
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

БІЛЯЦЬКА   ВІКТОРІЯ   ВІКТОРІВНА 

УДК 821.112.2–31 «19»: 811.112.2 

ЛІНГВОПОЕТИЧНА  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ  

ДИСКУРСУ  СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ  

В  НІМЕЦЬКІЙ  ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ  ХХ СТ. 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

Запоріжжя – 2021 



Дисертацією є рукопис. 
 

Роботу виконано на кафедрі німецької філології і перекладу Запорізького 
національного університету Міністерства освіти і науки України. 
 
Науковий керівник: доктор  філологічних  наук,  професор 

ПРИХОДЬКО  АНАТОЛІЙ  МИКОЛАЙОВИЧ, 
Національний університет  
«Запорізька політехніка», завідувач кафедри   
теорії та практики перекладу 
 

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор 
ПІХТОВНІКОВА  ЛІДІЯ  СЕРГІЇВНА, 
Національний аерокосмічний університет  
імені М. Є. Жуковського «Харківський  
авіаційний інститут», професор кафедри  
прикладної лінгвістики 
 
кандидат  філологічних  наук, доцент 
ФРАНКО  ОКСАНА  БОГДАНІВНА,  
Київський національний лінгвістичний  
університет, доцент кафедри англійської  
і німецької філології та перекладу імені І. В. Корунця 
 

 
 

Захист відбудеться «02» квітня 2021 року о 10-00 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 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 «02» березня 2021 року.  
 
 

Учений секретар  
спеціалізованої вченої ради  

 
        О. Л. Клименко

 



1

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

Буттєвий дискурс Середньовіччя (ДС) – естетично-світоглядний за своїм 
філософським змістом і морально-просвітительський за своєю комунікативною 
спрямованістю – постає як об’єкт філологічного студіювання у вигляді певного 
естетичного ідеалу, що на історично-умовному тлі відбиває християнсько-
містичне світовідчуття і світогляд середньовічної людини. Як дискурс 
минулого він існує для сучасників у вигляді певної множини історичних 
документів, писемних пам’яток, музейних артефактів. Існує він також і у 
звернених до минулого текстах, створених художньою уявою, необмеженою 
фантазією і великим талантом, за допомогою яких митці слова репрезентують / 
відтворюють / реконструюють / моделюють / опосередковують минуле.  

Одним із найбільш помітних засобів репрезентації ДС є й німецька 
художньо-історична проза, яка відома під назвою «медієвістична проза» (МП) 
ХХ століття. Викликаючи інтерес хронотопічною віддаленістю описуваних 
подій, архетипністю героїки, християнсько-містичним аскетизмом і художньою 
прив’язаністю до реалій та деталей епохи, вона закономірно потрапляє у фокус 
дослідницької уваги сучасної філологічної науки.  

Німецька МП ґрунтується на середньовічних сюжетах, образах, на 
релігійно-християнському інтерпретуванні соціокультурного простору. 
Німецькі письменники-прозаїки ХХ ст. зверталися до середньовічної історії, 
культури, релігії в різноманітних художньо-стильових креаціях, відтворюючи 
мотиви, образи, сюжети з міфів, фольклору, писемних пам’яток тогочасся для 
зображення буття людини і світу.  

Актуальність теми визначається загальною тенденцією гуманітаристики 
до вивчення комунікативної культури суспільства, що уможливлюється завдяки 
традиційним і новітнім галузям філологічного знання. Значний науковий 
інтерес становлять наукові дослідження щодо вивчення мовленнєвої діяльності 
людини в межах не лише дискурсивних формацій сучасності, але й минулого. 
Серед останніх помітним є дискурс Середньовіччя, репрезентований засобами 
сучасної природної мови, з його своєрідною картиною світу, неповторним 
соціокультурним профілем і міцно вкоріненими християнськими цінностями. 
З’ясування лінгвопоетичної організації дискурсу Середньовіччя, синхронічно 
опосередкованого засобами сучасної природної мови, сприяє більш глибокому 
осягненню його впливу на комунікативну культуру сучасності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми факультету іноземної 
філології Запорізького національного університету «Когнітивно-комунікативні 
та лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць». Тема 
дисертації затверджена науково-технічною радою Запорізького національного 
університету 18 лютого 2016 року (протокол № 7). 
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Мета дослідження полягає у з’ясуванні шляхів і способів лінгвопоетичної 
репрезентації дискурсу Середньовіччя в німецькій художній прозі ХХ ст.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
- обґрунтувати теоретико-методологійні засади вивчення художніх 

текстів німецької МП, які репрезентують дискурс Середньовіччя;  
- розробити методику комплексного вивчення лінгвопоетичної організації 

дискурсу Середньовіччя, відтворюваного німецькою МП ХХ ст.; 
- описати шляхи і способи лінгвопоетичного аранжування 

німецькомовної картини світу в дискурсі Середньовіччя; 
- змоделювати концептосистему дискурсу Середньовіччя, об’єктивовану 

засобами сучасної німецької мови в МП ХХ ст.  
Об’єкт дослідження – буттєвий дискурс Середньовіччя, представлений 

німецькою медієвістичною прозою ХХ ст.  
Предмет дослідження – лексико-семантичний, текстоспецифічний і 

лінгвоконцептуальний аспекти лінгвопоетичної репрезентації ДС засобами 
сучасної німецької мови.  

Мaтeрiaлoм дослідження слугували художні тексти німецької МП на 
історичну тематику, представлені романами німецьких письменників ХХ ст. – 
Германа Гессе «Нарцис і Ґольдмунд» / Herman Hesse «Narziss und Goldmund», 
1930; Ліона Фейхтванґера «Іспанська балада (Єврейка із Толедо)» / Lion 
Feuchtwanger «Die Jüdin von Toledo», 1955; Луізе Рінзер «Любов Абеляра» / 
Luise Rinser «Abaelards Liebe», 1991; а також книгою вибраного «Wisse die 
Wege» Гільдегарди Бінгенської / Hildegard von Bingen, (1098–1179) – яскравої 
представниці середньовічного світогляду.  

Теоретико-методологійну базу роботи становить когнітивно-
дискурсивна парадигма мовознавства (Ф. С. Бацевич, І. А. Галуцьких, 
А. П. Загнітко, С. Я. Єрмоленко, В. І. Карасик, А. П. Мартинюк, В. Г.  Ніконова, 
І. М. Осовська, С. І. Потапенко, О. О. Селіванова, T. A. van Dijk, 
R. W. Langacker, М. Schwarz-Friesel та ін.) з її дочірньою галуззю – 
лінгвопоетикою (С. М. Іваненко, А. О. Ліпгарт, Ю. М. Лотман, А. М. Науменко, 
С. С. Неретіна, Л. С. Піхтовнікова, Г. І. Приходько, Р. Якобсон, К. Adamzik, 
К. Brinker, R. Bart, В. Sowinski та ін.), які постулюють нерозривну єдність 
когнітивного та комунікативного в мовленнєвій діяльності людини.  

