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ВСТУП 

 

На рубежі двох тисячоліть у мовознавстві відбувається зміна наукових 

парадигм. Якщо ХІХ ст. було століттям порівняльно-історичного мовознавства, 

а в ХХ-му домінував системно-структурний метод, то в ХХІ столітті 

складається антропоцентрична когнітивно-комунікативна парадигма [16; 17;  

40; 47; 151; 157; 210 – 214]. У центрі уваги мовознавців – людина як носій мови, 

яка виступає представником тієї чи іншої культури, людина з її потребами, 

цінностями, мотивами поведінкм, її емоціями та переживаннями.  

Емоції людини – особлива, своєрідна форма пізнання і відображення 

реальності. [57; 62; 70; 71; 76; 77; 99; 119; 120; 129; 138; 171; 172; 181; 208; 209; 

218; 234; 268; 273; 279]. Емоційна людина виступає одночасно об'єктом і 

суб'єктом пізнання, тобто емоції пов'язані з потребами людини, що є основою 

мотивів її діяльності. Емоції в межах когнітивно-комунікативної парадигми 

розглядаються на рівні емоційних концептів. 

Емоційні концепти стають об’єктом дослідження на матеріалі різних мов 

та у різних аспектах [11; 12; 14; 34 – 36; 38; 46; 48; 50; 51; 97; 98; 125; 132; 133; 

161; 192; 206; 207; 243]. У нашій розвідці  досліджено концепт HEIMWEH 

(ТУГА ЗА БАТЬКІВЩИНОЮ) на матеріалі німецької мови. Корелюючі з ним 

концепти інших лінгвокультур розглянуто на матеріалі російської мови 

(концепт ТОСКА) [2, с. 197-201; 42, с. 33-34; 55, с. 107-108; 126, с. 212-215; 61], 

(концепт НОСТАЛЬГИЯ) [141], англійської (концепт SADNESS,) [188], відомі 

також роботи, що стосуються окремих аспектів концепту HEIMWEH на 

матеріалі німецької мови (як медичний феномен у низці робіт німецькомовних 

дослідників, починаючи з дисертації Йоганеса Гофера (1688); як соціологічний 

та психолінгвістичний феномен у дисертаційній праці Фортунати Рамінг Тьон 

(1958) тощо). Проте виникнення самого поняття туги і його переосмислення на 

сучасному етапі потребують додаткових досліджень, що і зумовило вибір теми 

нашої дисертації. 
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Актуальність роботи зумовлена, по-перше, тим, що вона виконана в 

межах актуального для сучасної лінгвістики когнітивно-комунікативного 

підходу, дотичного до проблем невід’ємних складників концептуальної та 

мовної картин світу лінгвоспільноти, що сприяє виявленню домінантних 

цінностей народу (зокрема німецького), а по-друге ‒ недостатністю, проте 

необхідністю вивчення емоційного концепту HEIMWEH на матеріалі німецької 

мови. 

Зв’язок з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає 

профілю досліджень, що проводяться в інституті іноземної філології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в межах 

наукової теми «Семантико-прагматичні характеристики різних жанрів та 

дискурсів у сучасних германських мовах», затвердженою вченою радою ВНУ 

(протокол №16 від 13.04.2011 р.). 

Мета дослідження – виявити структурно-семантичні та когнітивні 

характеристики емоційного концепту HEIMWEH.  

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) систематизувати поняттєву базу когнітивної лінгвістики; 

2) прослідкувати етимологію та еволюцію значення лексеми Heimweh -  

базового  номінанта концепту HEIMWEH; 

3) окреслити методологію та методику аналізу емоційного концепту 

HEIMWEH;  

4) змоделювати номінативне поле концепту HEIMWEH; 

5) проаналізувати складові елементи фреймової моделі емоційної ситуації 

HEIMWEH; 

6) виявити дискурсивні конфігурації концепту HEIMWEH. 

Об’єктом дослідження є різнорівневі одиниці сучасної німецької мови, 

що слугують для вербалізації концепту HEIMWEH. 

Предметом дослідження – когнітивні, лексико-семантичні та 

дискурсивні характеристики емоційного концепту HEIMWEH. 
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Матеріалом аналізу аналізу слугували твори художньої літератури, 

енциклопедичні, публіцистичні джерела, лінгвістичні лексикони, 

лексикографічні джерела (авторитетні німецькі словники Duden – Deutsches 

Universalwörterbuch, G. Wahrig – Deutsches Wörterbuch, Duden ‒ Das 

Synonymwörterbuch), дані електронних корпусів ‒ dwds. de, corpora.ids-

mannheim.de, wortschatz.uni-leipzig.de, тексти лінгвістичного корпусу COSMAS 

II, відкритого банку даних Лейпцизького університету. 

Методологія дослідження ґрунтується на засадах когнітивно-

комунікативної наукових парадигм, що надає нові можливості для дослідження 

емоційного концепту HEIMWEH. 

Дослідження спирається на новітні досягнення у галузі когнітивної 

лінгістики [104-106; 126; 156; 229; 277; 288, с. 5-29; 271; 278], дискурсології [80-

86; 148, с. 23-40; 148, с.23-40; 212-214; 222; 227; 228; 235; 256; 257; 263; 286], 

концептології [101; 177; 178; 221; 236; 237; 240], лінгвокультурології [127; 86; 

87]. 

Виконання поставлених завдань передбачає використання таких методів 

дослідження: загальнонаукових – індукції, дедукції, аналізу, синтезу – для 

уточнення теоретичних засад дослідження та формування висновків роботи; 

лінгвістичних: методу словникових дефініцій – для з’ясування семантики 

мовних одиниць на позначення концепту HEIMWEH і його концептуальних 

ознак; інтерпретаційного аналізу – для інтерпретації фрагментів текстів, що 

містять одиниці номінативного поля концепту HEIMWEH; етимологічного 

аналізу – для з’ясування часу виникнення в мові слова, яке нині є базовим 

номінантом досліджуваного концепту; дистрибутивного аналізу – для 

з’ясування сполучуваності лексеми Heimweh та її синонімів; концептуального 

аналізу – для виявлення концептуальних ознак досліджуваного концепту й 

методу фреймового моделювання – для виявлення та інтерпретації складників 

емоційної ситуації HEIMWEH, семантичного аналізу – для з’ясування 

пропозиційного змісту висловлень з одиницями номінативного поля концепту 

HEIMWEH, компонентного аналізу ‒ для виявлення інтегральних, 
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диференційних і потенційних сем у семантичній структурі значення лексеми 

Heimweh та її синонімів із метою їх розміщення у структурі номінативного поля 

концепту HEIMWEH, метод польового моделювання – для структурування 

номінативного поля досліджуваного концепту, контекстуальний аналіз – для 

уточнення ретро- та проспективної спрямованості емоційного стану 

HEIMWEH. 

Наукова новизна одержаних результатів і висновків полягає в тому, що 

вперше схарактеризовано номінативне поле концепту HEIMWEH, 

систематизовано синоніми лексеми Heimweh (базового номінанта концепту), 

проаналізовано психосоматичні прояви (симптоми) емоційного стану 

HEIMWEH на рівні метонімій, з’ясовано механізми метафоричної й 

метонімічної вербалізації досліджуваного концепту, з’ясовано градуальні, 

оцінні характеристики емоційного стану HEIMWEH, способи подолання / 

самоподолання та поведінкові реакції носія емоційного стану HEIMWEH. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють такі положення, 

винесені на захист: 

1. Номінативне поле концепту HEIMWEH є об’ємним та містить мовні 

одиниці різних рівнів, а саме: прямі номінанти концепту, їх похідні, 

спільнокореневі слова, синоніми лексеми Heimweh та її безпосередні 

складники, сталі й вільні словосполучення, словникові дефініції, дескриптори, 

паремії (прислів’я,  афоризми тощо), метафори, метонімії. 

2. Семантика базового номінанта досліджуваного концепту лексеми 

Heimweh на сьогоднішньому етапі розвитку німецької мови є дифузною й без 

правого прийменникового атрибуту (Heimweh nach…)  не є самодостатньою.  

3. Застосування компонентного аналізу дозволяє розмежувати синоніми 

базового номінанта концепту – композитної лексеми Heimweh на три групи за 

наявністю у семантичній структурі значення синонімів інтегральних сем 

[Verlangen / Wunsch], диференційних сем [Vergangenheit / Zurück], 

потенційної семи [Zukunft]. Особливу (третю) групу утворюють синоніми з 

інтегральною семою [Nation].  
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4. Орієнтаційні метафори трактують емоційний стан HEIMWEH як рух у 

просторі УНИЗ та УГОРУ. Онтологічні засвідчують градуальний характер 

емоції туги, динаміку емоційного стану ‒ від виникнення до подолання / 

зникнення. Структурні уподібнюють концепт HEIMWEH як концепт-ціль 

різним концептам як джерелу на основі актуалізованої ознаки-конектора. 

Метафоричні структури оформляються за різними моделями, що залежить від 

експліцитного / імпліцитного  вираження елементів метафоричної структури. 

5. Метонімічна вербалізація концепту HEIMWEH ґрунтуються на 

психосоматичних / фізіологічних реакціях як симптомах емоційного стану 

HEIMWEH (оскільки симптоми певного стану метонімічно позначають сам 

стан). Симптоми стану HEIMWEH номінуються синонімами лексеми Heimweh, 

що належать до ближньої периферії номінативного поля досліджуваного 

концепту. 

6. Ситуація емоційного стану HEIMWEH містить як валентно зумовлені 

так і валентно не зумовлені учасники, що робить релевантним при фреймовому 

моделюванні емоційної ситуації HEIMWEH застосування понять структурної 

схеми простого речення (ССПР) та позиційної схеми (ПС) висловлення. 

Пропозиційні предикати виражаються дієсловами в різних формах і з різними 

категоріальними значеннями (транзитивні / інтранзитивні, дуративні / 

перфективні, інгресивні / егресивні в активних / пасивних формах з ретро- та 

проспективною направленістю дії / стану тощо). 

7. Валоративні характеристики емоційного стану HEIMWEH взаємодіють 

з градуальними, домінує негативна оцінка. Натомість, синоніми третьої групи 

лексеми Heimweh з інтегральною семою [Nation] мають ідейно-політичне 

підгрунтя й формують позитивно-оцінну інтерпретацію цього стану. 

8. Слоти макропропозиційного фрейму концепту HEIMWEH 

розгортаються в тематично залежних і дискурсивно релевантних 

мікропропозиційних фреймах демонструючи при цьому різноаспектні 

характеристики досліджуваного концепту. 
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9. Концепт HEIMWEH вступає в різні дискурсивні конфігурації з іншими 

концептами: 1) конфігурації, опосередковані концептами VERLUST, 

VERLANGEN, WUNSCH; 2) безпосередні конфігурації, які зумовлені 

емоційно-поведінковими реакціями його носіїв Дискурсивна конфігурація 

концепту HEIMWEH з концептом KRANKHEIT яскраво засвідчує історичну 

пам’ять лінгвоспільноти. 

