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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

У дисертації досліджено мовну об’єктивацію, зміст і структуру бінарних 

концептів (далі – БК) NÄHE та DISTANZ і їх актуалізацію в сучасному 

німецькомовному дискурсі. Роботу виконано на підґрунті антропоцентричної 

когнітивно-дискурсивної парадигми. 

У когнітивній науці сформувалися такі наукові напрями, як логічний 

(М. Ф. Алефіренко, Н. Д. Арутюнова, О. Л. Бєссонова, M. Schwarz), 

лінгвокогнітивний (М. М. Болдирєв, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, 

R. Jackendoff, R. Langacker, G. Lakoff, M. Johnson), лінгвокультурологічний 

(С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, М. М. Полюжин, А. М. Приходько, Г. Г. Слишкін), 

семантико-психологічний (З. Д. Попова, Й. А. Стернін), когнітивно-дискурсивний 

(Л. Р. Безугла, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, Л. С. Піхтовнікова, 

Г. І. Приходько, Ю. С. Степанов, І. С. Шевченко), поетологічний (Л. І. Бєлєхова, 

О. П. Воробйова, О. М. Кагановська) та ін.  

Із кінця минулого століття різні види бінарних пар/діад/опозицій/концептів 

перебувають у центрі когнітивно-орієнтованих наукових студій вітчизняних і 

зарубіжних лінгвістів: GOOD і EVIL (О. А. Миронова), GLORY та DISGRACE 

(К. В. Русіна), SUCCESS і FAILURE (В. Г. Калініченко), ПРАЦЯ й НЕРОБСТВО 

(І. М. Мірошніченко), ВОГОНЬ та ВОДА (Д. Д. Хайрулліна), СЧАСТЬЕ и 

НЕСЧАСТЬЕ (І. Б. Русакова), ЛЮБОВ/LOVE і НЕНАВИСТЬ/HATE (hatred) 

(В. Е. Муратова, Е. Р. Хутова, Е. Ю. Балашова), СВЕТ и ТЬМА (О. В. Любезная, 

Т. М. Григорьева), СВОЇ-ЧУЖІ (А. А. Леглер, М. Л. Лаптева, С. Л. Сахно, 

В. В. Жайворонок, О. П. Дубчак), ПОБЕДА и ПОРАЖЕНИЕ (Т. Г. Смотрова), 

MAGIC та GLAMOUR (М. Б. Ларіна), МУДРОСТЬ и ГЛУПОСТЬ 

(Н. Р. Гафиатуллина), ЖИТТЯ–СМЕРТЬ (Н. А. Новікова, Хо Сон Те, 

О. О. Близнюк, Лі Джіанпінг, Є. В. Грабарова, Е. Ю. Пономарьова), 

ЛИЦЕМІРСТВО–ЩИРІСТЬ (Ю. А. Храмова), ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ 

(О. Г. Сторчак), ПРЕКРАСНИЙ/ПОТВОРНИЙ (Т. С. Семегин), ГРІХ та 

СПОКУТА (А. М. Сірант), ДРУГ и ВРАГ (Н. А. Погребная), ПОРЯДОК і ХАОС 

(А. М. Приходько, Л. В Павленко), ДОБРО та ЗЛО (О. П. Лисицька), РОЗУМ і 

ТУПІСТЬ (А. А. Мишин), СМІЛИВИЙ та БОЯЗЛИВИЙ (Л. Ф. Когут), BIG i 

LARGE (А. Ф. Андрусь), PRIDE та NOBILITY (В. Л. Сергієнко), КРАСОТА и 

БЕЗОБРАЗИЕ (С. М. Ісмаілова), ПРАВДА й НЕПРАВДА (О. В. Мазепова, 

Т. В. Луньова). NÄHE та DISTANZ ще не ставали об’єктами лінгвістичних 

досліджень. 

Дослідження мови на сучасному етапі відбувається в рамках 

антропоцентричної парадигми. Вивчення БК NÄHE і DISTANZ у ракурсі душевно-

емоційного стану обумовлене таким принципом – важливість для людини, 

задоволення її душевних потреб із відповідною реакцією на зовнішній світ. 

Досліджувані БК характеризуються складним змістом, оскільки об’єднують 

різноманітні, інколи й суперечливі якості. 

Актуальність дисертаційної праці зумовлена підвищеним інтересом 

сучасних когнітологів до концептів, які ґрунтуються на різновекторності оцінних 

характеристик, антропоцентричним характером БК NÄHE та DISTANZ і важливою 
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їх роллю у формуванні мовної й концептуальної картин світу. Своєчасність 

дослідження засвідчується відсутністю в когнітивній лінгвістиці спеціального 

аналізу БК NÄHE та DISTANZ на матеріалі німецької мови. Сутність наукового 

завдання дослідження полягає у визначенні змісту й структури БК NÄHE та 

DISTANZ і засобів їх мовної об’єктивації у сучасній німецькій лінгвокультурі. 

Зв’язок із науковими темами. Дисертаційну роботу виконано в аспекті 

профільних досліджень, які проводить кафедра німецької філології на факультеті 

іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки в 

межах наукової теми кафедри «Семантико-прагматичні характеристики різних 

жанрів та дискурсів у сучасних германських мовах». Тему роботи затверджено 

вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 5 від 30 грудня 2010 року). 

Мета дослідження полягає в моделюванні й характеристиці бінарних 

концептів NÄHE та DISTANZ крізь призму взаємозв’язку мови й мислення, аналізі 

засобів їх вербалізації, дискурсивних конфігурацій та виявленні значущості 

досліджуваних БК для німецької лінгвокультури. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію низки дослідницьких 

завдань: 

– обґрунтувати виокремлення бінарних концептів як особливого типу 

амбівалентних ментальних утворень; 

– висвітлити теоретичні й методологічні засади дослідження БК NÄHE та 

DISTANZ – виразників особистісного простору комунікантів, їх мовного втілення; 

– установити поняттєві, образні характеристики досліджуваних концептів на 

матеріалі словників, дискурсивних контекстів; за допомогою аналізу атрибутивно-

субстантивних моделей та результатів опитування носіїв мови; 

– здійснити фреймове моделювання БК NÄHE та DISTANZ; 

– з’ясувати смислове наповнення основних цінностей/антицінностей німецько-

мовного суспільства й оцінку досліджуваного явища у фразеологічному фонді. 

Об’єкт дослідження – БК NÄHE та DISTANZ у німецькій лінгвокультурі, 

профілізовані за допомогою лексичних одиниць, вільних словосполучень, 

атрибутивно-субстантивних сполук, фразеологізмів, паремій. 

Предмет дослідження – мовні засоби об’єктивації БК NÄHE і DISTANZ, 

їхній зміст і структура в сучасному німецькомовному дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугував корпус Digitales Wörterbuch der deutschen 

Sprache (далі DWDS), який нараховує близько 13 млрд текстових фрагментів (нами 

відібрано близько 3 тис. текстових фрагментів шляхом суцільної вибірки). Корпус 

уключає Referenzkorpora (DWDS-Kernkorpus (1900–1999), DWDS-Kernkorpus 21 

(2000–2010) та містить п’ять видів тексту: художній (Belletristik (28,42 %)), 

публіцистичний (Zeitung (27,36 %)), науковий (Wissenschaft (23,15 %) і 

спеціалізований (Gebrauchsliteratur (21,05 %)); Zeitungskorpora (охоплює Berliner 

Zeitung (1994–2005), Der Tagesspiegel (1996–2005), Die Zeit (1946–2018)); 

Spezialkorpora (містить такі бази даних: Archiv der Gegenwart (1931–2000)). До 

матеріалу дослідження належать дані суцільної вибірки з тлумачних, 

енциклопедичних, етимологічних, синонімічних, фразеологічних й інших 

словників (усього 25); результати анкетування респондентів (100 інформантів). 
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Теоретико-методологічною основою дослідження слугують праці 

вітчизняних і зарубіжних лінгвістів із застосуванням як загальнонаукових методів 

(спостереження, узагальнення, опису, індукції, дедукції), так і лінгвістичних, а 

саме: концептуальний аналіз – для моделювання БК NÄHE та DISTANZ; 