Методи дослідження передбачені лінгвофілософським підходом до 
мовних i мовленнєвих явищ у системі «мова – культура – людина» 
(Е. Бенвеніст), який, ґрунтуючись на зaгaльнoнaукoвих принципах (aнaлiз – 
синтез, індукція – дедукція, форма – зміст, структура – система) та постулюючи 
антропоцентризм, функціоналізм і експланаторність, зумовив комплексне 
застосування конкретних лінгвістичних методів: мiждисциплiнapний (для 
теоретичного узагальнення основних нaукoвих пoглядiв на об’єкт і предмет 
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дослідження), oписoвий (для аналізу мовних фактів, які можна безпосередньо 
спостерігати), структурно-семантичний (для інвентаризування й упорядкування 
засобів мовного аранжування дібраних художніх текстів), лiнгвoкoнцептуaльний 
(для виокремлення ментальних домінант ДС і кoгнiтивнo-семaнтичнoгo 
моделювання його концептoсистеми), лінгвопоетичної інтерпретації (для 
герменевтичного тлумачення художнього простору прозових текстів – 
репрезентантів ДС). У poбoтi додатково викopистaнo пpийoми класифікації та 
систематизації, а також процедури спoстеpеження, узагальнення та 
системaтизацiї. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше здійснено 
спробу лінгвопоетичної інтерпретації дискурсу Середньовіччя, 
реконструйованого засобами сучасної німецької мови; запропоновано алгоритм 
аналізу текстів німецької медієвістичної прози ХХ ст., яка відтворює ДС; 
визначено роль і місце художньої комунікації в ДС, окресленого християнсько-
містичним світовідчуттям; описано шляхи і способи лінгвопоетичного 
аранжування німецькомовної картини світу в ДС за допомогою лексико-
семантичних, фразеологічних, текстоспецифічних та ін. засобів; змодельовано 
концептосистему ДС з такими його ментальними домінантами, як 
CHRISTENTUM і GLAUBE, GOTT і MUTTER GOTTES, RITTERTUM і 
LIEBE, SCHÖNHEIT і HÄSSLICHKEIT.  

Теоретичне значення дисертації визначається її внеском у такі галузі 
мовознавства: лінгвосеміотику, лінгвопоетику, лінгводискурсологію, 
лінгвоконцептологію, лінгвістику тексту, герменевтику. Проведений 
лінгвопоетичний аналіз текстів німецької МП накреслює алгоритми 
подальшого лінгвістичного вивчення як дискурсів сучасності, так і дискурсів 
минулого в їхній художній реконструкції з використанням комплексу 
різнорівневих мовних засобів.  

Прaктичнe значення результатів дослідження зумовлено можливістю 
використання в нормативних курсах спеціальності 035 «Філологія» – таких, як 
лексикологія (розділ «Лексико-семантичні засоби»), стилістика (розділ 
«Пoeтичнi засоби i фігури мовлення»), риторика (розділ «Текст i текстова 
комунікація»), а також у спецкурсах з дискурсології, теорії комунікації, 
текстології, концептології. Можуть вони бути використаними й при укладанні 
навчально-методичних матеріалів з першої та другої іноземних мов для 
студентів-філологів різних oсвiтньo-квaлiфiкaцiйних рівнів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження пройшли апробацію на міжнародних та 
всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: «Міжнародний 
форум студентів, аспірантів і молодих учених» (Дніпропетровськ, 2015); 
«Україністика – минуле, сучасне, майбутнє» (Брно (Чехія), 2015); 
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«Скарынавскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць» (Гомель (Білорусь), 2015); 
«Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2016); «Зарубіжні 
письменники і Україна» (Полтава, 2018); «Мови і світ: дослідження та 
викладання» (Кропивницький, 2019); «Образ/имидж как категория теории 
коммуникации, антропологии культуры и семиотики текста» (Ольштин 
(Польща), 2019); «Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та 
ідентичність»)» (Харків, 2020); «Філологія та лінгвістика у сучасному світі» 
(Запоріжжя, 2020); «Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями 
наукових досліджень» (Одеса, 2020), а також на засіданнях кафедри німецької 
філології і перекладу Запорізького національного університету (2016–2020 рр.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено в 
11 одноосібних публікаціях, 5 із яких надруковано у фахових виданнях 
України, 2 – у періодичних виданнях інших держав; 4 – у матеріалах наукових 
конференцій. Загальний обсяг публікацій – 4,52 д. а. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 
використаних джерел (394 джерела, із них 69 – іноземними мовами). Повний 
обсяг роботи – 221 сторінка, обсяг основного тексту – 186 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 
завдання, визначено об’єкт і предмет, окреслено джерельну базу, 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 передумови дослідження 
дискурсу Середньовіччя» окреслено міждисциплінарні передумови дослідження, 
зумовлені специфікою його об’єкта і предмета. Особливу увагу приділено 
методиці аналізу, яка передбачає комплексне використання методів, прийомів і 
процедур, необхідних для вирішення конкретних дослідницьких завдань.  

Поняття «дискурс» сьогодні асоціюють з усіма виявами комунікації та 
вивчають його в різних міждисциплінарних вимірах. У дослідженні 
лінгвопоетичної репрезентації дискурсу Середньовіччя в МП ХХ ст. доцільно 
виходити з його культурно-історичного аспекту як способу художнього 
викладу за допомогою тексту, оскільки останнім часом уможливлюють 
співвіднесення дискурсу з текстом як складним мовним знаком 
(Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, Л. Р. Безугла, Є.В. Бондаренко, В. І. Карасик, 
Н. В. Кондратенко, М. Л. Макаров, А. П. Мартинюк, В. Г. Ніконова, 
І. М. Осовська, С. І. Потапенко, А. М. Приходько, К. С. Серажим, О. Б. Франко 
та ін.).  
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Дихотомію «текст – дискурс» науковці моделюють по-різному, особливо 
художній текст, призначений для спілкування особливого типу комунікантів. У 
цій праці погоджуємося з думкою про те, що абстракція «дискурс» набуває 
змісту лише у зв’язку з реально існуючими текстами (О. В. Романенко, 
В. Є. Чернявська). Дискурс і текст співвідносяться між собою як загальне і 
часткове, де текст постає конститутивною одиницею дискурсу, а дискурс – 
одиницею вищого рівня абстракції, що охоплює потенційно безкінечну 
кількість реальних текстів.  

Не менш важливим для усвідомлення цієї гіперо-гіпонімічної дихотомії є 
й принципове розрізнення суб’єктів текстової та дискурсивної діяльності. Для 
тексту традиційним експедієнтом є автор / мовець / адресант (для художнього 
тексту – ще й персонаж, герой), а реципієнтом – читач / слухач / адресат. У 
дискурсі ж ці ролі набувають статусу «учасників дискурсу»: експедієнтом тут 
виступає творець, або агент дискурсу, а реципієнтом – його споживач, або 
клієнт дискурсу.  

Дискурс Середньовіччя постає в роботі як певний тип буттєвого дискурсу 
з окремими рисами інституційності, заданий соціокультурно зумовленими 
приписами релігійної комунікації, християнської моралі та доренесансної 
естетики. Як феномен історичного порядку, ДС дійшов до нас у вигляді певної 
множини текстів, у яких зафіксовано щонайменше дві буттєві сфери: «видима» 
(власне лінгвальна) та «невидима» (екстралінгвальна – знання про світ, думки, 
настанови, інтенції). Як і будь-який дискурс, ДС характеризується спільністю 
світу, що «будується» його агентами впродовж розгортання дискурсу та 
інтерпретується його клієнтами.  