Теоретичне значення роботи зумовлене багатовекторністю когнітивно-

дискурсивного дослідження емоційного концепту HEIMWEH і визначається її 

внеском у теорію міжкультурної комунікації (лінгвокультурна специфіка 

концептів), у когнітивну лінгвістику (фреймове моделювання концептів), 

семасіологію (виявлення інтегральних, диференційних і потенційних сем у 

семантичній структурі значення мовних одиниць на позначення концептів). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання, як і  основних положень дослідження: 1) у навчальній роботі 

ВНЗ, зокрема у викладанні таких нормативних курсів, як теоретична граматика 

(розділи «Моделювання речень», «Семантичні відмінки та члени речення»), 

лексикологія (розділ «Лексична семантика»), при розробці спецкурсів з теорії 

міжкультурної комунікації, когнітивної лінгвістики; 2) у навчально-методичній 

роботі при підготовці навчальних та методичних посібників із досліджуваної 

проблеми; 3) у лексикографічній практиці при підготовці словників, глосаріїв і 

4) у наукових роботах студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорено на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: 

«Новолінгвістична парадигма: теоретичні та прикладні аспекти» (Одеса, 2012 ); 

«Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики» 

(Кам’янець-Подільський, 2013); «Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень» (Луцьк, 2012); «Волинь очима молодих науковців: 

минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк,  2010), World Science «The Top Actual 

Reserches in Modern Science» (Аджман (АОЕ), 2015); на щорічних науково-

практичних конференціях професорсько-викладацького складу інституту 
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іноземної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (Луцьк. 2011 – 2015).  

Публікації. Основні положення дисертації відображено в 11 публікаціях 

(10 – одноосібно) із них 6 статей в фахових виданнях України, одна – у 

зарубіжному виданні (Угорщина). Одна стаття виконана у співавторстві з 

науковим керівником. Особистий внесок дисертанта у цій статті полягає в 

аналізі базових теоретичних робіт, які були використані в роботі й аналізі 

ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг публікацій 3,48 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

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

використаної літератури, лексикографічних джерел та джерел ілюстративного 

матеріалу. Загальний обсяг роботи – 218 сторінок, обсяг основного тексту – 178 

сторінок. Бібліографія містить 431 позицію. Робота містить 3 схеми та 1 

таблицю.  

У вступі обґрунтовано вибір теми, актуальність дослідження, 

методологічну основу, методи та матеріал дослідження, визначено мету й 

завдання, сформульовано об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову 

новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів, подано 

інформацію про апробацію роботи  та публікації за темою дисертації.  

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження емоційних 

концептів» містить вихідні теоретичні положення, на яких ґрунтується аналіз 

фактичного матеріалу і які є релевантними для формування теоретико-

методологічної бази дослідження емоційних концептів: поняття концепту, 

типологія та вербалізація концептів, поняття емоційного концепту, етимологія 

й еволюція значення лексеми Heimweh (базового номінанта концепту 

HEIMWEH), алгоритм аналізу концепту HEIMWEH. 

У другому розділі «Номінативне поле концепту HEIMWEH» окреслено 

поняття номінативного поля концепту та сформовано номінативне поле 

концепту HEIMWEH, установлено лексему-номінант, досліджено її синоніми, 

розмежовано синоніми ядерної й приядерної зон, синоніми ближньої та 
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дальньої периферій, розглянуто метафоричний і метонімічний механізми 

вербалізації концепту HEIMWEH. 

У третьому розділі «Лінгвокогнітивні особливості концепту HEIMWEH» 

виконано фреймове моделювання емоційної ситуації HEIMWEH, виокремлено 

слоти: носій емоційного стану, емоційний стан, наявність / ненаявність 

емоційного стану, градуальні та оцінні характеристики емоційного стану, 

причини емоційного стану, способи подолання / самоподолання емоційного 

стану, емоційно-поведінкові реакції носія емоційного стану, а також  

досліджуються дискурсивні конфігурації концепту HEIMWEH.  

Загальні висновки синтезують підсумки проведеного дослідження та 

окреслюють напрямки подальших наукових розвідок у царині вивчення  

емоційного концепту HEIMWEH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

РОЗДІЛ І  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕМОЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ 

 

1. 1.  Концепт як понятійна база когнітивної лінгвістики 

 

Виникнення когнітивної лінгвістики ‒ це один з епізодів загального 

методологічного зрушення, що почалося в лінгвістиці з кінця 1950-х років, яке 

зводиться до зняття заборони на введення в розгляд «далеких від поверхні», 

недоступних безпосередньому спостереженню теоретичних (модельних) 

конструктів. Когнітивна лінгвістика (від англ. сognition «знання,пізнання», 

«пізнавальна здатність») – напрям, в центрі уваги якого знаходиться мова як 

загальний когнітивний механізм. У сферу інтересів когнітивної лінгвістики 

належать ментальні основи розуміння та продукування мовлення з точки зору 

того, як структури мовленнєвого знання репрезентуються і беруть участь в 

обробці інформації [297, с. 148; 59, с. 19]. Див. також роботи [88; 137; 198, с. 

284-296; 271, с. 9-14;  288, с. 5-29, 65-90]. 

У термінологічному узусі когнітивної лінгвістики спробуємо передусім 

з’ясувати, що таке концепт і як його тлумачать у науковій літературі.  

Концепт – від латинського concipere (conceptus) – думка чи погляд, 

основне поняття чи ідея, узагальнення, спеціально сформоване з конкретних 

прикладів. За словниковою дефініцією, концепт – це формулювання, розумовий 

образ, ментальний прообраз, ідея, поняття, саме поняття. Уведення його до 

наукового вжитку в теперішньому значенні показує застосування принципу 

антропоцентризму в мовознавчій науці: тлумачення цього поняття «стало 

орієнтуватись на смисл, який існує в людині й для людини, на інтер- та 

інтрапсихічні процеси, на позначування і комунікацію» [194. с. 89]. 

Концепт як складний когнітивний конструкт не має однозначного 

тлумачення в науці про мову. Дискусійними видаються питання архітектоніки, 
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класифікації і типології концептів, їхнє співвідношення із семантичними 

мовними одиницями, вербалізація концептів та методи їх вивчення, тощо [12; 

48; 52; 75; 84; 136; 150; 178; 237].  Низка наукових праць, присвячених аналізові 

і описові різноманітних концептів. А сам метод концептуального аналізу 

розглядається, з одного боку, як аналіз концептів, з іншого – як аналіз за 

допомогою концептів [29, с. 29-38; 33; 63, с.253; 169, с. 191-239; 176, с. 31-47]. 

Вперше в вітчизняній науці термін концепт був вжитий 

С. О. Аскольдовим-Алєксєєвим в 1928 році, коли вчений опублікував статтю 

«Концепт і слово», але ще довгий час дане поняття не розглядалося в науковій 

літературі як термін. С. А. Аскольдов назвав  концепт ментальним утворенням, 

яке заступає в мисленні невизначену кількість предметів, дій, мислячих 

функцій одного виду (наявних предметів, певних сторін предмета, реальних 

дій, мисленнєвих функцій) і функцію «економії» зусиль у процесі мислення, 

компресії інформації [8, с. 279].  

Д. С. Лихачов приблизно в той же час використовував поняття концепту 

для позначення узагальненої мисленнєвої одиниці, яка відображає 

інтерпретацію явища дійсності людиною, залежно від освіти, особистого, 

професійного та соціального досвіду. Концепт за Д. С. Лихачовим, не виникає 

із значень слів, а є результатом зіткнення засвоєного значення з особистим 

життєвим досвідом комуніканта. Концепт в цьому плані, за Д. С. Лихачовим 

виконує функцію заступника в мовному спілкуванні [114, с. 3-9]. Сьогодні у 

лінгвістиці склалися такі підходи до трактування терміну «концепт»: 

1) логічний, який використовує термін «концепт» як синонім до трактування 

терміна «поняття» [296, с. 384]; 2) етнокультурний, що передбачає 

протиставлення наукового й позанаукового знання під час вивчення концептів; 

3) диференційний, у якому концепт трактується як багатовимірне соціопсихічне 

утворення у колективній свідомості, опредмечене в тій чи іншій формі [112, с. 3-

 16].   

Залежно від підходу концепт отримує різні визначення: 
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 концепт – це «обʼєкт зі світу «ідеальне», що має імʼя, і що відображає 

культурно-обумовлене уявлення про світ «дійсності» [11, с. 40; 44, с. 122].  

 концепт – це згусток культури у свідомості людини [304, с. 40]. 

 концепт ‒ «це семантичне утворення, відмічене лінгвокультурною 

специфікою і тим або іншим чином характеризує носіїв певної етнокультури. 

Але в той же час – це якийсь квант знання, що відображає зміст всієї людської 

діяльності» [127, с. 87]. 

 концепт, опосередковано виникаючи зі значення слова, є результатом 

зіткнення словникового значення слова із особистим і народним досвідом [126, 

с. 98]. 

  концепт – це одиниця, покликана повʼязати в одне ціле наукові пошуки в 

галузі культури, свідомості та мови, оскільки концепт належить свідомості, 

детермінується культурою й опредмечується в мові [152, с. 17].  

 Кожен концепт, виражений вербальними засобами, має власне семантичне 

окреслення, детерміноване значеннями, які характеризуються етнокультурною 

зумовленістю, оскільки в ньому виражені всі конотативні, модальні, 

емоціональні, експресивні, прагматичні й інші оцінки, усе індивідуальне, 

властиве тій чи іншій мові [153, с. 18]. 

На думку Є. С. Кубрякової аналіз різних тлумачень терміну «концепт» 

дозволяє виділити наступні його ознаки як одиниці когнітивної лінгвістики 

[106, с. 232]. 

 це мінімальна одиниця людського досвіду у його ідеальному уявленні, 

яка вербалізується за допомогою слова; 

 це основна одиниця когнітивних процесів (обробка, зберігання, 

передача знань); 

 краї концепту рухомі, оскільки в області когнітивістики неможливе 

чітке розмежування понять; 

 асоціативне поле концепту нерозривно пов’язане із соціальними 

подіями; 



16 

 

 це основний осередок культури. 

Як зазначає А. П. Загнітко, усі класифікаційні підходи «не заперечують 

один одного, а лише доповнюють, наголошуючи на відповідних суттєвих 

ознаках концептів: 1) поняттєві складники; 2) образні складники; 3) оцінні 

складники (ширше – аксіологічні); 4) дискурсивну зумовленість і 

мотивованість; 5) статичність; 6) динамічність; 7) варіативність; 

8) інваріантність; 9) тематичне закріплення; 10) регулятивність; 11) значущість; 

12) національно-культурне навантаження; 13) інтерпретативність та ін. 

Сукупне врахування цих ознак значною мірою привідкриває 

надактуальне питання відмежування концептів від не концептів <…> і 

встановлення вичерпно кваліфікаційних параметрів «концепту концептів» як 

метанаукового поняття. У цьому разі кожний дослідник встановлює власні 

основи, власне підгрунтя для класифікаційної ієрархії/ системи посилаючись на 

ті чи інші уже відомі підходи» [67, с. 23]. 