дискурсивний аналіз – для виявлення текстових кореляцій із позамовними 

чинниками; аналіз словникових дефініцій – для встановлення лексико-семантичних 

варіантів ключових слів; етимологічний коментар імен досліджуваних концептів; 

компонентний аналіз – для виявлення конститутивних ознак БК NÄHE і 

DISTANZ; метод когнітивної інтерпретації мовного матеріалу – для 

дослідження відображених за допомогою мови ментальних структур БК NÄHE та 

DISTANZ; контекстуальний аналіз – для виокремлення й дослідження текстових 

фрагментів; фреймовий аналіз – для моделювання концептополів БК NÄHE та 

DISTANZ; кількісний аналіз – для здійснення кількісного й відсоткового розподілів 

одиниць-вербалізаторів концептів; експериментальні методи – вільний 

асоціативний експеримент – для збору та аналізу інформації про досліджувані 

поняття, зафіксовані у свідомості носіїв мови. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше: 1) доведено, що 

актуалізація концептів NÄHE та DISTANZ пов’язана з чотирма рівнями 

особистісного простору мовної особистості (Я-світ/Ich-Welt, Спів-світ/Mit-Welt, 

Навколо-світ/Um-Welt, Чужо-світ/Fremd-Welt); 2) окреслено інвентар засобів 

вербалізації досліджуваних концептів у сучасній німецькій мові; 3) запропоновано 

фреймову модель БК NÄHE та DISTANZ; 4) визначено поняттєвий, образний та 

ціннісний складники БК NÄHE і DISTANZ; 5) змодельовано комплексну 

структуру концептів NÄHE та DISTANZ на основі поняттєвих, асоціативно-

образних і ціннісних характеристик, що вказує на бінарний характер зв’язку між 

ними. 

Наукову новизну отриманих результатів узагальнено в таких положеннях: 

Концепти NÄHE та DISTANZ являють собою складні ментальні утворення, 

конститутивними ознаками яких є наявність амбівалентного оцінно-маркованого 

образу; конфлікт раціональної й емоційної рефлексії; дуальність категоризації 

світу; освоєння дійсності через поділ на рівні особистісного простору; регулярна 

вербалізація. 

БК NÄHE та DISTANZ презентують сукупність вербалізованих і 

невербалізованих індивідуальних смислів, заснованих на приналежності мовної 

особистості (агенса) до одного з виокремлених рівнів особистісного простору (Ich-

Welt, Mit-Welt, Um-Welt, Fremd-Welt). 

Поняттєвий складник містить когнітивні ознаки й сегменти (сім у структурі 

концепту NÄHE, вісім – у DISTANZ), які профілюють модель досліджуваних 

концептів, зорієнтованих або на внутрішнє «Я» – Я-світ/Ich-Welt, або на рух до 

зовнішнього світу (Спів-світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-Welt, Чужо-світ/Fremd-

Welt). 

Атрибутивна репрезентація перцептивно-образного профілю концептів 

NÄHE і DISTANZ та асоціативні реакції на ключові імена концептів 

репрезентують предметно-образний зміст. 
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Ціннісний складник БК NÄHE та DISTANZ ґрунтується на значущості для 

суспільства й заснований на аксіологічних орієнтирах: «це добре, тому що 

близьке», «це погано, тому що занадто близьке», «нейтральне, тому що 

недостатньо близьке» / «це добре, тому що мало віддалене», «це погано, тому що 

занадто віддалене» або «нейтральне, тому що недостатньо віддалене». 

Виокремлення цінностей/антицінностей у житті МО є визначальним чинником 

формування соціальних ролей. БК NÄHE та DISTANZ є аксіологічно полярними 

концептами з позитивною й негативною оцінками. 

Концепти NÄHE та DISTANZ конституюють інтегральні, диференційні й 

градуальні маркери бінарності. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що висновки щодо змісту, 

структури, процесів реалізації БК NÄHE та DISTANZ і їх мовної об’єктивації є 

внеском у германістику, когнітивну лінгвістику, концептологію (виявлення й опис 

мовних і когнітивних механізмів актуалізації БК у німецькій культурі), теорію 

міжкультурної комунікації, теорію мовної особистості, психолінгвістику 

(дослідження моделей поведінки серед рівнів особистісного простору), 

дискурсологію, лінгвокультурологію. Запропонована методика дослідження БК 

може бути екстрапольована на вивчення інших бінарних опозицій на матеріалі 

різних мов. 

Практичне значення дослідження зумовлене можливістю використання 

його результатів у курсах «Загальне мовознавство», «Теорія міжкультурної 

комунікації», «Лінгвокраїнознавство», «Соціолінгвістика», «Когнітивна 

лінгвістика», а також в інших сферах, зокрема психології, соціології, філософії, 

політології; у навчально-методичній роботі в ході підготовки навчальних і 

методичних посібників із досліджуваної проблематики; у науково-дослідницькій 

роботі студентів та аспірантів. 

Апробація. Результати та основні положення дисертаційної праці 

обговорено на засіданнях кафедри німецької філології Волинського національного 

університету імені Лесі Українки (2011–2020 рр.), на V Міжнародній науково-

практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова–культура–особистість» 

(Острог, 2011 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції студентів та 

аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 

2011 р.), VI Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів 

«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 2012 р.), 

I Міжнародній науково-практичній заочній конференції «Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2012 р.), VІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 

2012 р.), VІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми германської 

філології» (Чернівці, 2012 р.), Міжнародній науковій інтернет-конференції 

«Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства та міжкультурної 

комунікації» (Івано-Франківьк, 2013 р.), XI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми зіставної семантики» (Київ, 2013 р.), III Міжнародній 

науково-практичній конференції «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 

міжкультурної комунікації» (Острог, 2019 р.), XII Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми романо-германської філології» (Чернівці, 
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2019 р.), на зарубіжній міжнародній конференції «Actual Problems of Science and 

Education» (Будапешт, 2021) і на щорічних конференціях професорсько-

викладацького складу Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження опубліковані в 

чотирнадцяти працях, із них дев’ять – одноосібні статті у фахових виданнях 

України, дві статті – в іноземних виданнях, три – тези й матеріали доповідей на 

наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською 

та англійською мовами, вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, 

загальних висновків, списку використаних джерел (283 позиції), лексикографічних 

джерел (26 найменувань) та джерел ілюстративного матеріалу (59 найменувань), 

семи додатків. Загальний обсяг дисертації – 251 с., із них 205 с. – основний текст. 

Дисертаційну працю ілюструють 4 таблиці та 15 рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, окреслено 

мету, завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, описано матеріал та 

застосовані методи аналізу, наведено перелік положень, що виносяться на захист, 

визначено новизну одержаних результатів, їх теоретичне й практичне значення, 

висвітлено структуру та обсяг дисертації, наведено дані про апробацію основних 

положень дисертації й публікації. 

У першому розділі «Теоретичні засади вивчення бінарних концептів 

NÄHE та DISTANZ» висвітлено наукове уявлення про концепт і його структуру, 

розкрито бінарну природу концептів NÄHE та DISTANZ, їх реалізацію серед 

рівнів особистісного простору комунікантів, обґрунтовано методологію та 

методику дослідження. 

Відповідно до лінгвокультурологічного підходу (С. Г. Воркачов, 

В. І. Карасик, К. І. Мізін, М. М. Полюжин, А. М. Приходько, Г. Г. Слишкін), 

концептом потрібно вважати базову одиницю культури у свідомості людини, котра 

відображає особливості національного характеру певної лінгвоспільноти, її 

цінності й стереотипи. Це багатомірне смислове утворення, яке має образний, 

описовий (поняттєво-дефініційний) та ціннісний виміри. Ціннісний складник є 

найяскравішим носієм культурної інформації. Додамо, що ціннісне начало в 

концепті основоположне (В. І. Карасик, А. М. Приходько, Г. Г. Слишкін). 