Дискурс Середньовіччя, як і будь-який інший дискурс минулого, може 
набувати і свого вторинного існування, якщо його відтворити (реконструювати, 
дешифрувати, репрезентувати) засобами сучасної природної мови. Найбільш 
поширеним засобом такої реконструкції виступає текст. Причому на тлі 
усталеного типологічного протиставлення «нехудожній текст – художній 
текст» (L. Gobyn) первинна роль у соціокультурній реконструкції ДС 
відводиться останньому, бо саме він створюється досвідом, талантом і 
фантазією його творця. Такими текстами в роботі, як зазначалося, є німецька 
художньо-історична (медієвістична) проза ХХ ст.  

Художній текст (ХТ) як важливий соціально детермінований тип 
спілкування є сьогодні об’єктом різних міждисциплінарних студій: 
мовознавство визначає його роль у розвитку літературної мови, 
урізноманітненні її словника, активізації потенційних можливостей мовної 
структури, реалізованих у індивідуальному мововжитку; літературознавство 
поглиблює знання про психологію індивідуальної творчості, соціальний 
контекст художніх творів, місце творчості письменника в історії літературних 
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стилів. Аналіз системи мовностилістичних засобів і засобів зображення сприяє 
глибшому усвідомленню ідейно-естетичної цінності художнього твору.  

Лінгвопоетика починає вивчати художній текст переважно з другої 
половини ХХ ст. і розглядає його, зазвичай, у триєдності структурно-
граматичного, змістово-семантичного та комунікативно-прагматичного 
аспектів. В опорі на вчення О. О. Потебні про об’єктивний зміст слова 
(закріплене в різних мовленнєвих ситуаціях упродовж віків і зафіксоване у 
словниках) і суб’єктивний зміст слова (який воно здобуває в конкретному 
мововжитку) доцільними є такі принципи аналізу ХТ: взаємодії змісту і форми, 
системний підхід, принцип історизму. Вирішальне значення для розуміння ХТ 
мають естетичний досвід і доконечна основа, що дають можливість збагнути 
його поетику, відгукнутися на нього, незважаючи на те, що між моментом його 
творення і рецепцією читача-клієнта можуть пролягати століття. 

Побудова (агентами дискурсу) і осягнення (клієнтами дискурсу) певного 
художнього простору може бути витлумачено, услід за І. В. Арнольд, у 
термінах стилістики кодування і стилістики декодування, кожна у двох своїх 
іпостасях – мовознавчій і літературознавчій. Обидві вони в той чи той спосіб 
корелюють з лінгвопоетикою. Якщо об’єктом аналізу лінгвостилістики є текст 
будь-якого функційного стилю, то об’єктом аналізу лінгвопоетики, як і 
літературознавчої стилістики, є художній текст. Останній у його прозовому 
виявленні якраз і є найважливішим репрезентантом аналізованого дискурсу.  

Дослідження шляхів і способів репрезентації ДС у німецькій МП ХХ ст. 
неможливе без урахування лінгвопоетики, яка дозволяє, на відміну від 
стилістики, виявити художню сутність тексту й описати його стилістичні 
особливості (О. Ю. Дубенко). Лінгвопоетичний підхід включає аналіз 
структури художнього твору, його образності, тематики, проблематики, 
ідейного змісту і зображеного світу, художньої мови, композиції та сюжету, а 
також форми, стилю, роду, жанру і контексту (О. Б. Борисова). Тим самим він 
сприймається як третій рівень дослідження ХТ після семантичного й 
стилістичного аналізу (А. О. Ліпгарт). Лінгвопоетичний аналіз ХТ поступається 
лінгвостилістичному повнотою висвітлення культурно-історичного контексту й 
літературознавчими рефлексіями (Н. С. Болотнова).  

У цьому сенсі лінгвопоетика є науковим підходом, спрямованим на 
осягнення ХТ як єдиного цілого і в такому своєму амплуа, вона піднімається 
над лінгвостилістичним аналізом і, поглинаючи його, постає, за П. В. Білоусом, 
як (лінгво)поетична інтерпретація у триєдності таких дослідницьких 
процедур: дескрипція (сприймання тексту як знакових одиниць мови); кореляція 
(розпізнавання значень слів, їхніх відношень з іншими значеннями, а також 
розгадування образних значень у їхньому індивідуальному вираженні та 
мовленнєвому контексті); тлумачення (авторські інтенції, образний лад, 
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композиційні прийоми, наративна стратегія, домінантна тональність, поетична 
структура, літературний контекст тощо), викладені у працях відомих 
дослідників художнього слова (Е. С. Азнаурова, М. М. Бахтін, Т. П. Беценко, 
В. З. Дем’янков, С.Я. Єрмоленко, С. М. Іваненко, Н.В. Кондратенко, 
В. В. Красних, І. А. Галуцьких, О.Ю. Дубенко, В. Я. Задорнова, А. О. Ліпгарт, 
А. М. Науменко, Л. С. Піхтовнікова та ін.). 

Методика комплексного дослідження лінгвопоетичної репрезентації ДС 
засобами німецької МП ХХ ст. складається з трьох етапів – підготовчого, 
дослідницького та завершального, для яких визначено відповідні методи, 
процедури, операції та техніки аналізу.  

Підготовчий етап є базовим для теоретико-методологійного вивчення 
проблеми, на основі якого сформовано набір критеріїв для окреслювання 
об’єкта дослідження та відбору матеріалу. Підготовчий етап присвячено аналізу 
спеціальної літератури з медієвістики як науки про писемні пам’ятки 
Середньовіччя, яке репрезентувало свою естетику на релігійно-християнському 
інтерпретуванні історії як феномену культурного простору (П. В. Білоус, 
А. Я. Гуревич, Е. Жильсон, Л. Гофф, І. В. Качуровський, О. Д. Огуй, 
О. М. Сліпушко, Й. Хейзига, Г. Яусс та ін.). Дослідницький етап проводився 
на основі комплексу лінгвопоетичного, структурно-семантичного, 
концептуального та інших методів дослідження дискурсу і тексту задля 
з’ясування шляхів і способів словесно-художньої реконструкції мовної та 
концептуальної картин світу в ДС. Завершальний етап – це оформлення 
результатів роботи і підбиття підсумку щодо моделювання лінгвопоетичної 
репрезентації ДС у німецькій художній прозі ХХ ст.  

На кожному етапі простежувалися інтегральні та диференціальні риси 
досліджуваного дискурсу. Науково релевантні дані, отримані на підставі 
застосування описаних методів, методик, технік, прийомів і процедур, 
дозволили провести комплексний лінгвопоетичний аналіз ДС. Загалом 
відомості, отримані на цих етапах аналізу, були корисними при поясненні 
фактів, одержаних на дослідницьких етапах.  