У всіх дослідженнях концепту виокремлюються щонайменше три основні 

складники (чи аспекти / виміри): поняттєвий, образний, оціннний [11-12; 65, 80-

85; 160, с. 54; 177; 301]. Особливо наголошується на важливості оцінного 

складника концепту [160, с. 61]. Фактично в усіх визначеннях концепту 

прослідковується тісний зв’язок мови, мислення та культури. Не випадково 

концепт досліджується у когнітивній лінгвістиці з особливою увагою до зв’язку 

мови, свідомості та мислення [55, с. 20-26], а також у лінгвокультурології, яка в 

першу чергу займається проблемою зв’язку мови та культури [55, с. 33-39; 85, с. 

22-31; 170, с. 278-283; 231, с. 9-32; 127; 298]. 

Концептуальний корпус мови не є однорідним в плані своєї організації, 

характеру, образів, що викликаються, ступеня валоризації та, відповідно 

інтеріоризації в лінгвокультурній свідомості. Важливим поняттям 

лінгвокультурології є поняття концептосфери (КСФ) [31; 116, с. 5; 147]. Термін 

«концептосфера» був введений в вітчизняну науку Д. С. Лихачовим. За його 

визначенням, це ‒ «сукупність концептів нації, вона утворена всіма потенціями 

концептів носіїв мови» [116, с. 3-9].  
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Концептосфера народу є ширшою ніж семантична сфера, яка представлена 

значеннями слів мови. Чим багатшою є культура нації, її фольклор, література, 

наука, художнє мистецтво, історичний досвід, релігія, тим багатшою є 

концептосфера народу. І концепти, і відповідно концептосфера – ментальні 

явища, які не можна помітити. Концептосфера, за визначенням З. Д. Попової та 

И. А. Стерніна, носить упорядкований характер і є інформаційною базою 

мислення [156, с. 36]. 

Деякі фахівці вважають, що концепти групуються в ряди, поєднані між 

собою ланками, і утворюють сітку, порівнювану з картинами світу, і що 

всередині цих рядів вони упорядковані за принципом протиставлення і 

бінарності [16, с. 20]. В. В. Красних вживає термін «когнітивний простір» і 

виокремлює індивідуальний когнітивний простір – структурована сукупність 

знань і уявлень, якими володіє будь-яка мовна особистість і колективний 

когнітивний простір – структурована сукупність знань і уявлень, якими 

володіють за необхідністю всі особистості, що належать до того чи іншого 

соціуму [102, с. 61]. 

Безумовно, концептосфера є спільною для всіх носіїв даної культури, 

вона ментально консолідує націю, але так ситуація виглядає лише в ідеалі, а в 

реальності все набагато складніше, оскільки ступінь засвоєння концептів 

окремими членами лінгвокультурної спільноти може суттєво різнитися, а 

окремі із них можуть навіть не мати в своєму концептофонді той чи інший 

концепт чи, навпаки, мати в ньому концепти із концептосфери інших народів. 

Індивідуальні КСФ конструюються на базі об’єктивно існуючої концептосфери 

етносу, але в голові окремої людини вони завжди суб’єктивно переосмислені, а 

їх кількість і якість залежить від інтелекту, обізнаності, ерудиції, ціннісних 

орієнтирів, соціального статусу і навіть стану здоров’я мовної особистості. 

Приходимо до висновку, що КСФ людей ‒ сукупність концептів (образів 

предметів і ситуацій зовнішнього світу). Найбільш потрібні для спілкування, 

комунікативно необхідні концепти виражаються зовнішньо мовними знаками, 

вербалізуються. Вербалізовані концепти різними своїми ознаками входять в 
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семантичний простір мови. Вивчаючи семантичний простір мови ми отримуємо 

різноманітну інформацію про КСФ людини. Автомарною одиницею КСФ є 

концепт, який входить у КСФ не сам по собі, а лише через взаємозв’язки з 

іншими концептами.  

При дослідженні проблем когнітивної лінгвістики чи лінгвокультурології, 

крім понять «концепт», «концептосфера», «концептополе» інтенсивно 

вживаються поняття «картина світу», «мовна картина світу», «концептуальна 

картина світу», «культурна картина світу» (остання у лігвокультурології). 

Поняття картини світу поширилось в найрізноманітніших областях різних 

наук [16; 32; 69; 87; 110; 111; 128; 144; 146; 158; 190]. Картина світу це 

«відображення в психіці людини предметної дійсності, яка нас оточує» [102, 

с. 18]. Якщо брати до уваги все людство, то картина світу ‒ це узагальнене 

уявлення, громадська та загальнолюдська сукупність знань про світ [54, с. 396-

416], цілісний глобальний образ, який є результатом усіх контактів зі світом, 

Глобальна Семантична Система [146].  Людина живе та взаємодіє з об'єктивною 

картиною світу, яка є системою інтуїтивних уявлень про реальність.  

Основними складовими картини світу є Концептуальна картина світу (ККС) 

[30; 31; 32; 144; 221], в якій концепт визначається як «інформаційна структура 

свідомості, різносубстратна, певним чином організована одиниця пам’яті, яка 

містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних та невербальних, 

набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості у взаємодії з 

позасвідомим» [302, с. 292], та Мовна картина світу (МКС) [54; 110; 128; 144; 

158; 190; 191]. 

Під мовною картиною розуміється «світ у дзеркалі мови» [111, с. 18], 

МКС є в системі різних картин світу найбільш довговічною, стійкою, 

стандартною, тому що «похідними» є саме стандартні одиниці мови, які стали 

узуальними» [142, с. 41]. З. Д. Попова та Й. А. Стернін тлумачать МКС як 

«сукупність зафіксованих в одиницях мови уявлень народу про дійсність на 

певному етапі розвитку народу, уявлення про дійсність, яке відображене в 

значеннях мовних знаків – мовне членування світу, мовне упорядкування 
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предметів та явищ,  закладена в системних значеннях слів інформація про світ» 

[156, с. 34]. МКС дає дослідникам історичний інтерес, оскільки вона відображає 

стан сприйняття дійсності, яка склалася в минулі періоди розвитку мови в 

суспільстві. Але лексика відображає і сучасний стан суспільства. 

Переключення уваги на детермінованість картини світу культурою 

знаходить вираження у застосуванні терміна «культурна картина світу» [1; 42; 

44; 55, с. 33-39; 80; 82; 86; 87; 93; 158; 166; 173; 179; 186; 240; 245; 246; 266; 

289], яка є відображенням «реальної картини світу крізь призму культурно 

зумовлених понять, сформованих на тлі уявлень людини, отриманих за 

допомогою органів чуттів та пройдених крізь її свідомість як колективно, так  й 

індивідуально» [185, с. 14]. 

Дослідження концептів у різних аспектах та  на матеріалі різних мов 

втілило у життя окрему дослідницьку галузь – лінгвоконцептологію [7; 8; 11-

12; 46- 52; 182; 183; 83-84; 116; 150-151; 155; 160]. Щоб визначитись щодо 

місця концепту HEIMWEH у концептуальній картині світу німецької 

лінгвоспільноти звернемося до одного з важливих питань лінгвоконцептології ‒ 

питання типології концептів. 

 

1. 1. 1. Типологія концептів. Важливим питанням лінгвокоцептології є 

питання про типи концептів. Упорядкування концептів зорієнтовані в 

основному на мовні способи їх репрезентації. Наприклад, виділяються 

предметні, сценарні та якісні, антропомірні  та конкретні концепти на підставі 

частиномовного критерію. Так, С. А Аскольдов, будучи одним з 

основоположників визначення «концепту», підрозділяє його на два типи: 

пізнавальний (в області науки) і художній (в області мистецтва) [9, с. 68]. Разом 

з тим подібний поділ не є абсолютним. На думку філософа, концепти різних 

типів зближує між собою медіум, за допомогою якого вони виражаються, ‒ 

абстрактне, узагальнене і конкретно-плотське, індивідуальне слово. Автор 

підкреслює, що «концепти пізнавального характеру тільки на перший погляд 

чужді поезії» [9, с. 54]. Розглядаючи пізнавальні концепти, С. А. Аскольдов 
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підкреслює їх схематизм, понятійну природу. Характеризуючи концепт як 

поняття, він виділяє проблемну точку зору. Концепти класифікуються за 

різними критеріями: тематичним (освітні, текстові, емоційні тощо), 

дискурсивним (концепти педагогічного, релігійного, політичного, медичного, 

транспортного дискурсів тощо), аксіологічним (протиставляються цінності 

індивідуальні (персональні, авторські), мікрогрупові (наприклад у сім’ї, між 

близькими друзями), макрогрупові (соціальні, рольові,статусні та ін.), етнічні й 

загальнолюдські; можна виділити також цінності цивілізаційні (напр., цінності 

сучасного індустріального суспільства, цінності середньовічного християнства) 

[21; 98-99]. 

Німецька дослідниця М. Шварц вважає, що концептокорпус природної 

мови складається з двох сфер – концептів-категорій (несуть інформацію про 

класи об’єктів на зразок аристотелівських категорій РІЧ, КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ, 

ПРИЧИНА, ПРОСТІР, ЧАС) і концептів-символів або ідіоконцептів 

(репрезентують національно значимі образи в ментальному лексиконі 

людини) [277, с. 88]. Фундаментальними принципами для організації пізнання в 

концептах за М. Шварц є ідентичність: ідентифікація одного й того ж обʼєкта 

чи особи в різний час і в різних ситуаціях; еквівалентність: належність багатьох 

об’єктів до одного й того ж класу на основі спільних ознак [277, с. 84]. 

Отже, концепти можна класифікувати за різними критеріями, кожен з 

яких буде відображати «когнітивну реальність». З точки зору З. Д. Попової та 

Й. А. Стерніна найбільш важливо є розрізняти концепти за тим «типом знань, 

відображенням дійсності, яке вони закріплюють, оскільки саме від цього 

залежать методи виділення та опису концептів» [156, с.117].  

В. А. Маслова розділяє всі концепти на дев’ять основних груп: емоційні 

концепти (ЩАСТЯ, РАДІСТЬ…); світ (ПРОСТІР, ЧАС, БАТЬКІВЩИНА…); 

природа (ВОГОНЬ, ВОДА, ДЕРЕВО…); етичні концепти (СОВІСТЬ, 

СОРОМ…); уявлення про людину (ГЕНІЙ, ІНТЕЛІГЕНТ…); соціальні поняття 

і відносини (СУБКУЛЬТУРА…); артефакти (БУДИНОК, ХРАМ, ДЗВІН…); 
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наукові знання (ФІЛОСОФІЯ, МАТЕМАТИКА…); концептосфера мистецтва 

(ЖИВОПИС, МУЗИКА, СКУЛЬПТУРА…) [126; с.98]. 

Концепти характеризуються також як параметричні і непараметричні 

ментальні уявлення. До перших відносяться ті концепти, які виступають як 

прототипні категорії для зіставлення реальних характеристик об’єктів: простір, 

час, якість, кількість тощо. До других – концепти, що мають наочний зміст. 