Концепти NÄHE та DISTANZ є бінарними, оскільки характеризуються 

природною аксіологічністю, асиметричністю, бінарним типом відношень на 

поняттєвому, образному й ціннісному рівнях. Бінаризм виступає одним із 

фундаментальних принципів людського мислення та ґрунтується на діалектичному 

пізнанні світу. Бінарна модель є засобом упорядкування концептів. 

Існування в науковому обігу різних номінацій із бінарним характером 

(антонімічний концепт, концепти-опозиції, антиконцепт, бінарний концепт) 

свідчить, що обрана царина інтенсивно розвивається. Під антиконцептом 

розуміють мисленнєвий образ, котрий утворюється як результат свідомого, 
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напівсвідомого та несвідомого зіставлення людиною об’єктивованих у її мозку 

протилежних/контрастних предметів і явищ навколишнього світу, а в основу 

ментальних одиниць покладено цінність. Центром антонімічного концепту є пара, 

що розвиває протилежні значення на основі спільної архісеми. Концепт-опозиція 

поєднує в собі ідею єдності й протиставлення концептуального простору. 

Доцільність використання терміна «бінарний концепт» умотивоване таким: 

бінарність визначається онтологічною сутністю досліджуваних концептів та 

важливим принципом категоризації дійсності й дуалістичного світосприйняття. Ми 

поділяємо думку Т. С. Семегин, С. М. Щербини та Н. М. Гоца про те, що БК – це 

ментальне утворення, яке структурує об’єкти навколишнього світу за характером 

їх різновекторного аксіологічного навантаження, а також протилежності як 

суттєвої ознаки ментального відображення світу загалом та кожного фрагмента 

дійсності зокрема. 

У роботі виокремлено рівні особистісного простору мовця як невід’ємні 

характеристики бінарних концептів NÄHE та DISTANZ, заснованих на ідеї 

особистісного простору (І. Н. Горелов, Д. Майерс, К. Ф. Сєдов) й пластовій моделі 

відносин (І. Ю. Безукладова, С. Загер, Е. Халь). БК NÄHE та DISTANZ трактуємо 

ключовими детермінантами особистісного простору людини, активного діяча 

(Agens). Поняття особистісного простору тлумачиться Д. Майерсом як «змінна, 

мінлива оболонка (буферний простір), яку ми намагаємося зберегти між собою й 

оточуючими».  

Запропоновано виділити Я-світ/Ich-Welt, який акумулює уявлення про 

комплексне «Я» людини як внутрішньо замкненої й самодостатньої системи, під 

яким розуміємо сукупність емоційних, чуттєво-мисленнєвих, діяльнісних, 

інтелектуально-вольових та ін. проявів. До Спів-світу/Mit-Welt належать близькі 

родичі й друзі; люди, добре знайомі мовцю, але які не пов’язані між собою 

спільними сімейно-побутовими інтересами; Навколо-світ/Um-Welt – ті, з ким 

адресант підтримує офіційно-ділові відносини та знайомий недостатньо близько; 

Чужо-світ/Fremdwelt – усі незнайомі адресати. Я-світ/Ich-Welt функціонує як 

центр, навколо якого розходяться горизонти: Спів-світ/Mit-Welt, Навколо-світ/Um-

Welt, Чужо-світ/Fremd-Welt, які вбудовуються над ним як сходинки, ступінь 

віддаленості яких від центру залежить від того, наскільки вони є зрозумілими, 

близькими носію мови. Вектор направленості може активуватися від суб’єкта до 

зовнішнього світу або бути націленим на внутрішнє «Я». 

В основу методики дослідження структури бінарних концептів NÄHE та 

DISTANZ покладено процедури, розроблені Й. А. Стерніним, В. І. Карасиком, 

С. А. Жаботинською й іншими науковцями. Алгоритм роботи складається з п’яти 

етапів. 

На першому етапі висвітлено особливості виникнення бінарності в багатьох 

ментальних утвореннях та місце БК NÄHE і DISTANZ у концептосфері етносу; 

запропоновано чотири рівні особистісного простору мовця як невід’ємних 

характеристик досліджуваних БК, описано методику вивчення БК NÄHE та 

DISTANZ. На другому – виокремлено словникові значення й тлумачення прямих 

номінацій лексикалізованих концептів; застосовано етимологічний коментар 

досліджуваних понять; виявлено лексико-семантичні варіанти ключових слів і на 
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їх основі сформовано синонімічні ряди; відібрано текстові фрагменти з ключовими 

словами за тематичними лініями «близькість і дистанція в людських 

стосунках/душевно-емоційний стан людини»; виявлено й структуровано когнітивні 

ознаки, які ототожнюються із семантичними ознаками, на основі котрих 

виокремлюються когнітивні сегменти концептів NÄHE та DISTANZ. На третьому 

– побудова концептуальних полів, фреймових мереж, спрямованих на розкриття 

смислової й вербальної структури концептів NÄHE і DISTANZ на основі 

електронного корпусу DWDS. На четвертому етапі досліджено образні 

(прототипічні, асоціативні, дистрибутивні, метафоричні) характеристики; 

застосовано вільний асоціативний експеримент, аналіз семантики смислових 

атрибутів, що передбачає вивчення зв’язку між ними й означуваними 

дистрибутами. На п’ятому – розкриття аксіологічного компонента мовних 

одиниць; виокремлення цінностей/антицінностей, що репрезентують БК NÄHE та 

DISTANZ у фразеологічному й паремійному фонді. 

У другому розділі «Вербальна об’єктивація концепту NÄHE у сучасній 

німецькій лінгвокультурі» розкрито зміст і структуру концепту NÄHE в єдності 

поняттєвого, образного та ціннісного складників. 

Під час дослідження поняттєвого складника поняття 

наближення/віддаленості вивчалося за посередництвом аналізу лексикографічних 

джерел, виокремлення ознак (когнітивних сегментів) концептів і побудови базових 

фреймів (на основі текстових фрагментів електронного корпусу DWDS). 

Згідно з етимологічним аналізом іменник Nähe утворився в ІХ ст. Семантика 

лексеми висвітлює такі аспекти етимологічного значення: а) просторова 

близькість, розміщення в безпосередній близькості від когось/чогось; б) указівка 

на ступінь спорідненості; в) часова близькість, недалеке майбутнє. У прикметника 

nah спостерігаємо схожі конотації, як і в іменника Nähe, значення якого покладено 

в його семантичну основу. 

Проаналізувавши варіанти значення лексеми Nähe помітно, що вони 

актуалізуються за допомогою мовних засобів своєї бінарної опозиції DISTANZ 

(Entfernung, Abstand). У цьому вбачаємо прояви бінарності концепту: існування 

одного явища неможливе без іншого та вже у своїй суті містить свого опонента. 

Концепти NÄHE/DISTANZ розглянуто в роботі виразниками душевно-

емоційного стану людини, близькості/віддаленості у стосунках. 

Дефініційні значення лексеми Nähe зводяться до таких: тісні (міжлюдські) 

стосунки (enge (zwischenmenschliche) Beziehung), тісний особистий або ж 

соціальний зв’язок (enge persönliche oder soziale Verbundenheit), сусідство 

(Nachbarschaft), ступінь споріднення (Abstufung des Verwandtschaftsgrades). 

Аналіз похідних слів nah (е), sich nähern, Näherung, nahegesinnt, nahebringen, 

nahegehen, nahekommen, naheliegen, naheliegend дає можливість виокремити 

додаткові ознаки досліджуваного концепту: 1) той, що однаково думає; 

2) зацікавлення спільною справою (професійна діяльність); 3) спільно пережиті 

події спонукають до близьких взаємин; 4) емоційна відкритість; 5) пошук 

соратника (виконання певних дій із метою привернення на свій бік); 6) той, що 

легко розуміється, сприймається, тобто не вимагає великих затрат інтелектуальних 

і фізичних зусиль. Наведені вище одиниці характеризуються позитивно 
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маркованими почуттями, поведінкою. Вона спрямована на встановлення контакту, 

відносин між людьми, що передбачають заняття спільною діяльністю й щирістю 

взаємозв’язків. 