Переосмислення місця і ролі мови в системі «мова – культура – людина» 
викликає інтерес до досліджень мовного картинування світу. Мовна картина 
світу постає у реферованій праці як спосіб представлення предметів, явищ, 
фактів ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв 
поведінки в мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, що є семіотичним 
результатом концептуальної репрезентації дійсності (О. О. Селіванова). 
Усталена думка про те, що мовна картина світу не є ізоморфною 
концептуальній, а є її підсистемою, дає підстави вважати, що обидві вони 
співвідносяться між собою у родо-видовий спосіб. А це означає, що мовна 
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картина світу включає в себе концептуальну і що вивчення першої має 
передувати вивченню другої.  

 

У другому розділі «Лінгвопоетичне відтворення мовної картини світу в 
дискурсі Середньовіччя» описано шляхи і способи лінгвопоетичного 
аранжування німецькомовної картини світу в дискурсі Середньовіччя засобами 
МП ХХ ст. з особливим фокусом уваги на лексико-семантичних, 
фразеологічних і текстоспецифічних засобах її oб’єктивaцiї. 

Мовне картинування світу в ДС німецькою художньою прозою ХХ ст. 
пов’язане із закріпленою в мовленнєвому просторі функціонально-смисловою 
єдністю комунікативно організованих системних ознак, яка, на відміну від 
інших типів дискурсу, моделює культурно-мовний універсум доби 
Середньовіччя як феномену західноєвропейського християнського типу 
культури. Її основоположний принцип полягає у спрямуванні від 
інформативного аспекту художнього мовлення до виражального, який 
покладено в основу синкретичних форм лінгвокультурної діяльності.  

Мова, книжність і світогляд ДС пов’язані зі встановленням та 
поширенням християнства в Європі. Мовна правильність дорівнювала синоніму 
євангельської істини, що відповідала Святому Письму, церковним книгам. 
Середньовічна книжність розкривається через три рівні: світський 
(аристократично-лицарський), офіційний (християнсько-клерикальний) 
і народний (сміховий, карнавальний). Атрибутивними, онтологічними ознаками 
християнської книжної творчості, відтворюваної в ДС, є літургійність, 
благодатність, молитовність, сповідальність, теогностичність, просвітництво, 
соборність.  

Серед провідних засобів репрезентації німецькою медієвістичною прозою 
ХХ ст. мовної картини світу в дискурсі Середньовіччя найбільш помітними є 
ідіостиль Гільдегарди фон Бінгем, лексика християнського світогляду 
і монастирського життя, топонімічна лексика, фразеологія та епістолярні 
інтратекстові вкраплення.  

Лінгвопоетичним першоджерелом для медієвістичної прози ХХ ст., яке 
«задає тон», безпосередньо реконструює художній дискурс Середньовіччя, є 
ідіостиль черниці Гільдегарди фон Бінгем. Її молитви, проповіді й теософські 
праці зосереджені на проблемі Богопізнання, Бога й людини, містять настанови 
до духовного та морального життя. Вони базуються на Святому Письмі як 
фундаменті християнського світогляду, традиції Церкви з відповідною 
поетикою, надають зразок середньовічного мовлення, листування, 
текстопродукування – усього того, що віддзеркалює соціо- і лінгвокультуру 
часу, його комунікативну культуру, що зрештою відтворює дискурсивне 
мовлення (дискурсію) Середньовіччя.  
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Лінгвопоетичний візерунок лексично репрезентованої картини світу в 
німецькій МП окреслений одиницями різного структурно-семантичного 
ґатунку, проте найбільш значущим є прошарок конфесійної (християнської) 
лексики. Позначена об’ємними смисловими конотаціями, ця лексика подає 
образи, які мають духовно-релігійний характер з чітко вираженим емоційно-
експресивним та оцінним забарвленням (пор.: Du bist wie ich ein Christ, du bist 
wie ich zum Klosterleben entschlossen, du bist wie ich ein Kind des guten Vaters im 
Himmel. Unser beider Ziel ist dasselbe: die ewige Seligkeit. Unsere Bestimmung ist 
dieselbe: die Rückkehr zu Gott).  

Конструктивний стрижень конфесійної лексики утворюють назви 
культових осіб (der Gott, der Heiland, Jesus Chrisus, Heiliger Geist, die Urmutter, 
die Gottesmutter, der Engel, der Erzengel, die Dreifaltigkeit), суб’єктів 
клерикальної діяльності (der Priester, der Propst, der Bischof, der Weihbischof, 
die Pfarrei, der Mönch, der Papst, der Novize), їжі (der Apfelmost, die Hirsesuppe), 
вбрання (die Kutte, der Strick), свят (das Ostern, das Weihnachten), постів 
(die Fastenzeit), а також терміни християнської етики (die Bussübung, 
die Hoffnung, die Barmherzigkeit, der Glaube, die Offenbarung, die Sünde), 
богослужіння (die Kommunion, die Beichte, die Theologie, die Vesper, die Liturgie, 
die Epiklese) і ритуалів (die Einkleidung, die Beichung, Gelübte ablegen, Weihe 
erhalten). Не меншу значущість для ДС мають і конфесійні оніми. Вони 
постають у ньому не просто як власні імена агентів ДС, а як своєрідні 
(лінгво)культурні символи доби і, відповідно, дискурсу, який їх втілює (Sankt 
Veit, der hellige Gallus, Jakobus, Euklid, Vergil). У ДС трапляються й 
«нехристиянські» конфесіоналізми (Rabbi', die Synagoge, der Sabbat, der 
Meschummad, der Jezer Har, Treuga Dei) та ін. Загалом конфесійно маркована 
лексика є одним із важливих засобів художньої експресії, втіленням мистецької 
концепції відображення історичної дійсності й необхідним конструктивним 
елементом художньої тканини тексту-дискурсу.  

Не менш важливою для лінгвопоетичного відтворення мовної картини 
світу християнського Середньовіччя є топоніміка, яка виконує в МП ХХ ст. не 
лише номінативно-ідентифікаційну, але й описово-зображальну та стилістичну 
функції. У текстах МП використано реальні топоніми (Asien, Afrika, Spanien, 
Syrien, Indien, Frankreich, Athen, Paris, Toledo), до складу яких входять як 
архаїчні, так і сучасні назви німецьких (Köln, Mariabronn / Maulbronn, 
Leverkusen), французьких (Paris, Corbeil, Melun, Nontre Dame), іспанських 
(Hispanien, Burgos, Sevilla, Kastilien, Aragon) і світових топосів (das Mittelmeer, 
das Atlantische Ozean, Italien, Jerusalem, Jemen, Rom, Bretagne). Топоніми в ДС 
містять допоміжні характеристики агентів дискурсу (sein edles, hohes Sevilla zu 
vertauschen mit dem barbarischen Toledo?; Muss sie in dem kahlen, kalten Toledo 
ihr Sevilla nicht vermissen?), місцевості (Kastilien Hof, das Kloster St. Medardus, 
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das griechische Kaiserreich, der Schwarzwald), історичних подій (Alexandria, 
…dass Kаstilien allein niemals ein großes Reich werden konnte, wie es das Römisch-
Deutsche war, das Engelländische, das Fränkische). Слугуючи засобом 
ідентифікації географічних об’єктів Середньовіччя, топонімічна лексика 
увиразнює масштабні філософсько-естетичні проблеми та є важливим 
семантико-художнім засобом. 