Параметричні ментальні утворення мають універсальну загальнолюдську 

природу, їх ціннісний компонент не є внутрішньо їм властивим, їх 

перцептивно-образний компонент усвідомлюється як прототип не уточнення, а 

у багатьох випадках є виродженим, але їхнім поняттєвим компонентом є 

розгалужене складне знання про оточуючі предмети. У параметричних 

концептах немає внутрішньої оцінки [114, с. 9].  

Непараметричні концепти розділяються на регулятивні і не регулятивні. 

До перших відносяться ті ментальні утворення, у змісті яких головне місце 

займає ціннісний компонент. До других відносяться синкретичні ментальні 

утворення різного характеру. Регулятивні концепти містять норми поведінки, 

властиві певному соціуму. Параметричні концепти пов’язані з домінантами 

культури опосередковано [89, с. 39]. 

Виділяють універсальні (загальнолюдські), етноспецифічні, 

соціоспецифічні та індивідуальні концепти-регулятиви. Прикладом 

універсальних концептів-регулятивів є ІСТИНА, ДОБРО, КРАСА, до 

етноспецифічних концептів відноситься ДУША, ДОЛЯ, ТУГА. До 

соціоспецифічних концептів належить ІНТЕЛЕГЕНТНІСТЬ, індивідуальні 

найчастіше представлені в художніх і філологічних текстах. Кожна з цих груп 

містить у собі певну смислову ділянку єдиної концептосфери, має величезне 

значення для культури як своєрідний згусток інформації про той або інший 

аспект світогляду, що відображається в мові [81, с. 99].  

У сучасній лінгвістиці тексту й когнітивній поетиці розробляється 

поняття текстового (художнього) концепту, що характеризує авторський вибір 
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концептуальних пріоритетів і формує індивідуально-авторську картину світу  в 

художньому творі, яка визначається естетичними домінантами письменника. 

Українська дослідниця О. Кагановська визначає текстовий концепт як 

мовленнєво-розумове утворення змістового плану, яке характеризується 

багатоcмисловою напруженістю й надкатегорійністю і на текстовому рівні 

імплікує сукупність певних ознак метаобразів художнього твору з метою їхньої 

подальшої імплікації. Звʼязок концептуальних ліній тексту формує 

концептуальну структуру [78].  

Особливе місце в міжкультурній комунікації займають лінгвоконцепти, у 

вузькому розумінні – вербалізовані усвідомлені й неусвідомлені смисли, що 

складають зміст світоглядних універсалій культури. У них фіксується шкала 

цінностей соціуму, вони забезпечують розуміння світу людини і є своєрідним 

«геном соціального життя» [107, с. 164-171]. Саме вони формують світогляд 

носіїв будь-якої ентнокультури, а їх мовне втілення здатне привести до 

розуміння етнічного менталітету. Поділ лінгвоконцептів на індивідуальні, 

групові й національні випливає з того факту, що кожне суспільство складається 

з окремих особистостей, і в ньому виділяються певні соціальні групи, що 

володіють власними концептосферами. 

Отже, на основі проаналізованого матеріалу відносимо концепт 

HEIMWEH до універсальних концептів, який проте має етнокультурну 

специфіку та не позбавлений особливостей індивідуального проявлення; він є 

регулятивним, оскільки певним чином впливає на поведінку індивіда. У 

концептосфері входить до емоційної підсистеми.  

Перш ніж з’ясувати як вербалізується даний концепт у німецькій мові, 

розглянемо питання про можливості вербалізації концептів загалом. 

 

1. 1. 2. Вербалізація концептів. Усі когнітологи одностайно визнають слова 

головним способом вербалізації концептів. Комунікативно необхідні концепти, 

тобто такі, про які люди хочуть говорити, отримують мовні номінації, 

вербалізуються. Інакше кажучи, вони представлені акустичними знаками, які 
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можна вимовити та почути. Те, що такими знаками являються лексеми 

(фонетичні реалізації слів), не викликає сумніву ні в одного концептолога. Саме 

у слові укладається концепт, «охоплений знаком». Менш одностайні науковці у 

визнанні знаками фразеологічних сполучень. Визначення фразеологічних 

концептів, які відрізняються від лексичних способів вербалізації (тобто одним 

словом або сполученням декількох слів), обґрунтовується в роботі 

Л. Г. Бабенко [10, с. 128].  

Тривалий час нічого не говорили про синтаксичні способи вираження 

концептів. Лише в кінці ХХ ст. лінгвісти почали цікавитися синтаксичними 

конструкціями як знаками. І вже на початку ХХІ ст. з’явилися роботи про 

існування морфологічно репрезентованих концептів. Отже, на сьогоднішній 

день, у залежності від способу вербалізації концепту, когнітологи мають справу 

з термінами лексичні концепти, фразеологічні концепти, синтаксичні (або 

синтаксично орієнтовані) концепти, морфологічні (або морфологічно 

орієнтовані) концепти [48]. 

Вивчаючи словникові визначення і контекстне вживання слів, 

Л. Г. Бабенко показала, що в концептосфері людей лексичні концепти існують у 

вигляді різних образів. Вони можуть бути узагальненими картинками. 

Фразеологічні концепти, за спостереженнями Л. Г. Бабенко, це ті типи 

концептів, що й лексеми. Це можуть бути  картинки, схеми, фрейми, сценарії. 

Вивчення типів фразеологічних концептів виявляється більш складним, ніж 

вивчення типів лексичних концептів, так як у цьому випадку потрібно 

відштовхуватись від денотативного значення вихідного фразеологічного 

сполучення, а потім враховувати і фразеологічне значення досліджуваного 

сполучення лексем [10, с. 51]. 

Синтаксичні концепти – це образи ситуацій, що осмислюються людьми та 

вербалізуються синтаксичними структурами. Матеріали різних мов показали, 

що синтаксичні концепти виробляються для тих ситуацій, які часто виникають 

у житті народу і мають для нього комунікативну значущість. Вони можуть бути 

еквівалентними в різних народів, але можуть бути і національно специфічними. 
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Синтаксичних концептів відносно небагато, але вони продовжують розвиватися 

[187, с. 198]. 

Ідея представлення знань у мові на основі морфологічних засобів ще не 

досить досліджена, але її розробка досить перспективна. Наприклад, категорія 

часу в європейських мовах вербалізована парадигмою дієвідмінювання. Родові 

та частково вікові відмінності людей знайшли своє відображення в категорії 

граматичного роду та інше. Відомо, що відмінності між системами знаків 

різних мов більш за все проявляються саме в сфері морфологічних категорій. В 

одній мові морфологізовані категорії роду, відмінку іменників, виду дієслів, а в 

іншій мові таких морфологізованих категорій немає. Вивчення системи мовних 

знаків у світлі теорії концептів дозволяє краще зрозуміти і систему мови, і 

концептосферу народу [156, с. 112].  

Увесь концепт можна передати номінативним полем концепту, 

«сукупністю мовних засобів, кожний з яких розкриває лише його 

частину» [180, с. 90]. План вираження концепту репрезентований цілим рядом 

мовних реалізацій, що утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму, а 

план змісту залучає спільні для усіх його мовних реалізацій  ознаки, що 

«скріплюють» лексико-семантичну парадигму та утворюють його поняттєву та 

прототипну основу [165, с. 37].  

Сутність номінативної функції полягає у здатності відображувати не 

лише певний реальний об’єкт, але й узагальнений образ. Словесні знаки можуть 

функціонувати як назви предметів, що вони позначають, а також як назви 

понять про ці предмети [43, с.8], номінативні одиниці вказують на обʼєкт, а 

також позначають поняття про цей об’єкт, в якому закріплено результати 

процесу раціонального пізнання дійсності, пов’язаного з абстрагуванням від 

реального об’єкту, його ознак, перетворенням їх в ідеальну сутність [121]. 

Як процес виділення й осмислення позначуваного предмета чи події, а 

також як результат цього процесу, номінація «постає одночасно як продукт 

класифікаційної діяльності людини в обраній царині знання чи суспільного 

досвіду і як продукт мовленнєвої, мовної діяльності» [104, с. 6]. 
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Значення номінативних одиниць відображає не весь об’єкт у цілому, а 

лише невелику кількість ознак, властивостей об’єкта, або навіть одну з багатьох 

його властивостей. Значення та ментальна сутність об’єктивується різними за 

об’ємом фрагментами, що можуть відноситися до змістового ядра чи до 

периферії семантичних ознак, що оточують ядро [58, с. 14]. 

Засоби вербалізації концепту залучають класичні (слова) та некласичні 

номінації (вільні, фразеологічні словосполучення із зв’язаним значенням та 

ідіоми). Класичні лексичні засоби вербалізації концепту поділяють на 

дескриптивно та прагматично орієнтовані [199, c. 98; 122, с. 48; 50]. 

До групи дескриптивно орієнтованих лексичних одиниць потрапили ті, 

структура значення яких містить лише денотативний блок, що забезпечує 

продуцентів / інтерпретаторів дискурсу інформацією про типовий образ 

(прототип), співвіднесений з іменем референта. Дескриптивно орієнтовані 

лексичні засоби вербалізації концепту охоплюють його синоніми, їхні 

частиномовні похідні, що позначають різні складові частини, а також окремі 

номінації суб’єктів та об’єктів. 

Прагматично орієнтованими називають лексичні одиниці, структура 

значення яких включає не лише денотативний, але  і конотативний блок. За 

допомогою конотативного блоку продуценти / інтерпретатори дискурсу 

виражають відношення (нав’язане лінгвокультурним соціумом, що не 

обов’язково співпадає з його / її власним) до означуваного, репрезентованого 

денотативним блоком, тобто надають / отримують інформацію, яку називають 

конотативною. 

Некласичні лексичні засоби становлять особливу форму вербалізації 

концептів: вони «заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може 

повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін 

дійсності, і в багатьох випадках є єдиним позначенням предметів, властивостей, 

процесів, станів, ситуацій» [105, с. 35].  

Важливим є також термін «профілізація концепту», яка пов’язана з 

дискурсивною діяльністю людини, та виражає її суб’єктивно-оцінне ставлення 
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до концепту. Дискурсивна профілізація є варіативною репрезентацією концепту 

в асоціативному полі індивіда, який виявляє в концепті або приписує йому 

додаткові чи нові властивості. Вона здійснюється за рахунок синонімічного, 

метафоричного, алюзивного та паремійного прийомів.  

Сьогодні філологія практикує широкий підхід до тлумачення метафор за 

змістовими ознаками. Цей підхід передбачає аналіз не лише метафор, а й 

метонімій, гіпербол, синестезій, перифраз, порівнянь. Метафороподібними 

виразами вважаються всі образні побудови, когнітивною основою яких є 

уподібнення об’єктів, що належать до різних онтологічних сфер. Всі ці вирази 

формують насамперед оцінно-образну характеристику концепту. 