Ключове слово має великий асоціативний потенціал, що відображається в 

розмаїтті синонімів, найчастотнішими з яких є Gemeinschaft, Seelenverwandtschaft, 

Verbundenheit, Vertrautheit, Innigkeit, Intimität, Vertraulichkeit, nahe Umgebung, 

Nahesein, Familiarität. 

Для німецької лінгвокультури концепт NÄHE пов’язаний з ідеєю 

сокровенного, особистого світу людини та його відображення в щирому, 

невимушеному спілкуванні двох чи більше комунікантів. При цьому тактика 

поведінки зумовлює вираження думок, проявлення почуттів й емоцій, які є 

щирими, відповідають загальному позитивному настрою мовців. 

Концепти, які позначають абстрактні поняття, характеризуються складним 

змістом, оскільки під одним іменем об’єднуються різноманітні, інколи й 

суперечливі якості. Зі сполучуваності з іншими частиномовними лексемами 

вирізняється імпліцитний образ абстрактного імені, що й зумовив таку 

сполучуваність. 

Проведений аналіз супровідних слів концепту NÄHE у досліджуваному 

німецькому корпусі DWDS уможливлює моделювання концепту на основі 

виявлених когнітивних сегментів концепту (текстові фрагменти за тематичними 

лініями «близькість в людських стосунках/душевно-емоційний стан людини»). 

Перші три когнітивні сегменти: власні думки, переконання, цінності 

(Meinungen, Überzeugungen, Werte) – (Ich werde nie müde, mich über unsere geistige 

Nähe zu wundern… (Die Zeit. 02.09.1994. Nr. 36); Die Religion ist das Gefühl der 

göttlichen Nähe und Gnade (Eisler R. «Philosophen-Lexikon»)); задоволення потреб, 

креативність (Eigene Interessen, Selbstverwirklichung, Kreativität) – (Intime Nähe 

potenziert die Wirkung (Die Zeit. 19.11.1998. Nr. 48)); внутрішня стабільність, 

упевненість (Stabilität, Sicherheit) – (Nest der Nähe und Geborgenheit (Die Zeit. 

02.08.1956. Nr. 31)); входять до складу першого рівня особистісного простору Я-

світу/Іch-Welt з усім його багатством і різноманітністю, що характеризує зміст 

уявлень людини про себе, формує позитивну оцінку свого «Я». Я-концепція 

містить не лише цінності, переконання, хто ми є зараз, але й те, ким би ми могли 

стати, наші мрії. Те, що ми думаємо про себе і як відчуваємо, впливає на нашу 

інтерпретацію подій та реагування на інших. Цей рівень характеризується 

направленістю власних духовних сил на самоосмислення, самоідентифікацію, 

побудову ієрархії цінностей. 

Спів-світ/Mit-Welt містить четвертий когнітивний сегмент – довірливість, 

близькість, ніжність, закоханість (Vertrautheit, Intimität, Zärtlichkeit, Liebe) – 

демонструє найкращі стосунки з навколишніми. Він направлений на партнера й 

відображає установку на взаємодію, представляючи найширший спектр 

позитивного ставлення до співбесідника, повагу, поблажливе ставлення та 

готовність сприйняти його з недоліками, характеризується демонстрацією 

зацікавленості один одним, взаємною значимістю (Ich bin schon in deiner Nähe, 

solange du lebst (Die Zeit. 08.01.2018. Nr. 02); Sie stellen sofort Nähe und Vertrauen 

her (Die Zeit. 21.06.2001. Nr. 26)) та проявляється в сімейному й родинному колі, де 

http://www.dwds.de/?qu=Gemeinschaft
http://www.dwds.de/?qu=Seelenverwandtschaft
http://www.dwds.de/?qu=Verbundenheit
http://www.dwds.de/?qu=Vertrautheit
http://www.dwds.de/?qu=Innigkeit
http://www.dwds.de/?qu=Intimit%C3%A4t
http://www.dwds.de/?qu=Vertraulichkeit
http://www.dwds.de/?qu=nahe%20Umgebung
http://www.dwds.de/?qu=Nahesein
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близькі та рідні по духу люди сприймаються як «свій/своя». Відповідно, ситуація 

спілкування буде симетричною. П’ятий когнітивний сегмент теж належить до 

Спів-світу/Mit-Welt – схожість, розрада, надійність (Ähnlichkeit, Tröstung, 

Zuverlässigkeit) – відображає потребу в спілкуванні, яка зумовлена наявністю 

спільних інтересів, захоплень, схожістю думок, небайдужістю, дружелюбністю, 

надійністю (Darum suchen wir die Nähe von Menschen, die uns ohne lange 

Erklärungen verstehen… (Die Zeit. 27.11.2017. Nr. 48); Vielleicht hatte sie in mir einen 

alten Bekannten entdeckt<…>das zur Zeit wohl eine ungewöhnliche Nähe für sie 

erzeugen dürfte (Franck J. «Lagerfeuer»)) та є доречною в комунікації між друзями й 

хорошими знайомими. 

Навколо-світ/Um-Welt співвідноситься із шостим когнітивним сегментом – 

професійність, готовність допомогти, обмін досвідом (Professionalität, 

Hilfsbereitschaft, Erfahrungsaustausch), який проявляється у сфері офіційно-ділових 

відносин із неблизько знайомими людьми, у більшості випадків професійна 

зайнятість (Immer mehr Solo-Selbständige und Start-ups suchen die Nähe zu 

Gleichgesinnten (Die Zeit. 25.12.2014. Nr. 51)). Позитивізм у професійному 

спілкуванні підвищує й саму продуктивність праці. Наявність знань з окремих 

галузей, компетентність підвищують рейтинг довіри до партнера. 

Сьомий когнітивний сегмент – норми етикету, стриманість (Etikette, 

Zurückhaltung) – належить до Чужо-світу/Fremd-Welt і відображає 

загальноприйняті в німецькій лінгвоспільноті установки, які покликані 

врівноважувати стосунки людей та забезпечувати комфортність існування окремої 

особистості в суспільстві (Wenn heute Aufrufe oder Bündnisse für Toleranz in die Welt 

gesetzt werden, dann schwingt üblicherweise die Aufforderung zu größerer Nähe und 

Vertrautheit mit dem Fremden… (Die Zeit. 09.03.2000. Nr. 11)). Дотримання норм 

суспільної поведінки й правил етикету характеризується клішованістю та 

стандартністю висловлювання, виникає ілюзія близькості. Етикет виступає 

фактором знищення близькості як такої, він приписує стриманість і спроможність 

не виражати напряму свої почуття й думки – Pseudonähe. 

Мовна особистість виступає творцем особистісного простору мовця, що є 

інгерентними характеристиками бінарних концептів NÄHE та DISTANZ. У 

сучасній лінгвістиці ПРОСТІР розглядають як найбільш абстрактний концепт. Усю 

культуру тлумачать як діяльність, спрямовану на організацію ПРОСТОРУ, 

пов’язуючи його з концептуальною картиною світу. Простір і людина пов’язані 

особливим відношенням: простір ділиться або ж реалізується, коли в дію вступає 

класифікатор (творець, деміург, зрештою – кожна людина). Під час пояснення 

принципів концептуалізації й мовного означування простору (Н. В. Таценко) 

погоджуємося з тезою, що простір не існував би для людини, якби вона не мала 

тіла. Із-поміж концептів, які відображають просторове сприйняття людини, 

розглядаємо концепт ВМІСТИЩЕ. Серед учених, котрі розглядали концепт 

ВМІСТИЩЕ з позиції когнітивного підходу, найбільш відомі М. Джонсон та 

Дж. Лакофф. Вони вважають, що людина являє собою фізичну істоту, обмежену у 

визначеному просторі й відокремлену від решти світу поверхнею нашої шкіри. 