Значним лінгвопоетичним потенціалом володіє й фразеологічно 
маркована картина світу в дискурсі Середньовіччя. Найбільш поширеними 
фразеологізмами його художнього простору є акціональні (den Rubikon 
überschreiten; Eulen nach Athen tragen; sich wie ein Reiter auf dem Bodensee 
fühlen), мортальні (über den Jordan gehen; in Jaffa liegen; aussehen wie der Tod 
von Basel), та конфесійні (von München nach Frauenhofen gehen; Gang nach 
Kanossa; ein toller Christ). Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом 
(Hand aufs Herz legen; sich die Haare raufen; Schreib dir das hinter die Ohren) 
увиразнюють характер агентів дискурсу, їхню мисленнєву діяльність, 
психічний стан тощо.  

Конфесійні фразеологізми, відбиваючи релігійне буття, значною мірою 
розширюють образний арсенал художнього мовлення. Часто вони є певного 
роду модифікацію узуальних фразеологізмів (im Stich lassen, aus allen Wolken 
fallen, da ist Holland in Not), що сприяє не лише більшій художній виразності, 
але й створенню колориту епохи (zu den ägyptischen Zwiebeln zurückwollen; 
babylonische Sprachverwirrung). Фразеологічні одиниці мають у дискурсі 
Середньовіччя відповідне структурно-смислове, комунікативно-функційне та 
композиційно-текстове навантаження, сприяючи «підключенню» певних 
асоціативних планів «прочитання» того чи того образу.  

Середньовічне листування, уведене в художню прозу ХХ ст., 
побудовано на конструкціях, пов’язаних із християнськими віруваннями, що є 
значущими для мовного етикету того часу й суспільного статусу персонажів і 
реальних осіб – агентів дискурсу. Лінгвопоетика листів П’єра Абеляра й Елоїзи 
Фульбер у художньому тексті є автентичним самосвідченням, текстом у тексті 
й містить лінгвокультуреми, конотації, що виконують емотивно-оцінну 
функцію: формули-звертання (Einziggelieber; Liebster; Meinem Herrn; meinem 
Gatten; meinem Bruder; Schwester; Meine Liebende Mutter), формули-побажання 
(Versuch es doch, dich darin wenigstens fromm in Gottes Willen zu ergeben!), 
формули-прохання (Vater, rief ich, oder schrie ich, du sollst nicht sterben. Du sollst 
dich retten für uns, deine Schüler, für die Theologie, für Heloise, für mich, ich bitte 
dich!). Вони відтворюють дидактизм монологічного мовлення, виражений 
повчальними дієсловами наказового способу (Verlass mich nicht, Gott, Vater und 
Herr unseres Lebens!; Geh!; Lebe dein Leben!), речення зі спонукальними 
настановами (Wir, die wir mehr sind als du, erwählen dich zu unserm König mit der 
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Bedingung, dass du unsere Rechte und Freiheiten aufrecht hältst, und zwischen dir 
und uns wählen wir einen Schiedsrichter, der mehr Macht haben soll als du), 
окличні речення (Arme Denise, kleine gottesfürchtige bretonische Provinzlerin!), 
риторичні запитання (Wer ist Gott? Wie kann man anderswo als in Paris leben?; 
Wie konnte Abaelard denken, dass er je eine Ehe schließen würde?) тощо. 

Специфіка епістолярного мовлення у структурі художнього тексту 
виявляє гнучкість у вираженні запитів часу, виконує історико-пізнавальну та 
естетичну функції, є свідченням мовної культури персонажів та їхнього 
світобачення. 

Мовна картина світу, реконструйована в художніх текстах, які є 
прозовими, медієвістичними, уявно-історичними творами ХХ ст. і в такому 
своєму вигляді репрезентують ДС, конституюється в авторському уявленні 
завдяки майстерному використанню специфічної лексики, фразеології, 
стилістичних прийомів, а також текстоспецифічному маркуванню художнього 
простору. 

 

У третьому розділі «Лінгвопоетичне відтворення концептуальної 
картини світу в дискурсі Середньовіччя» здійснено лінгвопоетичний аналіз 
концептуальної картини світу в ДС, для чого було виокремлено ментальні 
домінанти дискурсу й змодельовано його концептосистему, зумовлену 
актуалізацією відповідних одиниць вищого і спадного рівнів абстракції. 

Науковий інтерес до вербального картинування світу, ролі мови у процесі 
становлення культури, ментально-інформаційною одиницею якої є концепт, 
останнім часом зростає. Концептосистема художніх текстів німецької 
медієвістичної прози ХХ ст. конституюється поєднанням функційних і 
когнітивно маркованих ментальних одиниць, які відтворюють ДС як такий, що 
перебуває в релігійному імперативі Християнства. 

Художньо-історичні тексти, обрані для аналізу, присвячені подіям, коли 
християнство виконувало функцію формування нормативних меж буття, а 
релігійний дискурс був своєрідним регулятором соціальних відносин, 
поведінки та цінностей його агентів і клієнтів. Як показують спостереження над 
МП ХХ ст., метахтоном ДС з глибоким теософським підґрунтям є 
макроконцепт CHRISTENTUM, який відтворює дух і букву Середньовіччя і тим 
самим «підкоряє» собі всі інші ментальні одиниці дискурсу.  

Навколо цього макроконцепту ніби вибудовано своєрідне асоціативно-
ціннісне поле, у якому актуалізуються певні ментальні смисли (ментефакти) 
спадного рівня абстракції. Серед базових / ключових / домінантних автохтонів 
дискурсу Середньовіччя найбільш «розробленими» німецькою художньою 
прозою ХХ ст. є теософські (CHRISTENTUM, GLAUBE), телеономні 
(RITTERTUM, GEBET, LIEBE) та естетично-оцінні (SCHÖNHEIT, 
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HÄSSLICHKEIT) концепти і підпорядковані їм ментальні одиниці різного 
(висхідного та низхідного) рівнів узагальнення.  

Теософські концепти складають ідеологічну основу дискурсу 
Середньовіччя. Її (основи) дискурсивними «провідниками» є концепти 
CHRISTENTUM 'християнство' і GLAUBE 'віра', що відбивають морально-
етичний імператив епохи і, відповідно, художньо реконструйованого ДС, 
виступаючи у цьому своєму амплуа своєрідними концептами-ідеологемами. 
Будучи у статусі метахтонів (дискурсотвірних) для ДС, вони спираються у 
своїй актуалізації на цілий спектр ієрархічно спадних одиниць (GOTT 'Бог', 
HEILIGE SCHRIFT 'Святе Писання', KLOSTER 'монастир', KIRCHE 'церква' тощо), які 
виводяться на поверхню лексичними номінантами клерикального ґатунку.  

Художня проза ХХ ст. ніби вибудовує навколо макроконцепту 
CHRISTENTUM деяке асоціативне поле, у якому постійно актуалізуються такі 
ментальні смисли (ментефакти) спадного рівня абстракції, як ERLÖSUNG 

'спасіння', UNTERSTÜTZUNG 'підтримка', HÖHERE MACHT 'вища сила', DEMUT 

'смиренність', TOLERANZ 'терпимість', MANGELNDER STOLZ 'відсутність гордині', 
GEISTIGES GLEICHGEWICHT 'душевна рівновага' та ін.  