Набуваючи певного метафоричного профілю, один і той же концепт 

здатний викликати різні асоціативні реакції. Це залежить від: а) позиції мовця 

або адресата; б) комунікативного середовища; в) стереотипного ставлення до 

національної культури. Зрозуміло, що актуалізація кожного з цих факторів 

відбувається в дискурсі або через дискурс. Воркачев С.Г. відмітив, що «концепт 

є сукупністю метафор, які асоціюються з певним абстрактним іменем» [51, 

с. 25]. 

Не останнє місце у підсиленні образної складової концепту посідають 

алюзії як прояв метафори у вигляді натяків чи навіть жартів. Сама алюзія є хоча 

і важко визначуваним, проте дуже містким видом текстової ремінісценції, який 

полягає у співвідношенні певного об’єкта мовлення із ситуацією або подією, 

«увіковіченою» зазвичай у прецедентному тексті, без згадування останнього і 

без відтворення відповідної його частини. Алюзія найчастіше реалізується 

через актуалізацію одного імені концепту через інший завдяки асоціативним 

зв’язкам, які базуються на конотативному значенні слова. Найчастіше 

алюзивній профілізації піддаються концепти телеономного, морального, 

філософського, гуманітарного та соціального порядку [160, с. 116]. 

Яскравим прикладом алюзивної презентації концептів є власні імена зі 

стійким асоціативним змістом, завдяки чому уможливлюється їх відтворення 

через додаткові параметри: імʼя ототожнюється з окремо взятими ознаками 
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його носія або з певною ситуацією, у якій носій повертається новими гранями і 

демонструє нові властивості. Алюзивно профільовані концепти фігурують у 

перифразах і порівняльних конструкціях, де вони використовуються як натяк на 

загальновідомий факт, історичну постать, міфологічного чи історичного 

персонажа тощо. 

Паремії як засіб вербального аранжування концептів є доволі 

інформативними одиницями, тому що не лише надають концептам певної 

раціонально-емоційної кваліфікації, але й фіксують ті значеннєві 

трансформації, що відбуваються в мові та культурі [99, с. 118].  

Отже, як бачимо, для озовнішнювання концептів чи їхніх концептуальних 

ознак (які б терміни при цьому не висували науковці – і об'єктивація, і 

номінація, і вербалізація, і профілізація), мова постачає цілий арсенал 

різноманітних засобів, як стилістично нейтральних так і стилістично 

маркованих. 

Оскільки концепт HEIMWEH належить до емоційних, вважаємо 

релевантним зупинитися на  поняттях «емоції» та «емоційні концепти». 

 

1. 2. Емоційні концепти 

 

Емоції супроводжують людину протягом усього її життя. Індивід 

постійно переживає якусь емоцію, за виключенням стану сну. Емоції 

виконують низку функцій, завдяки яким людина відчуває щастя, інтерес, гнів, 

страх, радість. Вони мають і особливу функцію – виступають засобами 

спілкування. Емоції існують невід’ємно від мови, оскільки мова має психічну 

складову, емоції вербалізуються у мові та описуються нею. Емоції були і 

залишаються предметом дослідження багатьох дисциплін, саме тому емоційні 

стани розглядаються з точки зору філософії, психології, педагогіки, емотіології, 

тощо. Як наголошує В. І. Шаховський, «сьогодні проблема «емоції в мові» є 

однією з найбільш актуальних лінгвістичних завдань: захищаються сотні 

дисертацій, у яких досліджується емоційна складова різних мов, з’являються 
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статті та монографії, що дозволяє говорити про існування потужного наукового 

напрямку – вітчизняної лінгістики емоцій. Методологічний аспект категорії 

емотивності полягає в тім, що вона може слугувати ключем до аналізу 

внутрішньої форми слова (мови) [209, с. 9-10]. 

Автор зазначає, що емотивна функція притаманна кожній мові, тому 

кожна мова має спеціальні емотивні знаки, які входять у когнітивно-емотивну 

структуру її культурно-мовного коду. Категорія емотивності представлена у 

всіх мовах на всіх рівнях мовної системи та спостерігається у фонетичному, 

лексичному, фразеологічному, словотворчому, морфологічному, 

синтаксичному, стилістичному надфразовому, текстовому, гіпер- , мега- , 

міжтекстовому статусах» [209, с. 28]. 

Емоції – це переживання людиною ситуативного чи дійового значення 

предметів та явищ минулого, теперішнього або майбутнього. Їхній 

психоенергетичний потенціал, на відміну від почуттів, виникаючи, може 

швидко збільшуватися, а потім так само легко об’єктивуватися в інше психічне  

явище [41, с. 436-444]. 

Емоція мотивує. Вона мобілізує енергію, яка відчувається суб’єктом як 

тенденція до реалізації дії. Емоція керує розумовою та фізичною активністю 

індивіда, скеровує його у певне русло. Якщо людину переповнює гнів, то вона 

не почне втікати, або ж якщо людина перелякана, то навряд чи вдаватиметься 

до агресії. Емоція регулює, а точніше сказати, фільтрує сприйняття. Щастя 

змушує особистість сприймати світ через рожеві окуляри: радіти самим 

звичайним речам, таким як, запах польової квітки та політ пташки при заході 

сонця, іти по життю легкою, веселою ходою [205]. Неповторний світ інтелекту, 

почуттів та емоцій, волі людини є невидимим для інших. І тільки мова надає 

найбільше можливостей розкрити їх для оточуючих [331]. 

Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує низку функцій, 

життєвоважливих для цього суспільства, окремих його груп і кожної людини 

зокрема. У різних працях виділяють від двох до двадцяти функцій мови. Так, 

наприклад, Ю. О. Маслов наголошує на визначальній ролі комунікативної та 
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мислеоформлюючої функцій мови, а інші функції розглядає як окремі аспекти 

комунікативної функції. Учений зазначає, що у будь-якому мовленні неодмінно 

присутні як обов’язкові функції: естетична, експресивна, апелятивна, так і 

факультативні: констатуюча, питальна, контактовстановлююча, метамовна 

(тлумачення мовленнєвих актів при їхньому повідомленні), функція показника 

(індикатора) приналежності до певної групи людей. Австрійський лінгвіст 

К. Бюлер розрізняв репрезентативну (від лат. repraesentare – наочно 

представляти), експресивну (від лат. expressio – вираження) та апелятивну (від 

лат. appellare – звертатися) функції мови [346].  

Для нашого дослідження важливою є експресивна функція мови, яка 

полягає в тому, що мова є універсальним засобом вираження внутрішнього 

світу людини. Не дарма казали мудреці античності: «Говори — і я тебе 

побачу» [325]. 

Протягом останніх років науковці досягли значних результатів у 

дослідженні механізмів мовного вираження емоцій мовця, мовної номінації, 

інтерпретації емоцій як об'єктивної сутності мовця і слухача [181]. 

До середини 70-х років XX ст. проблема мовної концептуалізації, так 

само як і вербалізації емоцій, не привертала увагу мовознавців. Але з того часу, 

як почали зароджуватися основи нової лінгвістичної парадигми – 

гуманістичної, в центрі якої є людина як носій і користувач мови та її 

психологія, лінгвісти не могли обминути сферу емоцій. Вперше на пленарному 

засіданні XIV Міжнародного конгресу лінгвістів у Берліні в 1987 р. прозвучала 

доповідь Ф. Данеша про емоційний аспект мови, у якій було відкрито та 

переконливо йшлося про тісний зв’язок когніції та емоції, була показана велика 

лінгвістична значимість  вивчення цієї сторони мови. Рішенням конференції 

проблема «Мова та емоції» була названа у числі пріоритетних напрямів 

сучасних лінгвістичних досліджень. Цей факт спонукав багатьох вітчизняних та 

зарубіжних лінгвістів перенести проблеми мовного вираження та комунікації 

емоцій у центр дослідницької тематики [77; 96 – 101; 208 – 209]. 
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Зараз дослідження проблеми мови та емоцій є одним з основних напрямів 

сучасного вітчизняного мовознавства. Лінгвістів насамперед цікавить 

класифікація емотивної лексики, емотивність на синтаксичному рівні, 

емотивність художнього тексту, а також питання міжкультурної специфіки 

вербальної та невербальної маніфестації емоцій [36]. 

Емоції відіграють важливу роль у процесі функціонування особистості та 

її соціальної взаємодії. Від того, як людина розуміє ті чи інші явища, життєві 

ситуації, події, залежить характер емоцій, які є особливою формою пізнання 

людиною життєвих явищ, своєрідним відображенням життєвої дійсності, тощо. 

В універсальному словнику-енциклопедії «Словопедії» знаходимо наступне 

визначення емоції:  «емоція - специфічний процес психічного регулювання, 

який задіюється через подразники, значимі для особи; виражається зміною 

рівня мобілізації (збудження) організму, має визначений знак: позитивний 

(відчуття приємності) у випадку позитивних подразників, негативний (відчуття 

прикрості) у випадку негативних подразників, а також специфічна суть і форма 

експресії; емоція керує діями (до подразників позитивних і від подразників 

негативних), впливає на їх точність (поміркована ‒ поліпшує їх, сильна ‒ може 

призвести до дезорганізації поведінки), призводить до змін в процесі мислення, 

спостережливості, пам'яті» [303].  

З визначення випливає, що емоція – це складний феномен, який включає 

в себе нейрофізіологічний, експресивний та чуттєвий компоненти. Наукові 

дослідження довели існування емоційної системи. В цій системі окремі 

елементи  взаємопов’язані динамічними і відносно стабільними відношеннями. 

Системність виявляється у їхній ієрархічній організації, наприклад: тривога 

може змінюватися переляком і переходити у жах. Іншим показником 

системності емоцій є полярність між деякими парами: сум – радість, інтерес – 

відраза. Проте емоції, які протиставляються, часто можуть бути 

взаємопов’язаними, й одна може спричинятися іншою. «Ієрархічні зв’язки 

проявляються в тому, що певні системні відношення можуть виникати й між 
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іншими емоціями: так, інтерес може змінюватися страхом, зневага – 

переходити у радість і збудження тощо» [171, с. 25]. 

Емоції є однією зі складових частин людської психіки, тому їх аналізом 

займаються передусім психологи. У психологічному аспекті емоції розуміють 

як комплексний феномен на позначення групи процесів: емоційних реакцій 

(поведінки), емоційних станів (переживань), емоційних ситуацій, які 

спричиняються соціальними або психологічними подіями й виникають 

внаслідок інтеграції когнітивних і фізіологічних процесів, що впливають на 

поведінку людини [90, с. 9]. 

Основою лінгвістичних досліджень є психологічні особливості 

класифікації емоцій. Проте повної одностайності в типології емоцій немає. Це, 

зокрема, стосується проблеми поділу емоцій на позитивні та негативні. У 

традиційній психології прийнято позитивними вважати ті емоції, які бажані, 

приємні для суб’єкта, а негативними – емоції, які небажані, неприємні для 

нього [71, с. 5]. 