Лінгвісти також звертають увагу на тлумачення простору І. Кантом як контейнера 

для об’єктів, сприйнятих людиною. В образ-схемі КОНТЕЙНЕР виокремлено три 
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елементи, що передбачає взаємне існування: внутрішню (внутрішній світ людини) 

та зовнішню (зовнішній світ людини) зони, а також межу між ними. Фреймове 

моделювання концепту NÄHE здійснюється за допомогою ядерних компонентів 

ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) і ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT), 

периферійного компонента НОРМАТИВНІСТЬ (NORMATIVITÄT). Фреймова 

мережа концептуальних полів NÄHE та DISTANZ являє собою інтеграцію 

предметного, акціонального, ідентифікаційного, компаративного й посесивного 

фреймів, які організовуються у вигляді взаємопов’язаних концептів різних рівнів 

абстракції. ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) деталізується за допомогою 

концептуальних ознак місце реалізації, мета, стимул та якість реалізації 

(есплікується концептами Meinungen, Gedanken, Überzeugungen, 

Selbstverwirklichung, Kreativität, Stabilität, Sicherheit). ЗОВНІШНІЙ СВІТ 

(AUßENWELT) деталізується за допомогою концептуальних ознак: мета, стимул і 

форма реалізації (концепти Tröstung, Freude, Hilfsbereitschaft, Erfahrungsaustausch, 

Zärtlichkeit, Vertrautheit, Liebe, Zuverlässigkeit). 

Дослідження образного складника здійснено шляхом проведення вільного 

асоціативного експерименту, що дало змогу встановити специфіку наповнення 

концептів NÄHE та DISTANZ у німецькій мовній свідомості. У ньому взяли участь 

100 носіїв німецької мови, представників різних професій і соціальних груп. Вік 

інформантів – 17–80 років. Рідна мова – німецька. Результати тестування 

розділилися на чотири групи залежно від емоційного (wohlfühlend, fröhlich, 

mitfühlend, warmherzig, einfühlsam, kuschelig, Wohlgefühl, Fröhlichkeit, Freude), 

інтелектуального (Intelligenz, Gemeinsamkeit, Erfolg, unbeschwert), фізичного 

(Kontakt, Körperberührung, Sex, Umarmung, Hilfsbereitschaft, Partnerschaft) й 

духовного (Heiligkeit, Vertrauen, Menschlichkeit, harmonisch, sicher, geborgen, 

hoffnungsvoll, glücklich) досвіду. На основі аналізу безпосередніх асоціативних 

реакцій інформантів на ім’я концепту здійснено верифікацію його моделі концепту 

з подальшим розподілом на чотири рівні особистісного простору (Ich-Welt 16 %, 

Mit-Welt 75%, Um-Welt 6%, Fremd-Welt 3 %). 

Метафоричність близькості втілює локативний образ домівки, гнізда, 

батьківщини (Haus, Umhaus, Zuhause, Wohnung, Nest, Heimat); природи (Boden, 

Luft, Wasser, Meer, Wälder, Strand); теплові образи: тепло/Wärme, сонце/Sonne, 

сонячні промені/Sonnenstrahlen, ясність/Helligkeit, світло від свічі/Kerzenschein, 

вогонь/Feuer, камін/Kamin, світло/Licht, які продукують не лише тепло, а й світло. 

Частково можна віднести Frühling як пору року, коли настає тепло. 

Образне осмислення концепту здійснювалося на основі атрибутивної 

диверсифікації в електронному корпусі DWDS, оскільки прикметник як частина 

мови найповніше актуалізує концепт NÄHE та DISTANZ. Реконструкція словесних 

образів атрибутивної сполучуваності уможливила виокремлення атрибутивно-

субстантивних моделей, які можуть бути потрактовані як спосіб пізнання, 

пояснення й структурування світу. Перцептивно-образний складник концепту 

NÄHE конституюється щонайменше трьома типами атрибутивно-субстантивної 

профілізації концептів: емоційним, просторовим та онтологічним. Структурна 

профілізація концепту NÄHE складається з двох патернів: БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ 

ДУХОВНИЙ ЗВ’ЯЗОК, що містить чотири моделі (духовна, емоційна, сердечна, 
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удавана близькість), та БЛИЗЬКІСТЬ – ЦЕ РОДИННИЙ ЗВ’ЯЗОК (моделі міри 

вияву й родинної/дружньої близькості), відтворюючи складну палітру відносин 

комунікантів. Просторовий патерн перцептивно-образної профілізації концепту 

NÄHE представлений двома видами протиставлення: «всередині – ззовні» та 

«близько – далеко». Онтологічна профілізація представлена такою 

репрезентативною палітрою: «тепла, небезпечна, моторошна, нав’язлива, даремна, 

болісна, фатальна близькість». 

Цінність є центром концепту, оскільки той слугує вивченню культури, в 

основу якої покладено саме ціннісний принцип. Цінність пов’язана з оцінкою в 

широкому смислі як визначення корисності, доцільності, розміщення явища чи 

факту в шкалі «добре – погано». Оцінка – форма існування цінності 

(С. М. Іваненко, Г. І. Приходько). Ціннісний компонент БК NÄHE досліджено на 

основі фразеологічної та пареміологійної валоризації. Ціннісні характеристики 

окреслено такими когнітивними ознаками, як «такий, що сприймається як 

свій/такий, що має важливе значення/ідеальна норма в позитивних 

стосунках/вектор направленості серед рівнів особистісного простору мовця». 

Сполучаючись з іншими словами, лексема Nähe позначає характеристики об’єктів, 

котрі активують різні аспекти оцінки: духовні, емоційні, інтелектуальні, фізичні. 

Аналіз цінностей концепту NÄHE засвідчив головні аксіологічні орієнтири в житті 

німецькомовної особистості: NÄHE=POSITIVE EMOTION (позитивна емоція), 

NÄHE=SELBSTVERWIRKLICHUNG (самореалізація), NÄHE=FREUNDSCHAFT 

(дружба), NÄHE=LIEBE (любов, закоханість), NÄHE=HARMONIE (гармонія), 

NÄHE=GABE, SEGEN (дар, благо), NÄHE=GOTT/GÖTTLICHE LIEBE (Бог, 

божественна любов), які є позитивно конотовані. В основу ціннісно-оцінної 

орієнтації суб’єктів щодо концепту NÄHE покладено аксіологічні орієнтири «це 

добре, тому що близьке», «це погано, тому що занадто близьке», або «нейтральнo, 

тому що недостатньо близьке». Лексема Nähe демонструє розмаїтість оцінної 

семантики та втілює значення аксіологічного оператора 

«добре/погано/нейтральнo». 

У третьому розділі «Вербальна об’єктивація концепту DISTANZ у 

сучасній німецькій лінгвокультурі» розглянуто поняттєві, образні, ціннісні 

характеристики концепту DISTANZ, розкрито маркери бінарності досліджуваних 

концептів, запропоновано комплексну модель БК NÄHE та DISTANZ (див. рис. 1). 

Основним вербальним апелятивом концепту DISTANZ слугує однойменна 

лексема die Distanz та її сім’я Distanziertheit, Distanzierung, (sich) distanzieren, 

distanziert, котрі словники експлікують важливим складником вербального й 

невербального спілкування, елементом внутрішнього світу людини, який виражає 

відсутність бажання, наміру розпочинати чи підтримувати контакт. Презентація 

смислового наповнення концепту DISTANZ представлена синонімічними 

диверсифікаторами: Abstand, Entfernung, Strecke, Zwischenraum, Reserviertheit, 

Zurückhaltung, Verschlossenheit, Einsilbigkeit, Schweigsamkeit, Unnahbarkeit, 

Unzulänglichkeit, Verhaltenheit, Vorbehalt, Weite, Wortkargheit. 