Високу теософську цінність втілюють і концепти-теоніми GOTT 'Бог' і 
MUTTER GOTTES 'Матір Божа', які де-факто є також дискурсотвірними 
елементами досліджуваного дискурсу. «Супроводжуючи» ДС з чіткою 
методичною регулярністю, вони слугують надзвичайно важливим ментальним 
складником механізму його художнього моделювання, оскільки належать до 
сакрального, вищого рівня реальності.  

У МП ХХ ст. актуалізується здебільшого семантичний набір поняттєвого 
ядра концепту GOTT (Allmacht, Vergebung, Barmherzigkeit), а також такі його 
перцептивно-образні компоненти (Dankbarkeit, Vorsicht, Verzweiflung, 
Herzschmerz, Hoffnung). У ДС має місце кілька синонімічних рядів у складі 
конфесійної лексики на позначення Бога як Абсолюту – біблійні варіанти 
номінацій Божої сутності (Allerbarmer, der Allgütige, der Allgegenwärtige, der 
Allweise, der Erhalter, der Ernährer, der Ewige, König der Könige, der Schöpfer, der 
Unendliche, der himmlische Vater, der Vater im Himmel), синоніми із маркуванням 
факту належності до Святої Трійці (Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, Trinität), 
номени, що віддзеркалюють всесильність, справедливість (der Allmächtige, der 
Herrscher, Herr der Heerscharen, Allgebieter, der Friedefürst, der Höchste König). 
Уведення концептувального теоніма GOTT у тканину художньої оповіді, 
орієнтовану на ДС, підкреслює значущість висловлюваного для мовця, 
ставлення до Нього.  

Сакральний тенонім MUTTER GOTTES постає у ДС як феномен 
найвищої цінності. У ДС, реконструйованому художніми текстами МП ХХ ст., 
концепт MUTTER GOTTES, об’єктивуючись лексемами Schutzgeist, Heilige, 
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Gottesmutter, Jungfrau Marija, Trinität, репрезентовано як таємничого носія 
духовної енергії, позначеного високим ступенем сакральності, що надає 
текстам емоційної піднесеності, бо Богородиця – Символ Матері, Цариці 
Небесної, Життя, Світла, Мудрості, Таїни, любові; заступництва, радості і 
смутку; ідеалу жінки-матері; союзу божественного і земного; духовного 
порозуміння володарки і надії всіх народів. Концепт-теонім MUTTER GOTTES 
з його особливим ціннісним наповненням та його ментальні асоціати (LIEBE 

'любов, кохання', SCHMERZ 'біль', GLAUBE 'віра') є в ДС одночасно і носієм 
комплексу філософсько-світоглядних переконань, релігійних вірувань, а також 
провідником емоційних і естетичних прагнень агентів цього дискурсу.  

Визначальною рисою теософських концептів дискурсу Середньовіччя є 
їхнє універсальне сакральне наповнення. Ці концепти та їхні асоціати 
створюють рефлективні нашарування і збагачують дискурс конфесійно-
маркованими та перцептивно-образними смислами і конотаціями. 

Телеономні концепти як ментефакти найвищого ціннісного ґатунку 
представлені в художньо відтворюваному ДС гіперонімами GEBET 'молитва', 
RITTERTUM 'лицарство' і LIEBE 'любов, кохання', актуалізація яких засвідчує 
ту істину, що мова є ефективним засобом доступу до свідомості людини. 
Концепт GEBET постає у своїй словесно-образній реалізації як одна із форм 
християнського світогляду і каяття. Гіперонім RITTERTUM актуалізується в 
опорі на свої ієрархічно спадні таксони EHRE 'честь', EDELMUT 'благородство', 
FRÖMMIGKEIT 'набожність'. Дещо більш розгалужену систему своїх спадних 
репрезентантів, згрупованих у концептополе любові, відбиває телеоном LIEBE 
(GLÜCK 'щастя', FREUDE 'радість', BEGEISTERUNG 'захоплення', SCHAM 'сором', 
АNGST 'страх', ТRAUER 'сум', LEIDENSCHAFT 'пристрать', ÄRGER 'гнів', ZUNEIGUNG 

'прихильність', FLIRT 'флірт', VERLIEBTHEIT 'закоханість', SYMPATHIE 'симпатія'), 
що їх майстри медієвістичної прози ХХ ст. інкорпорували в художню тканину 
змодельованого ними ДС.  

Телеономні концепти у своєму загалі є способом фіксації в ДС 
колективного та індивідуального культурного досвіду, а їхня мовна об’єктивація 
має універсальні, національно-специфічні та індивідуально-авторські риси. При 
цьому найбільш вдало концепт LIEBE «усердньовічнив» Л. Фейхтванґер у 
своєму романі «Die Jüdin von Toledo» / «Іспанська балада», у художній системі 
якого подано нерозривну єдність множинних проявів кохання: флірту, 
закоханості, інтиму, позитиву й негативу, вірності і зради, побачень і розставань.  

Концептуальна антиномія естетично-оцінного ґатунку SCHÖNHEIT 
'краса' vs HÄSSLICHKEIT 'потворство' є розумово-психічним відображенням 
середньовічної свідомості, пов’язаної з тотальною християнізацією життя і 
буття цієї доби. Середньовічний еталон краси «ув’язується» сучасними 
авторами з такими її конститутивними ментефактами, як EHRE 'честь', ADEL 
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'шляхетність', EDELMUT 'знатність', FRÖMMIGKEIT 'набожність'. Аналогічним 
чином суб’єктивно-авторське сприйняття концепту HÄSSLICHKEIT 
переходить у відтворюваний ним ДС, який пов’язаний із гострим відчуттям 
негативного впливу церкви та релігії з їхнім егоїзмом, підступністю, 
моральною ницістю. Антиномія SCHÖNHEIT vs HÄSSLICHKEIT увиразнює в 
ДС двоєдиний полюс – ідеологічно нав’язаного та реально існуючого. 

Проте в медієвістичних художніх текстах ХХ ст. за допомогою концептів 
SCHÖNHEIT і HÄSSLICHKEIT втілено не лише антропоморфні риси агентів 
дискурсу, а й естетичну оцінку неживої матерії – рукотворних і нерукотворних 
об’єктів і артефактів. Разом вони піддаються в дискурсі певній естетичній оцінці, 
зумовленій емоційно-чуттєвою перцепцією реального світу, відображені 
лінгвопоетичними засобами. 

Лінгвопоетичне маркування автохтонних і алохтонних ментальних 
одиниць дискурсу Середньовіччя, відтвореного сучасною німецькою прозою 
ХХ ст., засвідчує суб’єктивно-авторське світосприйняття, розширює й 
поглиблює символічність релігійних таїнств, увиразнює культурно-історичне 
тло доби Середньовіччя. Концептуальна картина світу, віддзеркалена ними, 
пов’язана з естетичним сприйняттям дійсності як раціональної рефлексії, так 
й емоційно-чуттєвої перцепції реального світу.  

