, способу, стaну) і характеризується поліантністю: 

політемпоральністю, полімодальністю та поліперсональністю. 

Більшість із текстів є політемпоральними структурами, оскільки мають 

у своєму складі різні часові форми. При цьому будь-які комбінації часових 

форм обов’язково передбачають презенс. Аналогічні процеси відбуваються 

і з предикативною категорією способу дії, яка постає в текстах ННП у вигляді 

моно- і полімодальної сітки. Перша спирається виключно на індикатив і складає 

третину досліджуваних текстів, друга – на комбінаторику індикатива з імперативом 

і кон’юнктивом (дві третини). Тексти ННП є поліперсональними, оскільки в них 

переважають форми дієслів активного стану, а предикативна функція 

зосереджується навколо третьої особи в комбінуванні з першою та другою. 

Синтаксис німецьких народних пісень спирається на усталену тріаду 

синтаксичних одиниць – просте, складносурядне та складнопідрядне речення. 

Переважають тексти, у яких наявні всі типи синтаксичних відношень. 

Комбінаторика реченнєвих зв’язків породжує динаміку розповіді, доповнює 

інформаційний обсяг і сприяє поєднанню текстового матеріалу з мелодією. 

У підкоренні мелодії синтаксис виявляється найбільш гнучким рівнем мовної 

системи: він уможливлює різного роду порушення (розрамкування, еліпсація, 

редукція, постпозиціювання означення щодо означуваного тощо). 

Лінгвостилістичну специфіку текстів ННП визначають  різноманітні засоби, 

прийоми та фігури, зумовлені фольклорною природою пісні. Усі вони зводяться до 

двох типів творення стилістичної виразності – лексико- і фоностилістичного.  

Лексико-стилістичні засоби ранжування текстів ННП сприяють створенню 

неповторних культурно-мовних образів, що відбувається за допомогою тропіки 

(епітети, порівняння/симілі, метафори). Усі тропеїчні засоби дозволяють наочно та 

яскраво схарактеризувати той об’єкт, що стає предметом пісенно-текстової 

комунікації. 
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Важливою рисою текстів ННП є тяжіння до милозвучності, яка досягається за 

рахунок алітерації, повторів, звуконаслідування, а також рими і ритму. При цьому 

залучені всі три види рим – парна, кільцева та перехресна, а також їх комбінації. 

Натомість ритмічний візерунок текстів ННП обмежений двома мелодійними 

моделями та чотирма віршованими розмірами (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій).  

Первинність мелодії має безпосередній вплив на морфологічні засоби 

організації тексту пісні, що позначається на розширенні та скороченні обсягу 

складу. Фонетичні засоби організації текстів ННП координуються з їхньою 

мелодією, що підтверджує збіг віршованих і музичних розмірів. Розспів 

голосних і приголосних звуків – специфічна властивість пісень, яка підтри-

мується музичними засобами (тривалість нот).  

Пропонований погляд на когнітивний потенціал і комунікативну реалізацію 

текстів ННП визначає деякі перспективні напрями подальших досліджень. 

Зокрема, вивчення народних пісень є доцільним у межах генрології, 

лінгвокультурології та лінгвосинергетики. Особливий вузол проблематики 

складають контрастивні дослідницькі рефлексії, які уможливлюють зіставний 

аналіз пісень німецької та інших лінгвокультур. Перспективним видається 

подальше вивчення зв’язку мелодії та тексту народної пісні. На окрему увагу 

заслуговують численні мелодійні й текстові варіанти пісень, а також аналіз 

інтонаційної різноманітності, особливо в регіональних і діалектних варіантах. 
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АНОТАЦІЯ  

Шапочка Н. В. Когнітивно-комунікативна організація текстів 

німецьких народних пісень. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2018.  

Роботу присвячено комплексному когнітивно-комунікативному вивченню 

текстів німецької народної пісні. Вихідною точкою аналізу є розуміння цих текстів 

як мовленнєвого продукту, що становить невід’ємну частину фольклорного 

дискурсу, який відображає досвід поколінь. У дисертації визначено роль і місце 

текстів німецької народної пісні у фольклорній комунікації, обґрунтовано методику 

їх дослідження, окреслено композиційно-семантичну типологію, змодельовано 

концептосистему текстів німецької народної пісні з акцентом на ієрархічній 

організації її репрезентантів. Особливу увагу приділено шляхам і способам 

комунікативно-функційної реалізації текстів німецької народної пісні. З цією 

метою під кутом зору лінгвістичної комбінаторики здійснено аналіз 

предикативної своєрідності текстів німецької народної пісні в єдності та розмаїтті 

представлених у них категорій часу, модусу та стану, описано їхні синтаксичні 

особливості, а також розкрито специфіку їх стилістичного ранжування.  