  

http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=365224
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=21445391
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=9218450
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=8417355
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=5507443
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=20433780
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=1097949
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=657837
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe?site=2&Wort_id=18818181
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DISTANZ 

Assoziation (Ich-Welt): 

Entfremdung, Fremdsein, 

Reserviertheit, Einsamkeit, 

Pessimismus, Angst, Furcht, 

Unsicherheit, Depression, 

Geschlossenheit 

DISTANZ 

Assoziation (Mit-Welt): 

Arroganz, Hass, Wut, 

Misstrauen, Abneigung, 

Selbstverliebtheit, Untreue 

Ablehnung, Unehrlichkeit  

DISTANZ 

Assoziation (Um-Welt): 

Oberflächlichkeit, Neid, 

Dummheit, Chef, Misserfolg, 

Konkurrenzkampf, Spinnerei, 

Wissenschaft, Rangverhalten, 

Vorgesetzter 

NÄHE 
Assoziation (Ich-Welt): 

Glaube, Heiligkeit, Glück, 

Harmonie, Sicherheit, 

Geborgenheit, Hoffnung, 

Intelligenz, Zufriedenheit 

NÄHE 
Assoziation (Mit-Welt): 

Familie, Freunde, Vertrauen, 

Zusammenhalt, Zärtlichkeit, 

Gemeinsamkeit, körperliche 

Nähe, Sympathie, Haustiere 

NÄHE 
Assoziation (Um-Welt): 

Partnerschaft, Arbeit, 

Stuhl, Bekanntschaft, 

Verbindung, Verein, Schule 

Рис 1. Комплексна модель БК NÄHE та DISTANZ 
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Аналіз синонімів і похідних слів, які репрезентують концепт DISTANZ, 

уможливив виокремлення таких ознак: відсутність бажання йти на зближення (zum 

Ausdruck bringen, dass man mit etw. nichts zu tun haben möchte, von jmdm. abrücken); 

емоційне відмежування (wenig Gefühle zeigen, emotionale Distanz); контактне 

обмеження (wenig Kontakte haben, gegenüber anderen Menschen auf Distanz bedacht); 

внутрішній супротив (der innere Abstand); замкнутість (Verschlossenheit, innere 

Distanzierung, Entfremdung); суспільне відмежування (sich von seinen Parteifreunden 

durch gesellschaftlichе Rangunterschiede distanzieren; viele Nachbarn haben sich nach 

dem Vorfall distanziert). 

Аналіз супровідних слів уможливив творення мовно-мисленнєвого портрета 

концепту DISTANZ, у центрі якого – людина з її духовними та комунікативними 

потребами. Моделювання концепту здійснено за допомогою когнітивних 

сегментів, які виокремлено на основі ілюстративної бази, відібраної з DWDS 

(текстові фрагменти за тематичними лініями «дистанція в людських 

стосунках/душевно-емоційний стан людини»). 

У поняттєвому складнику виокремлено вісім когнітивних сегментів, що 

становлять поняттєвий каркас концепту DISTANZ. Замкнутість, відчуженість 

(Verschloßenheit, Verfremdung) – (Diese innere Distanz zu allem, was an Sorgen, Nöten 

und Existenzweisen an ihm vorbeizieht, verleiht ihm manchmal die absurde Einsamkeit 

eines Stummfilmkomikers (Die Zeit. 10.04.2003. Nr. 16)); нестабільність, боязкість 

(Unstabilität, Ängstlichkeit) – (…schon aus Angst vor Enttäuschungen habe er immer 

eine gewisse Distanz gehalten (Die Zeit. 03.09.2009. Nr. 37)); ігнорування 

саморозвитку (Ignorierung der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung) – (Als 

Wanderer zwischen Italien und Deutschland ebenso wie als Wanderer zwischen 

Schreiben und Bauen, wahrt er Distanz zu dem allzu hektischen Treiben seines 

Berufstandes (Der Tagesspiegel. 18.10.1996)) екстрапольовано на Я-світ/Ich-Welt, 

котрий характеризується внутрішніми суперечностями, несприйняттям себе та є 

негативно маркованим. Oбраз «Я» людини формується під впливом дії внутрішніх 

протиріч. Четвертий когнітивний сегмент – егоїстичність, зверхність, холодність 

(Egoismus, Hochmut, Kälte) – відображає розуміння особистістю себе особливою, 

неповторною індивідуальністю, яка вихваляється та не помічає людей, котрі 

перебувають поруч. Для такого індивіда характерні холодний тон (Ich hätte es 

damals gar nicht erklären können, aber von dem Tag an achtete ich darauf, eine gewisse 

Distanz zu ihr zu halten (Beyer M. «Spione»)), чванливість і гординя (…in 

aristokratischer Distanz gegenüber den gewöhnlichen Nachbarn (Die Zeit. 10.08.1950. 

Nr. 32)). П’ятий – іронічність, скептичність, критика (Ironie, Skepsis, Kritik) – 

відображає недоброзичливе, упереджене ставлення до співрозмовника, недовіру до 

виконаних ним дій (Kritik nimmt für sich Distanz in Anspruch; Dann aber beginnen sie 

kalt, aus der Distanz zu kritisieren (Schuh F. «Schreibkräfte»)). Четвертий та п’ятий 

когнітивні сегменти співвідносяться зі Спів-світом/Mit-Welt і Навколо-світом/Um-

Welt. Загалом спілкування матиме своїм девізом установку «проти партнера», 

тобто демонстрацію конфліктного типу. Така інтеракція відображає бажання 

одного учасника комунікації утвердитися за рахунок іншого. Шостий когнітивний 

сегмент – професійна відчуженість, маскування (professionelle Entfremdung, 

Maskierung) – передбачає стосунки людей, об’єднаних спільною професійною 
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діяльністю й належить до Навколо-світу/Um-Welt (Er hielt Mitarbeiter auf Distanz, 

weil er befürchtete, sie irgendwann entlassen zu müssen (Die Zeit. 12.10.2006. Nr. 42); 

Abkoppelung und Distanz gegenüber den früheren Kollegen wachsen schnell (Die Zeit. 

23.11.1990. Nr. 48)), відзначаючись асиметризмом та нерівноправністю. Це 

прагнення не завжди має відкритий, добросовісний характер. Сьомий когнітивний 

сегмент – стриманість, ненав’язливість (Zurückhaltung) – передбачає вільне, 

гармонійне існування особистості в комунікативному просторі (Wir kannten und 

vertrauten uns bereits seit zehn Jahren, hatten aber stets eine respektvolle Distanz 

bewahrt (Noll I. «Ladylike»)) та восьмий – об’єктивність (Objektivität), який 

демонструє адекватну, неупереджену оцінку поглядів, суджень, подій (Seine Arbeit 

betrieb er hartnäckig, in gehöriger Distanz zu allen kulturpolitischen Leitlinien… (Die 

Zeit. 16.11.1990. Nr. 47)), співвідносяться з Чужо-світом/Fremd-Welt. Сьомий та 

восьмий когнітивні сегменти відзначені нечіткістю негативної конотованості. Ми 

не в змозі їх однозначно віднести до проявів віддаленості через нейтральну 

маркованість. Виникає ілюзія віддаленості – Pseudodistanz. 

Отже, поняттєвий складник концепту DISTANZ – вираження душевно-

емоційного стану людини – негативно сформовані установки на асиметризм 

комунікативної ситуації, яка має деструктивний вплив і не збігається із системою 

загальноприйнятих суспільних й особистісних цінностей. 

Концепт DISTANZ концептуалізується у свідомості мовленнєвої особистості 

у вигляді концептуального поля таким чином: концепт DISTANZ спирається на 

ядерні компоненти ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) та ЗОВНІШНІЙ СВІТ 

(AUßENWELT), периферійні компоненти СТРИМАНІСТЬ (ZURÜCKHALTUNG) й 

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ (OBJEKTIVITÄT). Концепт ВНУТРІШНІЙ СВІТ (ICH-WELT) 

деталізується за допомогою концептуальних ознак стан/процес та форма вияву 

(есплікується концептами Verschloßenheit, Verfremdung, Ängstlichkeit, Unstabilität, 

Ignorierung der Selbstverwirklichung). ЗОВНІШНІЙ СВІТ (AUßENWELT) 

деталізується за допомогою концептуальних ознак, як-от: мета, стимул і форма 

реалізації (концепти Egoismus, Hochmut, Kälte, Ironie, Skepsis, Kritik, professionelle 

Entfremdung, Maskieren). Вільний асоціативний експеримент дав змогу виявити 

асоціативні реакції в образному складнику концепту DISTANZ, які розділено на 

чотири групи залежно від емоційного (pessimistisch, Trauer, Traurigkeit, Leid, 

freudlos, gefühlskalt, ängstlich, Unsicherheit, unsicher), інтелектуального 

(Oberflächlichkeit, Dummheit, Misserfolg, Konkurrenzkampf, Wissenschaft, 

unpersönlich), фізичного (Unwohlsein, unwohl) й духовного (Entfremdung, Fremdheit, 

Fremdsein, Fremdgefühl, fremd, weltfremd, Geschlossenheit, Reserviertheit, 

Verschlossenheit, Isolation, Zurückhaltung, geschlossen, zurückhaltend, zurückgezogen, 

isoliert, reserviert, Einsamkeit, Alleinsein, einsam, verlassen) досвіду, що згодом 

екстрапольовано на Ich-Welt 32 %, Mit-Welt 31 %, Um-Welt 14 %, Fremd-Welt 23 %. 