 
ВИСНОВКИ 

Лінгвопоетичне дослідження дискурсу Середньовіччя, репрезентованого 
німецькою медієвістичною прозою ХХ ст., стимулювалося насамперед 
усвідомленням того факту, що науковий інтерес лінгвістичного загалу 
зосереджується переважним чином у площині синхронії, тобто на вивченні 
дискурсії сучасності, тоді як дискурси минулого опиняються на маргінесі 
філологічного знання. До них уналежнюється й дискурс Середньовіччя. 

Дискурс Середньовіччя постає як деякий соціо- і лінгвокультурний 
універсум, художньо реконструйований засобами сучасної німецької мови. При 
цьому його текстуальна база поєднує елементи наративності й аналітичності, 
включає репрезентацію, інтерпретацію й оцінку історичних чи історіософських 
першоджерел, висвітлює ідейно-тематичну схожість із середньовічною 
естетикою, є складником загального й цілісного культурно-філософського 
комплексу тогочасного менталітету, відтворенням середньовічної духовної 
атмосфери схоластичних часів, концентрації проблематики навколо душевних 
конфліктів, християнської віри та почуттів.  

Серед усього розмаїття потенційних аспектів, підходів і властивостей 
об’єкта дослідження науково релевантними для лінгвопоетичного студіювання 
виявилися щонайменше дві його предметні складові – мовна картина світу й 
концептуальна картина світу.  

Мовна картина світу, відбита в художніх текстах німецької медієвістичної 
прози, конституюється завдяки майстерному використанню лексики, фразеології, 
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стилістичних прийомів, а також завдяки текстоспецифічному аранжуванню 
художнього простору. 

Одним із важливих для розуміння мовної картини ДС є ідіостиль черниці 
Гільдеґарди Бінгемської, оскільки в її молитвах, проповідях і теософських 
працях, відтворено всю мовну, ідеологічну та ціннісну сфери християнського 
Середньовіччя, а також шляхи і способи клерикального текстопродукування, 
соціо- і лінгвокультурну картину буття, комунікативну культуру епохи. Ця 
епоха пророкувала християнину Середньовіччя бути містиком, адже він жив у 
двох реальностях: у фізичній, що оточувала його з усіма атрибутами життя, і в 
уявній – майбутньому царстві, у думках про перевагу вічного над тимчасовим.  

В основі дискурсивної організації лексико-семантичної системи мови 
лежить універсальний когнітивний принцип іконічності як пізнавальне 
відображення дійсності словами-знаками з опорою на образи-еталони. Загалом, 
головним дискурсивно значущим прошарком тут є конфесійна (християнська) 
лексика. Позначена об’ємними смисловими конотаціями, ця лексика створює 
образи, які мають духовно-релігійний характер із чітко вираженим емоційно-
експресивним та оцінним забарвленням.  

Не менш важливою для ДС є топонімічна лексика, до складу якої 
входять як тогочасні географічні назви, так і тогочасні світові топоси. 
Топонімічна лексика має значний семантико-художній потенціал і створює 
своєрідну просторову домінанту, що формує характери персонажів, здійснює 
зв’язок поколінь, об’єднує простір і час. Топоніміка в ДС відображає 
особливості суспільного життя та суспільно-історичних явищ, що зумовлюють 
явище омонімії та синонімії серед топонімів. 

Фразеологізми представлені в ДС часо-просторовими, релігійно-
духовними й тілесними культурними кодами. Вони доповнюють і збагачують 
номінативний інвентар дискурсу оцінно-експресивними засобами, виявляють 
нові смислові відтінки, що сприяють образному позначенню предметів та явищ 
дійсності. Авторські видозміни усталених фразеологізмів значною мірою 
розширюють функційне поле таких висловів з урахуванням композиційних і 
стилістичних особливостей, слугують виразними репрезентантами народної 
стихії в художньому творі. 

Концептуальне картинування світу в ДС німецькою художньою прозою 
ХХ ст. ґрунтується на відтворенні поняттєвих, перцептивно-образних і 
асоціативно-оцінних рефлексій лінгвокультури, які мають зберігатися в пам’яті 
та ментально представляти Середньовіччя серед його клієнтів. 

Провідним дискурсотвірним концептом ДС є макроконцепт 
CHRISTENTUM, що відбиває дух і букву середньовічної соціо- і 
лінгвокультури й тим самим «підкоряє» собі всі інші ментальні одиниці 
дискурсу. Постаючи в дискурсі Середньовіччя концептом найвищого рівня 
узагальнення, CHRISTENTUM ніби всотує в себе всі інші ментальні одиниці 
цього дискурсу. Серед них лінгвопоетично акцентованими є щонайменше три 
дискурсивно релевантні сфери: теософська (ідеологеми GLAUBE, GOTT, 
MUTTER GOTTES), телеономна (RITTERTUM, GEBET, LIEBE) і естетична 



 

 

16

(SCHÖNHEIT, HÄSSLICHKEIT). Вони зумовлені панівною християнсько-
клерикальною ідеологією доренесансної доби, і всі три слугують домінантними 
концептуальними маркерами ДС.  

Концептосистема дискурсу Середньовіччя, репрезентованого 
медієвістичною прозою ХХ ст., базується загалом на цілих комплексах 
філософських і релігійних переконань, емоційних і естетичних прагнень агентів 
дискурсу, здійснюючи тим самим певний персуазивно-сугестивний вплив на 
споживачів (клієнтів) відповідного інтелектуального продукту сьогодення. 
Визначальною рисою концептокорпусу медієвістичної прози є його сакральне 
підґрунтя, що сприяє виникненню відповідних добі емотивних і мисленнєвих 
асоціацій в осягненні дискурсу Середньовіччя. 

Отже, дискурс Середньовіччя – певний тип буттєвого дискурсу з 
окремими рисами інституційності, заданий соціокультурно зумовленими 
приписами релігійної комунікації, християнської моралі та доренесансної 
естетики. Дискурс Середньовіччя – це феномен історичного порядку, що 
характеризується спільністю світу і «будується» його агентами впродовж свого 
розгортання. У такий спосіб дискурс Середньовіччя має сприйматися своїми 
клієнтами адекватно й відповідно до авторського задуму завдяки майстерно 
відтвореній мовній і концептуальній картині світу.  

У контексті пропонованої праці перспективними видаються подальші 
дослідження, пов’язані з її предметом і об’єктом. У першому випадку науково 
релевантними є лінгвосеміотика, лінгвопрагматика, лінгвосинергетика, 
герменевтика, текстологія тощо, причому на матеріалі різних природних мов. У 
другому – значний філологічний інтерес можуть становити інші дискурсивні 
формації минулого – античності, просвітництва, ренесансу, романтизму, 
реалізму тощо.  
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АНОТАЦІЯ 

 
Біляцька В. В. Лінгвопоетична репрезентація дискурсу 

Середньовіччя в німецькій художній прозі ХХ ст. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет. – Запоріжжя, 2021.  