«Категорізація емоцій – дуже складна річ і вимагає врахування багатьох 

факторів. Зокрема, це стосується проблеми, з якої позиції розглядати емоційні 

реакції. Цей аспект психологи не завжди виділяють, оскільки більшість емоцій 

з погляду спостерігача, і з погляду особи, яка реагує, оцінюється одинаково 

[138, с. 45], наприклад, радість і спостерігачем, і суб’єктом оцінюється як 

позитивна емоція, а злість – як  негативна» [138, с. 45]. 

На думку американського психолога К. Ізарда, «замість того, щоб 

говорити про негативні й позитивні емоції, було б правильніше вважати, що є 

такі емоції, які сприяють підвищенню психологічної ентропії, й емоції, які, 

навпаки, полегшують конструктивну поведінку» [76, с. 20]. Те, буде емоція 

позитивною чи негативною, залежить від інтраіндивідуальних процесів і 

процесів взаємодії між суб’єктом і навколишнім середовищем, так само, як і від 

загальніших етологічних (термін «етологія» узятий з грецької мови, слово 

«етос» – у грецькій мові означає вдача, характер, звичка, звичай) чи 

екологічних факторів. У цьому разі погляди К. Ізарда наближені до буддійської 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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традиції категоризації емоцій. На Сході розрізняють емоції, які сприяють 

духовному розвитку людини (конструктивні), й ті, які йому перешкоджають 

(деструктивні) [76, с. 20-21]. 

Емоції відіграють важливу роль в житті людини, чим, власне, і 

обумовлена їх релевантність у мові. Емоції відображають етнокультурну 

специфічну модель світу і є особливою «реальністю». В окремо взятій 

лінгвокультурі емоції формують свої концепти як визначення структури 

ментального світу людини, емоції  утворююють ментальні одиниці високого 

ступеню абстракції, що виконують функцію метапсихічної регуляції «на основі 

знакової репрезентації», які обумовлюють «соціально вироблену організацію 

інформації у вигляді системи взаємопов’язаних значень» і відображають у 

мовній свідомості індивідів багатовіковий досвід етносу методом 

універсальних і культурно специфічних уявлень про емоційні 

переживання [162, с. 207]. 

Важливим є дослідження емоцій як культурно маркованих елементів 

соціальної реальності людини. Неоднозначність вирішення цієї проблеми 

полягає в тому, що емоція включає в свою сферу як суб’єктивність, так і 

об’єктивність, а «внутрішній стан» як безперечний компонент феномена емоції 

є досить часто викликаний іншим суб’єктом, або ж об’єктом. Аналіз емоцій у 

різних культурах дозволяє виявити цілий ряд суттєвих особливостей, які 

можуть слугувати орієнтиром для комплексного вивчення потрібного матеріалу 

в сучасній мові. Непростим вважається і вивчення лексики,яка передає емоції, а 

це означає, що способи вербалізації емоцій у мові, їх об’єктивації та 

профілізації є складним процесом, який потребує особливої компетентності в 

когнітивній науці, культурології та лінгвокультурології.  

Культурна обумовленість емоційних концептів випливає з «приватного 

характеру» категоризації навколишньої дійсності. Дослідники стверджують, що 

біологічна основа прототипічних афектів передбачає універсальний характер 

моделювання окремих концептів за допомогою метонімічного та 

метафоричного переносу, а також подібних процесів формування, вимірювання 
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та оцінку лексичного значення за формулою: фізичні процеси > внутрішній 

стан людини. 

Будь-які концепти – це метальні утворення, які можуть існувати в 

сукупності, якщо сукупність концептів утворюює концептосферу [115, с. 498], 

то відповідно до цього емоційна концептосфера – це сукупність емоційних 

концептів. М.. О. Красавський описує емоціоконцептосферу як «сукупність 

великої кількості звичайно вербалізованих на лексичному та фразеологічному 

рівнях емоційних концептів, які перебувають між собою у складних 

структурно-смислових і функціональних відношеннях і містять поняттєвий, 

образний і оцінний компоненти» [101, с. 281]. Див. також роботи [35; 37; 38; 

167; 250; 270; 279]. 

Культурна обумовленість емоційного концепту пояснюється існуючими 

соціально-історичними умовами в конкретній етнічній общині на певному етапі 

її розвитку. Емоційний концепт – це те, під виглядом чого культура проникає в 

ментальний світ кожної людини. На думку Е. Сепіра, мова у своїй лексиці 

більшою чи меншою мірою відображає культуру, яку вона обслуговує. 

Культура визначається як те, чим певна спільнота займається і про що думає; 

мова - це те, як думають [173, с. 655].  

Емоційні концепти характеризуються не лише культурною, але і 

етнічною обумовленістю, яка визначається своїми традиціями та звичаями, 

стереотипним мисленням, моделями поведінки і т. п. 

Етноспецифічна маркованість емоційного концепту обумовлена його 

зануренням в конкретний лінгвокультурний контекст, в конкретну сферу його 

актуалізації у просторі та часі. Як зазначають вчені, національний менталітет 

(особливості сприйняття та інтеграції навколишнього світу і самої людини, а 

також система оцінок, цінностей) направляє рух формування і розвиток 

концептів. Концепти, марковані етнічною специфікою, входять в область, що 

збігається з менталітетом як множиною когнітивних, емотивних та 

поведінкових стереотипів нації. Інакше кажучи, «стереотипи, що існують у 
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мовній свідомості, впливають на зміст концептів, що формуються, диктують 

фіксовані в концептах оцінки явищ та подій» [179, с. 97]. 

Емоційні концепти, як правило, є озвученими фрагментами 

концептуальної картини світу. Концепт закріплюється за визначеним способом 

мовної реалізації. Концепт як ментальне утворення вищого ступеня 

абстрактності, пов’язаний зі словом, а саме слово отримує статус назви 

концепту – мовного знака, який передає вміст концепту найбільш повно і 

адекватно [47, с. 64; 192, с. 66]. 

Сучасна лінгвістика інтенсивно займається концептуальним аналізом  

емоцій в мові. Такі лінгвісти як В. М. Телія, Н. Д. Арутюнова, С. Г. Воркачов, 

В. І.  Шаховський, М. О. Красавський, Г. Вежбицька, Г. С. Бородкіна та ін. в 

своїх дослідженнях особливої уваги надають емоційним концептам, що 

відносяться до «архетипічних основ у мовній свідомості людини та 

відображають специфіку національної концептосфери» [38, с. 128]. 

«Емоційна концептосфера знаково оформлена переважно вторинною 

номінацією (метафора, метонімія) … Вторинні номінації є процес і результат 

оцінного переосмислення вже існуючих мовних сутностей» [96, с.18-28].  

На думку Н. Д . Арутюнової, щоб отримати цільне уявлення про 

конкретний концепт емоції, необхідно оглянути, крім самого терміна емоції, 

весь діапазон слів і висловлювань, що мають відношення до концепту, що 

вивчається, включаючи метафори, метонімії, ідіоми та ін. [6, с. 96].  

Поняттєвий зміст ЕК (емоційних концептів) мінливий, оскільки 

середовище їхнього існування – культурний та часовий простір – постійно 

трансформується, підпорядковуючись певним діалектичним законам розвитку 

суспільства і природи. Непоодинокими є також й випадки зміни значення слів, 

які номінують відповідні концепти. Це може привести до виникнення нових 

емоційних концептів. Як приклад, німецьке слово Wehmut (первинна форма – 

wemot) у ХV ст. мало два значення: «душевний біль» (Schmerz) та «гнів» 

(Aerger), з XVII – XVIII ст. воно вживалося вже в значенні «туга» [101, с. 56; 

316]. 
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Як засвідчує етимологічний аналіз композитної лексеми Heimweh, її 

значення у процесі історичного розвитку зазнало чималих змін, про що 

свідчить хоча б той факт, що позначуваний лексемою стан людини 

переосмислюється від «хвороби» до «емоційного стану».  

Дослідники концептів емоцій вказують на їх дифузний характер, 

складність чіткої демаркації їх меж на концептуальній картині мови [11, с. 35-

39; 63-66; 43, с. 547-610; 101,  с. 26-33; 244, с. 63-104]. М. О. Красавський 

посилаючись на В. Н. Телія, зазначає, що номінацію зазвичай класифікують на 

1) первинну, 2) вторинну. Перший клас містить відносно невелику кількість 

слів, що зумовлено психологічними причинами: людська пам’ять обмежена, 

світ, що пізнається безмежний. У своїй лінгвокреативній діяльності Homo 

loguens «заощаджує» на мовних засобах під час вербалізації пізнаного світу, 

здійснює переноси на суміжності, асоціаціях, функціях. Цей процес призводить 

до появи вторинних номінацій [101, с. 83]. Наголошуючи на значенні вторинної 

номінації автор не наводить чіткі межі між вторинною та прямою номінаціями. 

В. І. Шаховський виділяє поняттєву номінацію та експресивно-емоційно-

оцінну. Друга є вторинною і більш складною ніж перша (первинна) [101, с. 84]. 

Саме друге і слугує для номінації емоцій.  

А. П. Загнітко розрізняє первинну та вторинну номінацію. «Первинна – 

формування прямого номінативного значення лексичної одиниці. Первинне 

пряме значення слова зрозуміле як в реченні так і ізольовано, без зв’язку з 

іншими словами, отже, воно незалежне від контексту, від словесного оточення» 

[66, с. 192]. Натомість вторинна номінація – це «формування змісту певної 

номінації в процесі переосмислення «попереднього прямого значення слів, це 

надання ще однієї назви з іншою мотивованістю і певною спеціальною метою. 

Вторинне значення називають переносним. Залежно від того, на основі якої 

ознаки відбувається перенесення значення слова, традиційно виділяють 

метафоричне вживання слів, метонімію, синекдоху» [66, с. 192]. 

Для розподілу лексем, які описують світ емоцій застосовується також 

термінологія прямі номінанти (радість, страх і т. д.), дескриптори (тремтячі 



36 

 

руки і т. д. ) і експліканти (подлец, козел і т. д.) [101, с. 87]. Що стосується 

концепту HEIMWEH, то як засвідчує фактичний матеріал, він об’єктивується 

первинною та вторинною номінаціями. За наведеною вище термінологією серед 

засобів, які омовлюють концепт HEIMWEH виділяються прямі номінанти, 

дескриптори та експліканти.  

При аналізі емоцій постає також питання про наявність об’єктів, які б 

виступали їхніми символами. На думку М. О. Красавського, стосовно феномену 

емоцій, є обмежена кількість предметів, які виступають у функції їхніх 

символів, що зумовлено їхнім абстрактним характером. Емоції легко 

метафоризуються загальнонаціональною та індивідуальною мовами, але рідко 

прив’язуються людською свідомістю до конкретних предметів дійсності і 

артефактам. Множинність асоціативних ознак, що приписуються емоціям, їх 

активна тропеїзація (метафоризація, метонімізація, функціональні переноси) 

блокують в дійсності появу багаточисленних предметних символів.  

Символ – це знак, стабілізуючий, на відміну від метафори, форму. 