Метафоричне переосмислення концепту DISTANZ об’єднано в просторовий 

образ (Weg, Entfernung, Steppe, fremde Ort-Verwirrung); візуальний (Dunkelheit); 

локативний (Ausland, einsame Insel); нюховий (ungepflegter Mundgeruch, faule 

Zähne, schlechter Geruch); мілітаризований (Waffen, Schusswaffen, Messer, Bomben, 

Abwehr, Krieg, Tod); кліматичний (Schnee, Regen, schlechtes Wetter, Wind, Hagel, 

Nebel, Winter, Frost, Eis, Kälte/kalt, Abkühlung, Kühle). 
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За допомогою атрибутивної профілізації виявляється особливе бачення 

концепту DISTANZ німецькою спільнотою, що надає специфіку національній 

мовній картині світу та репрезентує різноманітні втілення. Структурна 

профілізація концепту DISTANZ складається з двох патернів ДИСТАНЦІЯ – 

ВАЖКИЙ ПРОЦЕС (емоційна дистанція й міра вияву дистанції) та СФЕРИ 

ПОШИРЕННЯ ДИСТАНЦІЇ (інтелектуальна, естетична, культурна, журналістська, 

історична, академічна, соціальна дистанція). Просторова профілізація 

актуалізується через протиставлення типу «всередині – ззовні». Атрибутивна 

репрезентація перцептивно-образного профілю концепту DISTANZ дала змогу 

виокремити додаткові відтінки в значенні ДИСТАНЦІЯ – ПРАВИЛА 

ПОВЕДІНКИ, складаючись із чотирьох моделей (виважена, необхідна, об’єктивна, 

поважна дистанція), котрі вказують на зв’язок концептів NÄHE і DISTANZ (третій 

смисловий блок у концепті NÄHE теж називається «Етикет, правила поведінки»). 

Патерн ДИСТАНЦІЯ – ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ містить дві моделі (крижана, 

зростаюча дистанція). 

Ціннісний складник концепту DISTANZ містить положення «такий, що 

сприймається як чужий/такий, що здійснює деструктивний вплив/неідеальна норма 

в стосунках/вектор направленості серед рівнів особистісного простору мовця» із 

залученням різних аспектів оцінки. В основу ціннісно-оцінної орієнтації суб’єктів 

щодо концепту DISTANZ покладено аксіологічні орієнтири «це добре, тому що 

мало віддалене», «це погано, тому що занадто віддалене» або «нейтральнo, тому 

що недостатньо віддалене». Концепт DISTANZ дискретизується в таких 

антицінностях: DISTANZ=DEMÜTIGUNG (зневага), DISTANZ=

UNREALISIERUNG (нереалізованість), DISTANZ=UNAUFRICHTIGKEIT, 

BETRUG (нещирість, обман), DISTANZ=BELEIDIGUNG (образа), DISTANZ=

BELÄSTIGUNG (надокучливість), DISTANZ=UNHARMONIE (негармонійність), 

DISTANZ=MASKIERUNG (маскування), DISTANZ=SPOTT (насмішка). 

Маркерами бінарності концептів NÄHE та DISTANZ виокремлено 

інтегральні, диференційні й градуальні властивості. 

 

ВИСНОВКИ 

Концепти NÄHE та DISTANZ – базові категоріальні величини реальності, 

інгерентні атрибути антропоцентричної парадигми, оскільки направлені на норми 

поведінки мовної особистості й містять аксіологічний акцент.  

Бінарність є процесом пізнання дійсності через контрадикторність 

сприйняття цінностей буття й дуальністю категоризації світу; принципом оцінної 

кваліфікації, який проявляється в амбівалентній оцінці, що флуктує між полюсами 

«плюс» (NÄHE), «мінус» (DISTANZ); конфліктом раціональної й емоційної 

рефлексії, який має універсальний характер для людства. 

Наукова розвідка стосується вивчення NÄHE/DISTANZ як вираження 

душевно-емоційного стану людини крізь призму чотирьох рівнів особистісного 

простору (Я-світу/Ich-Welt, Спів-світу/Mit-Welt, Навколо-світу/Um-Welt, Чужо-

світу/Fremd-Welt). Для німецької лінгвокультури процес наближення – позитивно 
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забарвлений, а тому не передбачає великих затрат емоційного, фізичного, 

інтелектуального й духовного потенціалів особистості. Поняття дистанції – 

навпаки, негативно конотоване, а відтак сприймається як «затратний» процес, який 

призводить до самонівелювання й розриву в стосунках. 

Комплексна методика дослідження БК NÄHE та DISTANZ передбачає 

встановлення ключових імен і систематизацію інших номінацій досліджуваних 

концептів, етимологічний коментар, аналіз семантики вербалізаторів, підбір 

текстових фрагментів із ключовими словами за тематичними лініями «близькість і 

дистанція в людських стосунках/душевно-емоційний стан людини», виявлення 

когнітивних ознак, виокремлення когнітивних сегментів, атрибутивно-

субстантивних сполук і фреймове моделювання концептів, опрацювання даних 

вільного асоціативного експерименту, на основі фразеологічної й паремійної 

валоризації виокремлення цінностей/антицінностей досліджуваних концептів, опис 

поняттєвого, образного та ціннісного складників. 

Поняттєвий зміст концепту NÄHE конституйований такими когнітивними 

сегментами, як власні думки, переконання, цінності; самореалізація, креативність; 

внутрішня стабільність, впевненість у собі (Я-світ/Ich-Welt), ніжність, закоханість, 

довірливість; надійність, розрада, задоволення (Спів-світ/Mit-Welt); професійність, 

обмін досвідом, готовність допомогти (Навколо-світ/Um-Welt), що відображає 

духовно, інтелектуально й емоційно сталу особистість із власними переконаннями, 

цінностями, яким вона є вірною, намагання наблизити до себе співрозмовника, 

дружні настрої, захоплення спільним об’єктом, інтерес до однієї й тієї самої 

справи. У концепті DISTANZ – замкнутість, відчуженість; нестабільність, 

боязкість; ігнорування саморозвитку (Я-світ/Ich-Welt); егоїстичність, зверхність, 

холодність; іронічність, скептичність, критика (Спів-світ/Mit-Welt); професійна 

відчуженість, маскування (Навколо-світ/Um-Welt), що має своїм наслідком 

установку проти партнера. Ці когнітивні сегменти каузують диференційні маркери 

бінарності.  

Третій смисловий блок, виокремлений у структурі концептів NÄHE та 

DISTANZ, співвідноситься із Чужо-світом/Fremd-Welt, – стриманість, етикет 

(NÄHE), стриманість, ненав’язливість, об’єктивність (DISTANZ) – відзначений 

нечіткістю позитивної/негативної конотованості. За смисловим наповненням вони 

дуже схожі й були віднесені до Pseudonähe/Pseudodistanz (інтегральний маркер 

бінарності). 