Роботу присвячено лінгвопоетичному вивченню дискурсу Середньовіччя, 
відтвореному в художніх текстах німецької медієвістичної прози ХХ ст. Вихідною 
точкою аналізу є розуміння дискурсу Середньовіччя і його текстових 
репрезентантів як мовленнєвого продукту, що становить невід’ємну частину 
європейської комунікативної культури, чинної і для сьогодення. У дисертації 
визначено роль і місце художньої комунікації в дискурсі Середньовіччя, 
здійснено спробу його лінгвопоетичної репрезентації засобами сучасної 
німецької мови; запропоновано алгоритм аналізу текстів німецької 
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медієвістичної прози ХХ ст.; описано шляхи і способи лінгвопоетичного 
аранжування німецькомовної картини світу в дискурсі Середньовіччя за 
допомогою лексико-семантичних, фразеологічних і текстоспецифічних засобів; 
змодельовано концептосистему дискурсу з ментальними домінантами 
CHRISTENTUM, GLAUBE, GOTT, MUTTER GOTTES, RITTERTUM, LIEBE, SCHÖNHEIT, 
HÄSSLICHKEIT. 

Ключові слова: лінгвопоетика, художній текст, медієвістична проза, 
дискурс Середньовіччя, агенти і клієнти дискурсу, християнство, концепт, 
концептосистема, мовна і концептуальна картини світу. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Беляцкая В. В. Лингвопоэтическая репрезентация дискурса 

Средневековья в немецкой художественной прозе ХХ ст. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 
национальный университет. – Запорожье, 2021. 

Работа посвящена лингвопоэтическому изучению дискурса 
Средневековья, воссозданном в художественных текстах немецкой 
медиевистической прозы ХХ в. Исходной точкой анализа является понимание 
дискурса Средневековья и его текстовых репрезентантов как языкового 
продукта, который составляет неотъемлемую часть европейской 
коммуникативной культуры, действующей и в настоящее время. 

В диссертации определены роль и место художественной коммуникации 
в дискурсе Средневековья, предпринята попытка его лингвопоэтической 
репрезентации средствами современного немецкого языка; предложен алгоритм 
анализа текстов немецкой медиевистической прозы ХХ в.; описаны пути и 
способы лингвопоэтической аранжировки немецкоязычной картины мира в 
дискурсе Средневековья с помощью лексико-семантических, фразеологических 
и текстоспецифических средств; смоделировано концептосистему дискурса с 
ментальными доминантами CHRISTENTUM, GLAUBE, GOTT, MUTTER GOTTES, 
RITTERTUM, LIEBE, SCHÖNHEIT, HÄSSLICHKEIT. 

Ключевые слова: лингвопоэтика, художественный текст, 
медиевистическая проза, дискурс Средневековья, агенты и клиенты дискурса, 
концепт, концептосистема, языковая и концептуальная картины мира. 

 
SUMMARY 

 
Bіlіatska V. V. Linguopoetic Representation of the Middle Ages Discourse 

in the XX Century German Literary Prose. – Manuscript.  
Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2021. 
The dissertation is devoted to the linguistic and poetic study of the Middle Ages 

discourse reproduced in the literary texts of the XX century German medieval prose. The 
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literary text as one of the artistic communication components provides a deep insight 
into the multi-vector twists and turns of the medieval outlook and attitude, has an 
aesthetic experience, a final basis and makes it possible to understand its poetics, despite 
the fact that centuries have passed between the moment of its creation and the reception 
of the reader-client. The starting point of the analysis is the Middle Ages discourse 
understanding and its textual representation in novels by G. Hesse, L. Feuchtwanger, L. 
Rinzer.  

The Middle Ages discourse appears as a certain social and linguocultural 
universe of a series of texts. At the same time, its textual base combines elements of 
narrativeness and analyticity, includes representation, interpretation and evaluation of 
historical or historiosophical primary sources, highlights the ideological and thematic 
similarity to medieval aesthetics, is a component of the general and integral cultural 
and philosophical complex of mentality back then, as well as reproduces the medieval 
spiritual atmosphere of scholastic age, concentration of problems around spiritual 
conflicts, Christian faith and feelings.  

The dissertation describes the ways and methods of linguopoetic arrangement 
of the German-language picture of the world in the Middle Ages discourse using 
lexical and semantic means, including the most significant layer of confessional 
(Christian) vocabulary. A special place is given to the use of vocabulary related to the 
existence of the monastery and its inhabitants, in such a way emphasizing how 
important for the linguopoetic reproduction of the language picture of the Christian 
Middle Ages world is toponymy, which performs nominative-identifying function, 
contains auxiliary characteristics of agents of discourse, locality, historical events, 
and so on. Serving as a means of identifying geographical objects of the Middle 
Ages, toponymic vocabulary is under a deep impact of large-scale philosophical and 
aesthetic problems.  

Phraseological units are represented by time-spatial, religious-spiritual, and 
bodily cultural codes. They complement and enrich the nominative inventory of 
discourse with evaluative and expressive means, reveal new semantic shades that 
contribute to the figurative denomination of objects and phenomena of reality. The 
most common phraseological units of its artistic space are efficient, mortal, somatic 
and confessional. The author's modifications of established phraseological units 
expand the functional field of such expressions, taking into account compositional 
and stylistic features, serve as expressive representatives of folk elements in a work 
of art, and reproduce the age coloring.  

The conceptual representation of the world in the Middle Ages discourse by the 
XX century German literary prose is based on reproducing conceptual, perceptual-
figurative and associative-evaluative reflections of linguoculture, which should be 
stored in memory and mentally represent the Middle Ages among its carriers.  

The leading discourse-forming concept of the Middle Ages discourse is the 
macroconcept CHRISTENTUM which reflects the spirit and writing of medieval 
socio-and linguoculture and thereby «conquers» all other mental units of discourse. 
Appearing in the reproduced discourse of the Middle Ages as a concept of the highest 
level of generalization, CHRISTENTUM seems to absorb all the other mental units 
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of this discourse. Among them, at least three discursively relevant areas are 
linguopoetically emphasized: theosophical (ideologemes GLAUBE, GOTT, 
MUTTER GOTTES), teleonomic (RITTERTUM, GEBET, LIEBE) and aesthetic 
(SCHÖNHEIT, HÄSSLICHKEIT). They are conditioned by the dominant Christian-
clerical ideology of the pre-Renaissance period, and all three serve as dominant 
conceptual markers of the Middle Ages discourse.  

So, the Middle Ages discourse is a phenomenon of historical order, 
characterized by the world community and «built» by its agents during its 
deployment, should be perceived by their clients adequately and in full accordance 
with the author's idea due to a masterfully reproduced language and conceptual 
picture of the world.  

In the context of the proposed work, further research related to its subject and 
object seems promising. In the first case, linguosemiotics, linguopragmatics, 
linguosynergetics, hermeneutics, textology, etc. are scientifically relevant and based 
on the material of various natural languages. In the second case, other discursive 
formations of the past – antiquity, enlightenment, Renaissance, romanticism, realism, 
etc. may be of significant philological interest.  

Keywords: linguopoetics, literary text, medieval prose, Middle Ages, agents 
and carriers of discourse, Christianity, concept, concept system, language and 
conceptual pictures of the world.  
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