Прикладами предметних загальнонаціональних символів конкретних емоцій 

можуть слугувати деякі флороніми: в російській культурі «ива» – символ 

грусти; «тёрн» – символ страдання. Флоронім «ива» символізує тугу і в 

німецькій культурі (композитна лексема Trauerweide – «плакучая ива»). 

Використання флоронімів як засобу символізації ( у тому числі і метафоризації) 

емоцій сягає у глибоку давнину магіко-міфологічного походження [101, с.79]. 

Проте відомий дефіцит предметно-символічного осмислення емоцій 

компенсується високою продуктивністю та регулятивністю вживання 

акціональних символів. Приклади символів – акціоналів емоцій: mit dem Faust 

auf den Tisch schlagen – «погроза»; Beifall klatschen – «радість, захоплення» і т. 

д. [101, с. 80].  

Серед об’єктів, які б слугували символами емоційного стану туги, радше, 

можна було б виділити ті, що символізують тих учасників ситуації туги, за 

якими нудьгує людина – носій емоційного стану: щось, що було б символом 

домівки, рідного міста, батьківщини тощо. 
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Емоційний концепт HEIMWEH містить у своєму змістовому наповненні 

як причини так і наслідки емоційного стану туги, що свідчить про цінності 

носія даного стану як члена лінгвоспільноти так і індивідуальні цінності як 

окремої особистості. При своїй універсальності концепт HEIMWEH викликає в 

окремій лінгвокультурі різні переживання, різні асоціації, різні образи, різні 

оцінки. 

Сама ж емоція туги піддається градації за ступенем інтенсивності, що 

супроводжується різними психосоматичними симптомами в комплексі з 

іншими емоційними станами (страх, нудьга, спогади, розчарування, депресія та 

ін.). Туга зумовлюється і культурними традиціями, і біологічною природою 

людини. Концепт HEIMWEH має не аби яку історію свого виникнення та 

становлення, про що свідчить етимологія та еволюція значення лексеми 

Heimweh, що ми і розглянемо у пункті 1. 3. 

 

1. 3.  Етимологія та еволюція емоційного концепту HEIMWEH. 

 

Концепт HEIMWEH номінується основними формами – іменниковою 

лексемою Heimweh та прикметниковою heimwehkrank. Як зазначає 

етимологічний словник Дудена, слово Heimweh походить від двох слів Heim та 

Weh [311, с. 330]. Обидва ці слова засвідчені в хроніках в XVI столітті як 

медичні фахові терміни. Саме вживання слова Heimweh поширилось з 

Швейцарії. Перша згадка слова Heimweh як такого, що вживалося в усному 

мовленні, датується 1569 роком. Так позначався хворобливий стан 

швейцарських найманців, який ускладнював їх перебування на чужині. Їхня 

надмірна туга за батьківщиною знайшла свій перший прояв в Люцерні 

(місцевість Швейцарії). На той час це слово вважалося діалектовим. Варто 

зазначити, що перша згадка слова Heimweh на письмі датується 1651 роком в 

збірці нецензурних промов Швейцарії. 

У ХVIII ст. ця хвороба, яка виникла спочатку у Швейцарії, поширюється у 

всій Європі та стає темою обговорення не тільки серед населення, але й 
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предметом дискусій у медицині. Превентивні заходи були майже неможливі: 

хвороба опановувала неочікувано цілком здорову людину. Серед симтомів 

називають такі: finstere Stimmung / пригнічений настрій; tödliche Blässe überzieht 

das Gesicht/ смертельна блідність покриває обличчя; der Herzschlag wird 

regelwidrig/ порушується ритм серця; die Kräfte des Körpers verschwinden/ 

втрата сил; die Glieder ermatten/ організм виснажується;  der Kranke versinkt in 

den übersteigerten Delirien, einer kranken Einbildungskraft, bis schließlich sein 

«sterbendes Auge» erlischt / хворий впадає в гарячку, з'являються галюцинації, 

поки не помре. Патологоанатоми дають наступні свідчення: die Gehirne sind 

übermäßig angeschwollen / мозок надто опухлий, і «entzündet / запалений»,, voll 

schwarzen Blutes / залитий чорною кров'ю; «die Lungen und Herz» mit 

«geronnenem Blut überfüllt / легені і серце наповнені згорнутою кров'ю»; der 

Magen ganz «zusammengeschrumpft / шлунок повністю зменшений» manchmal 

«das Herz» völlig «zerrissen / інколи навіть повністю розірване серце» [225, 

с. 49]. 

 Ця хвороба виникала у зовсім непередбачуваних ситуаціях (сферах). Такі 

юні створіння, як наприклад, покоївки, перетворювались раптово у злочинців, 

здійснювали підпалювання будинків чи вбивали дітей. Ці прояви жорстокості 

зацікавили лікарів. Або ж мужні, хоробрі солдати, які вважались військовою 

елітою Європи, раптом почувши ніжні звуки музики, відчували слабкість, і не 

ворожі війська, а молоді пастухи ставали загрозою для військової дисципліни 

та спонукали солдат до дезертирства. Ця хвороба набула з часом розмаху 

епідемії, особливо у армії Наполеона та за часів американської громадянської 

війни. Цивільні ж не наважувались на далекі подорожі, оскільки були охоплені 

страхом, що хвороба зненацька захопить їх і вони ніколи не повернуться 

додому.  

С. Бунке у своїй роботі прослідковує саме Diskurs-Geschichte der 

Krankheit Heimweh (історію дискурсу хвороби Heimweh) за період від 1680 до 

1930, від перших згадок у швейцарського лікаря Йоганеса Гофера, до 

зникнення у кінці ХІХ ст., та завершуючи ХХ ст., коли поняття Heimweh було 
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переосмислено (rekodiert wird) як депресивне  почуття (depressives Gefühl) [225, 

с. 50]. 

Початок дискусії навколо хворобливого стану туги пов’язується 

насамперед з іменем Йоганеса Гофера. Його трактати аналізуються, 

доповнюються, поновлюються, перекладаються, у деяких позиціях 

критикуються. Він описав в своїй роботі «Dissertatio de Nostalgia» (1688) стан 

туги спочатку як хворобу, а пізніше як психічний стан, для позначення якого 

вводиться новий термін Nostalgie (від. грец. Nostos = Heimkehr und 

algos = Schmerz), який знайшов своє вживання у французькій, італійській та 

англійських («nostalgia») мовах. В англійській мові для перекладу слова 

Heimweh поруч зі словом nostagia використовується також і слово 

homesickniss [225, с. 50].  

Не менш актуальною залишається і теорія Теодора Цвінгера. Автор 

пов’язував причини виникнення такого стану людини із зміною звичного їй 

оточення. В своїй збірці «Fasciculus Dissertationum Medicarum Selectiorum» від 

1710 року він стверджував: все, що нагадувало про батьківщину, наприклад, 

стада корів на пасовищі могли викликати у швейцарських солдатів, які були на 

службі на чужині, тугу за Батьківщиною і спонукати їх навіть до дезертирства. 

Подальше поширення знайшов опис та обговорення хвороби в роботах 

Йогана Якоба Шойхцера (1672-1733). В той час, коли Гофер шукає причину 

туги за Батьківщиною у мозку людини та пов’язує її зі стражданням через 

виривання людини із звичного їй оточення, Шойхцер звинувачує в цьому 

повітряний тиск. Він вважає, що у рівнинній місцевості повітряний тиск є 

вищим ніж в Альпах. Це могло перешкоджати циркуляції крові швейцарців, які 

заселяли гірські місцевості. Туга за Батьківщиною вважалася смертельною 

хворобою і лише повернення хворого додому та доставлення його на височину 

вважалися лікувальними засобами. В енциклопедичній статті «Nostalgie, 

maladie du pays» від 1774 року Альберт Галер всупереч всьому сказаному 

вважав, що йдеться про меланхолію (Melancholie), яка може призвести до 

слабкості, хвороби і смерті, але яка може лікуватися надією на повернення на 
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Батьківщину. Отже, депресивний стан людини (depressives Gefühl) вважався 

смертельною хворобою (eine schwere, tödliche Krankheit). 

З 1750 року відбувається систематизація відомостей про хворобу туги у 

нозології, розмежування понять, що номінуються лексемами Heimweh, 

Melancholie та Wahnsinn. Згодом поняття туги поширюється на інші, не 

медичні дискурси (військовий чи військово-медичний (як дестабілізуючий 

елемент)), юридичний (як причина злочинів, таких як вбивство дітей та 

навмисні підпалювання) [225, с. 50]. 

Щодо літератури, то спостерігається два етапи звернення до стану 

HEIMWEH. На першому етапі стан HEIMWEH згадувався у мовленні 

персонажів, але тут же виключався із розмови, як сугубо негативне явище, що, 

як і інші хвороби, робило сильних слабкими, загрожувало поняттю честі, 

патріотизму, вірності, не могло слугувати позитивній характеристиці героїв та 

важко піддавалось театралізації. Цей період відображав ставлення до туги у 

суспільстві. Це тривало майже впродовж 90 років ХVIII cт. 

Другий етап характеризується спробами тематизувати цю хворобу. 

Тематизуються її симтоми та  вплив на людину: das brennende Verlangen nach 

Hause/ палка потреба в домівці, Traurigkeit / сум, Appetitlosigkeit/ втрата 

апетиту, das ausschließliche Denken an die Heimat / думки тільки про 

батьківщину oder fiebrige Zustände / напади високої температури. Це має місце 

у першому виданні вірша А. Галера «Sehnsucht nach dem Vaterlande» та  перелік 

симтомів доповнено в статті «Nostalgie» [225, с. 447]. Важливими симптомами 

на початковій стадії хвороби Heimweh для Галера є: akustische und optische 

Halluziationen / акустичні та оптичні галюцинації: statt der Stimmen der 

gegenwärtigen Gesprächspartner hört der Heimweh-Kranke die Stimmen der 

geliebten Personen / Замість голосу наявного співрозмовника хворий чує голоси 

рідних людей; und im Traum sieht man stets seine geliebten Menschen daheim / і в 

снах він постійно бачить своїх людей, яких він любить. Хвороба з такими 

симтомами є тяжким чи також смертельним стражданням. Інші ознаки: ein 

«desire» die Seinen zu sehen / палке бажання побачити своїх близьких,  
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«melancholi e/ меланхолія» чи «despair/ відчай» [225, с. 447]. При цьому 

відбувається ніби абстрагування від простору розповсюдження туги, до 

створення конкретного образу у дискурсі. У другому виданні після внесених 

правок, відчувається тісніший зв’язок зі станом туги саме як з хворобою.  

В 1808 році Йоахим Генріх Кампе в своєму «Словнику німецької мови» 

дав визначення слова Heimweh через синонім Sehnsucht: «mit bänglicher 

Empfindung verbundene Sehnsucht / сором’язливе відчуття нудьги», що не може 

бути ні смертельним ні типово швейцарським. Поняття туги не обмежувалоcь 

лише медициною, а знайшло свої прояви в праві, військовій сфері, музичних 

композиціях, педагогічних роздумах, воно знайшло своє вираження і в 

літературних текстах різних жанрів [225, с. 487]. 