Побудова концептополів БК NÄHE та DISTANZ дає змогу говорити про їх 

органічну інтегрованість у концептосферу німецькомовного суспільства. У цьому 

сенсі концепти NÄHE і DISTANZ є невід’ємними компонентами концептуальної 

картини світу, відтвореної в мовній картині світу. Система концептуальних полів 

будується за ядерно-периферійним принципом. Ядерними є компоненти, у 

поняттєвій структурі яких переважають семи, що конструюють концепти NÄHE та 

DISTANZ, а периферійними – компоненти, семний набір яких корелює з іншими 

концептами. Фреймова мережа концептуальних полів NÄHE і DISTANZ являє 

собою інтеграцію предметного, акціонального, ідентифікаційного, компаративного 

й посесивного фреймів, котрі організовуються у вигляді взаємопов’язаних 

концептів різних рівнів абстракції. 
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В образному складнику концепту DISTANZ максимальна кількість 

асоціативних реакцій припадає на Я-світ/Ich-Welt (32 %), у близькості – на Спів-

світ/Mit-Welt (75 %). Метафоричний образ близькості/дистанції характеризується 

опозитивністю (диференційний маркер) і втілює локативний образ домівки, гнізда, 

батьківщини/дороги, безлюдного острова, чужини; образ тепла, сонця, сонячних 

променів, ясності/холоду, морозу, дощу, снігу, поганої погоди, темноти; образ 

природи, повітря, водойми, лісу, пляжу/зброї, бомбових атак, війни, смерті. 

Атрибутивна диверсифікація уможливила виокремлення перцептивно-

образного профілю концептів. Джерелами образного переосмислення в 

окресленому мовно-інформаційному просторі виступає атрибутивна 

сполучуваність. Перцептивно-образний складник БК NÄHE і DISTANZ містить у 

собі сукупність емоційних, просторових, онтологічних типів атрибутивно-

субстантивної профілізації. 

Ціннісний складник відтворює оцінку, що виникає під час інтерпретації 

суб’єктом пізнання особливостей досліджуваних концептів залежно від 

конкретних ситуацій буття. Диференційністю відзначаються цінності та відповідно 

антицінності, вилучені на основі фразеологічної й паремілогійної валоризації: 

самореалізація, позитивна емоція, дружба, любов, закоханість, гармонія, дар, 

благо, Бог, божественна любов/нереалізованість, нещирість, обман, образа, 

зневага, надокучливість, негармонійність, маскування, насмішка. Оцінка БК NÄHE 

та DISTANZ відображає фізичні, духовні, інтелектуальні, емоційні аспекти. 

Результати цієї наукової розвідки свідчать про те, що досліджувані концепти 

є відкритою системою, складові частини якої не тільки взаємодіють, 

протиставляються між собою, а й доповнюють одна одну, творячи бінарність. 

Зважаючи на вищезазначене, запропоновано комплексну модель БК NÄHE та 

DISTANZ. Досліджувані концепти містять інтегральні (ознаки бінарності: 

цілісність/нерозривність існування, об’єктивність, балансування, рівновага; 

актуалізація серед рівнів особистісного простору; спільні когнітивні сегменти – 

стриманість, етикет), диференційні (смислове навантаження із позитивно-

негативною валоризацією в поняттєвому, образному, ціннісному складниках) і 

градуальні (інтенсивність прояву) маркери. 

Перспектива подальшого наукового пошуку полягає у вивченні 

діахронічного й міжкультурного варіювання концептів NÄHE та DISTANZ, що 

сприятиме розбудові історичного й компаративного напрямів лінгвокогнітивних 

студій. 
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АНОТАЦІЯ 

Лащук О. М. Об’єктивація і дискурсивна актуалізація бінарних 

концептів NÄHE та DISTANZ. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз змісту й структури БК NÄHE та 

DISTANZ, лексичних засобів їх об’єктивації в сучасному німецькомовному 

дискурсі. 

Доведено, що актуалізація концептів NÄHE і DISTANZ пов’язана з чотирма 

рівнями особистісного простору мовної особистості. Аналіз поняттєвого складника 

дав змогу уточнити знання про БК NÄHE та DISTANZ у свідомості носіїв мови. 

Образний складник розкрито за допомогою вільного асоціативного експерименту й 

атрибутивно-субстантивної профілізації. Уточнено смислове наповнення 

цінностей/антицінностей у німецькій лінгвокультурі. Здійснено аналіз бінарної 

природи концептів NÄHE та DISTANZ, виокремлено їхні когнітивні ознаки, 

інтегральні, диференційні й градуальні маркери. 

Ключові слова: бінарний концепт, рівні особистісного простору, 

поняттєвий, образний, ціннісний складники, фрейм, цінність, оцінка, аксіологічний 

орієнтир. 

АННОТАЦИЯ 

Лащук О. Н. Объективация и дискурсивная актуализация бинарных 

концептов NÄHE и DISTANZ. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2021. 

В диссертации анализируются содержание и структура БК NÄHE и 

DISTANZ, лексические средства объективации в современном немецкоязычном 

дискурсе. 

Доказано, что актуализация концептов NÄHE и DISTANZ связана с 

четырьмя уровнями личностного пространства языковой личности. Анализ 

понятийной составляющей позволил уточнить знания о БК NÄHE и DISTANZ в 

сознании носителей языка. Образная составляющая раскрыта при помощи 

свободного ассоциативного эксперимента и атрибутивно-субстантивной 

профилизации. Уточнено смысловое наполнение ценностей/антиценностей в 

немецкой лингвокультуре. Осуществлен анализ бинарной природы концептов 

NÄHE и DISTANZ, выделены их когнитивные признаки, интегральные, 

дифференциальные и градуальные маркеры.  

Ключевые слова: бинарный концепт, уровни личностного пространства, 

понятийная, образная, ценностная составляющие, фрейм, ценность, оценка, 

аксиологический ориентир. 
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SUMMARY 

Lashchuk O. M. The Objectification and Discourse Actualization of the 

Binary Concepts NÄHE and DISTANZ. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04 – Germanic 

languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis is devoted to the study of the binary concepts NÄHE and DISTANZ, 

their semantic content and discursive actualization. 

Studying important worldview units in close relationship with their oppositional 

categories has become a relevant direction in modern linguistics. The concepts under 

study, NÄHE and DISTANZ, are interpreted as binary because they are characterized by 

natural axiology, asymmetry and binary type of relations at the conceptual, figurative and 

value-based levels. 

The present work singles out the speaker’s personal space levels as integral 

characteristics of the binary concepts NÄHE and DISTANZ, based on the idea of the 

personal space and on the layered relationship model: Ich-Welt, Mit-Welt, Um-Welt and 

Fremd-Welt. The scientific work is devoted to the study of the semantic block 

NÄHE/DISTANZ as an expression of the human mental and emotional states. 

During the study it has been found that the concepts NÄHE/DISTANZ are 

conceptualized in the consciousness of the linguistic personality in the form of 

conceptual fields. They are represented by the nuclear components INNER WORLD 

(ICH-WELT) and OUTER WORLD (AUßENWELT). The peripheral component in the 

frame network is explicated into NORMATIVITY (NORMATIVITÄT), RESTRAINT 

(ZURÜCKHALTUNG) and OBJECTIVITY (OBJEKTIVITÄT), distinguished by 

neutral marking, and vagueness of positive/negative connotation 

(Pseudonähe/Pseudodistanz). This suggests a deep mental connection and 

interdependence of the present concepts, where the binarity is manifested as their 

existential essence. 

Studying the figurative component of the binary concepts NÄHE and DISTANZ, 

the associative survey method has been applied, the results of which allow to identify the 

stereotypes in the mentality of the German native speakers. 

The scientific work has shown that at least three types of the attributive-

substantive profiling of concepts: emotional, spatial, and ontological constitute the 

perceptively shaped component of the binary concepts NÄHE and DISTANZ. 

The reconstruction of the binary concepts NÄHE and DISTANZ was carried out 

based on the value characteristics, in particular, using the analysis of phraseological 

units, aphorisms, and the paremiological fund. The thesis describes the system of values 

(manifestations of the NÄHE concept which are positively connoted) and anti-values 

(manifestations of the DISTANZ which are marked by destructive influence). 

The perspective for further scientific research is to study the diachronic and cross-

cultural variations of the concepts NÄHE and DISTANZ, which will contribute to the 

development of historical and comparative directions of lingua-cognitive studies. 

Key words: cultural linguistics, binary concept, linguacultural concept, personal 

space level, frame, conceptual, figurative, evaluative components, value, assessment, 

axiological reference point. 
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