Ключові слова: текст, німецька народна пісня, когнітивно-комунікативна 

парадигма, структурно-семантична типологія, фольклорний концепт, 

концептосистема, предикативність, синтаксис, стилістичне аранжування.  
 

SUMMARY  

Shapochka N. V. Cognitive-Communicative Organization of the German 

Folk Songs Texts. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – German 

Languages. – Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya, 2018. 

The thesis is devoted to the study of cognitive and communicative features of 

German folk songs (GFS) and means of their verbal representation. In communication 

GFS texts are an integral part of the human being inner world, embodied in folklore 

discourse. 

The initial stage of comprehension of the claimed object was the study of the 

theoretical prerequisites of describing the song communication and development of an 

appropriate methodology of GFS texts studying, based on the cognitive-discursive 

linguistic paradigm and presupposing the study of language and speech in the duality 

of cognitive-semantic and communicative-functional principles. 

The next stage is related to the modeling of the cognitive-semantic structure of the 

corresponding texts. It is based on the realization of the fact that GFS texts reflect the 
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history, mentality, psychology and a system of values of the people as well as their 

aesthetic notions and preferences. In this sense they are a self-sufficient component of 

national ethno-, socio- and lingua-culture, the realization of which allowed to focus on 

the description of their compositional-semantic typology and on the modeling of their 

conceptual systems. 

The core of the description of the compositional-semantic typology of GFS texts 

is based on such characteristics as form, content, function, which enable to distinguish 

three types of GFS texts – structural-compositional, thematic-ideographic and 

functional-semantic. These types have direct correlations with a set of actualized 

folklore concepts that form a conceptual system. The conceptual system of GFS texts 

is a unique combination of mental units of different hierarchical status, which are 

included in four conceptual domains: MAN, NATURE, CULTURE, CHRONOTOP. 

The third research stage was the study of communicative and functional 

implementation of the GFS texts, suggesting their study in the parameters of 

grammatical (predicative, syntactic) and stylistic organization with the emphasis on 

preferentially-used linguistic means. 

The predicative (sub) system of GFS texts is based on three grammatical 

categories – time, mood and aspect. The main focus was on the opposition 

"homogeneity – heterogeneity," which makes it possible to highlight poly- and mono-

temporality, poly- and mono-modality, poly- and mono-personality. It was found that 

the entire predicative diversity of GFS texts is characterized by polyantry. It means that 

in folklore communication they are used as predominantly poly-temporal, poly-modal 

and poly-personal units. 

The syntactic organization of GFS texts is considered. The specific feature of GFS 

texts is the combination of simple, compound and complex sentences, which creates a 

certain narrative dynamics, contributes to the expansion of the informative content of 

the text, allows the text material to be harmoniously combined with the melody and 

also makes GFS texts more vivid and imaginative. 

The stylistic arrangement is characterized by the variety of stylistic devices, 

techniques and figures, conditioned by the folklore tradition. All of them are presented 

by two types of speech expressiveness – lexical- and phono-stylistic. They help to 

create unique expression and strengthen aesthetic influence, and a special imagery 

arises. 

Key words: text, German folk song, cognitive-communicative paradigm, 

composition-semantic typology, folklore concept, conceptual system, predicativity, 

syntax, stylistic arrangement. 
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АННОТАЦИЯ 

Шапочка Н. В. Когнитивно-коммуникативная организация текстов 

немецких народных песен. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2018. 

Робота посвящена комплексному когнитивно-коммуникативному изучению 

текстов немецкой народной песни. Исходной точкой анализа является понимание 

этих текстов как речевого продукта, представляющего собой часть фольклорного 

дискурса, который отражает опыт поколений. В диссертации определены роль и 

место текстов немецкой народной песни в фольклорной коммуникации, обоснована 

методика их исследования, очерчена композиционно-семантическая типология и 

смоделирована их концептосистема с акцентом на иерархической организации ее 

репрезентантов. Особое внимание уделено путям и способам коммуникативно-

функциональной реализации текстов емецкой народной песни. С этой целью под 

углом зрения лингвистической комбинаторики осуществлен анализ их 

предикативного своеобразия в единстве и разнообразии представленных в них 

категорий времени, наклонения и залога, описаны их синтаксические 

особенности, а также раскрыта специфика их стилистической аранжировки.  

Ключевые слова: текст, немецкая народная песня, когнитивно-коммуни-

кативная парадигма, структурно-семантическая типология, фольклорний 

концепт, концептосистема, предикативность, синтаксис, стилистическая 

аранжировка.  
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