Епоха романтизму активізує вживання слова Heimweh. З’являється твір 

Й. Шлегеля «Das Heimweh und Selbstmord». Навівши велику кількість цитат з 

літератури, автор змінив думку, що туга за батьківщиною викликається 

повітрям або вродженим інстинктом походження. Він вважав, що, якщо хтось 

сумує за батьківщиною (heimwehkrank), то це пов’язано з його особливо 

сильними враженнями з дитинства. При цьому пізніше людина буде надавати 

перевагу тим враженням, до яких вона була прив’язана раніше, навіть не 

здогадуючись про це. Стан HEIMWEH почав актуалізуватися у майже всіх 

відомих творах епохи Просвітництва та реалізму. 

На сучасному етапі соціологи вбачають причину туги за батьківщиною у 

втраті спільноти, передусім тієї, до якої людина звикла з раннього дитинства. 

Кожна окремо взята людина, яка у великому місті, серед гамірливих чужинців 

почувається одинокою, потрапляє у психічну кризу, болісно переживає втрату 

рідного оточення, шукає порятунок у поверненні на свою особисту 

батьківщину. Під особистою батьківщиною розуміють не лише країну, де 

людина народилась, але й рідне місто, домівку, будинок, людське оточення, 

навіть рідну вулицю, наприклад: 

 Ich hab so Heimweh nach ’m Kurfüstendam, 

hab so ’ne Sehnsucht nach meinem Berlin! 
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Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien 

Die Leute sich bemühn, 

Berlin bleibt doch Berlin! [322, с. 83] 

Ці рядки є початком шлягеру, який став актуальним на політичному 

підґрунті. Туга за рідним містом Berlin передається через назву вулиці 

Kurfürstendam.  

Психологи вважають тугу психічною хворобою. Цей стан спостерігається 

у дітей, які вперше їдуть у багатоденну подорож з ночівлею в чужому місці. 

Вони починають нудьгувати за звичним оточенням у своїй домівці.  

Кожен, хто намагається співставити слово Heimweh з медичним терміном 

Nostalgie, знайде наступне пояснення: «ностальгія, яка зіграла в романтичній 

психології дуже важливу роль і на рубежі століть вважалася причиною сильної 

депресії», сьогодні замінена іншим терміном «регресія (Regression)». При 

літературному огляді в Американській психологічній асоціації за останні 16 

років було зареєстровано 25 журнальних статей, в яких звертається увага на 

стан туги (homesickness). Проте це поняття не є центральною темою цих статей, 

а згадується лише при описі проблем адаптації іноземців, біженців, студентів. 

Психічний стан туги розглядається не як незалежна психологічна проблема, а, 

радше, як симптоми, які мають різні причини і можуть бути інтерпретовані 

зовсім інакше. 

Видатний науковець 60-х років Жан Старобинський намагався провести 

науково-культурне поєднання історії медицини та літературознавства. Він 

імпліцитно зобразив історично-дискурсивний підхід до поняття туги, беручи до 

уваги вербалізацію емоцій, почуттів: «Emotion is not a word, but it can only be 

spread abroad through words <…> the verbalization of emotion is intertwined with 

the structure of that which is experienced. / Емоції не є словами, але вони можуть 

передаватися словами <…> вербалізація емоцій переплітається зі 

структурою того, що переживається». Ж. Старобинський стверджував, що 

«історія емоцій не може бути ні чим іншим як історією тих слів, за допомогою 

яких виражаються емоції» [283, с. 81-103]. 
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На даний час паралельно зі словом Heimweh вживаються поняття 

Мelancholie чи Wahnsinn. Особливим випадком є вживання слів 

Nostalgia / Nostalgie. Ці слова до ХХ століття вживалися як фахові терміни в 

медицині замість слова Heimweh. Це було притаманно для англомовної 

території, на території Німеччини вживалося слово Heimweh. Лише в другій 

половині ХХ ст. значення слова Nostalgie було замінене значенням, яке 

залишається актуальним і сьогодні «sentimentale Sehnsucht nach der guten alten 

Zeiten/ сентиментальна туга за добрими старими часами» [225, с. 49]. 

Отже, як бачимо, невеликий екскурс у минуле засвідчує еволюцію 

значення лексеми Heimweh, оскільки зазнавало змін і позначене нею поняття. 

Це ‒ по перше, а по друге – спостерігається дифузність розмежування 

емоційних станів, які номінуються лексемами Heimweh, Sehnsucht, Wahnsinn, 

Melancholie, Depression, Nostalgie, що зумовило синонімію зазначених лексем, 

яку на сьогоднішньому етапі можна трактувати як етимологічну пам’ять 

концепту HEIMWEH. 

 

1. 4. Методологія та методика аналізу концепту HEIMWEH 

 

У сучасному мовознавстві термін «метод» не отримав однозначного 

трактування. Як зазначає М. Кочерган, метод використовують у 

загальнонауковому, філософському значенні, у спеціально науковому, тобто 

такому, яке стосується окремої галузі науки, і, врешті-решт, у значенні, яке 

збігається зі значенням терміну «методика» [94, с.11; 329]. 

Кожна наука застосовує певні методи дослідження [63], їх поділяють на 

загальні, характерні для більшості наук, і конкретні, які використовуються 

окремими науками. До методів, які застосовуються майже в усіх науках, 

належать: аналіз (від гр. analysis – розклад, розчленування) загальнонауковий 

метод як спосіб дослідницької діяльності з метою вивчення явищ і 

закономірностей певного об’єкта науки, що полягає в розділенні цілого на 

частини й описі кожної з частин і зв’язків між ними [302, с. 26]; синтез (від 
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гр.synhesis - поєднання) ‒ загальнонауковий метод як спосіб дослідницької 

діяльності з метою вивчення явищ і закономірностей певного об’єкта науки, що 

полягає в поєднанні його складників і вивченні їх як єдиного цілого. Аналіз і 

синтез перебувають у єдності й забезпечують адекватне пояснення об’єкта [302, 

с. 657]; індуктивний метод (від лат. induktio - наведення) – загальнонауковий 

метод як спосіб дослідницької діяльності з метою вивчення явищ і 

закономірностей певного об’єкта науки, що полягає в переході від окремих 

конкретних спостережень до загального умовиводу [302, с. 200]; дедуктивний 

метод (від лат. deduktio - виведення) – загальнонауковий метод як спосіб 

дослідницької діяльності з метою вивчення явищ і закономірностей певного 

об’єкта науки, що полягає в переході від загальних тверджень до висновків про 

конкретні, одиничні явища і ґрунтується на аксіомі: якщо посилання є 

істинним, то і висновок є істинним [302, с. 112].  

Загальнонаукові методи застосовуються у дисертації переважно під час 

роботи над першим розділом «Теоретико-методологічні засади дослідження 

емоційних концептів».  

Відповідно релевантним на даному етапі були аналіз та систематизація 

основних понять когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та 

лінгвоконцептології (концепт, концептосфера, картина світу, концептуальна 

картина світу, мовна картина світу, культурна картина світу, вербалізація 

концептів, поняття емоційних концептів, що зумовлено одним з основних 

положень загального мовознавства  про зв’язок мислення, мови та культури. На 

наступних етапах застосовувались такі лінгвістичні методи: метод словникових 

дефініцій [302, с. 520-521] та інтерпретаційний аналіз [302, с. 288-289], 

етимологічний аналіз [101, с. 84], компонентний та дистрибутивний аналіз 

[92, с. 109-122; 4, с. 49-56; 253, с. 160-162], семантичний та концептуальний 

аналіз [31, с. 20-38; 65; 176, с. 31-47; 302, с. 112-128], метод польового 

моделювання [226, с. 199-202]  та метод фреймового моделювання [289, с. 109-

116], контекстуальний аналіз [4, с. 43-46; 253, с. 38-43]  тощо. 
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Метод словникових дефініцій (описовий) – це є сукупність процедур 

інвентаризації, таксономії й інтерпретації досліджуваних мовних явищ на 

певному етапі розвитку мови (в синхронії). Мовознавці подають описовий 

метод як послідовність етапів: 

1) виділення одиниць аналізу (інвентаризації); 

2) членування виділених одиниць на менші складові одиниці (сегментації); 

3) класифікації одиниць (таксономії); 

4) вияву ознак груп таксономії (інтерпретації) [302, с. 520-521]. 

Дефініційно - описовий метод взаємопов’язаний з інтерпретаційним, який 

застосовується на всіх етапах нашого дослідження. 

Інтерпретаційний аналіз базується на прийомах внутрішньої та 

зовнішньої інтерпретації. Внутрішня інтерпретація передбачає класифікацію 

досліджуваних одиниць за певною матрицею параметрів (парадигматичні 

зв’язки одиниці, зокрема, її опозиції; синтагматичну методику, яка вивчає 

сполучуваність одиниці і т. ін. Зовнішня інтерпретація демонструє зв’язки 

мовної одиниці з позначеною нею реалією, категоріями свідомості, мислення, 

психічними функціями, вищою нервовою діяльністю людини, сферою й 

ареалом уживання, ситуацією позначення та вживання тощо [302, с. 208-209].  

Лінгвокультурний аналіз передбачає застосування етимологічного 

аналізу, який виявляє способи, засоби, загалом динаміку омовлення певного 

фрагмента дійсності.  

Етимологічний аналіз розкриває таємницю формування і еволюцію 

людської думки [101, с. 84]. Застосування етимологічного аналізу при 

дослідженні емоційного концепту HEIMWEH дозволив прослідкувати зміну 

значення прямого номінанта концепту лексеми Heimweh: від її вживання для 

позначення хвороби швейцарських найманців до номінації емоційного 

концепту. 

Дистрибутивний аналіз (від. лат. distributio – поділ, розподіл) – методика 

встановлення ознак і функціональних властивостей певної мовної одиниці 

шляхом визначення сукупності сполучуваних з нею елементів (дистрибуції, 
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оточення) однакового рівневого статусу (фонем, морфем, лексем, тощо) у всіх 

можливих контекстах.  

Спочатку дистрибутивний аналіз використовували щодо фонем шляхом 

побудови квадратної матриці, у якій фіксувалися звуки в препозиції та 

постпозиції. Згодом методика була поширена на морфеми, потім – на слова з 

метою встановлення значень полісемантів, а також на речення (аналіз за 

безпосередніми складниками) [302, с. 130; 39, с. 113-121].   

Компонентний аналіз ‒ система прийомів лінгвістичного дослідження 

значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова 

на складові компоненти, які називають семами, семантичними множниками і, 

зрідка, маркерами. За цими ознаками (компонентами) лексичні одиниці 

різняться між собою або об’єднуються. Виділення в лексичній одиниці 

складових елементів здійснюється шляхом зіставлення її з іншими одиницями, 

які мають з нею семантичну спільність. Нині компонентний аналіз 

застосовується не в чистому вигляді, а в поєднанні з дистрибутивним чи  

дистрибутивно- статистичним.  

У дослідженні семантичних ознак конкретних, логічно зіставлюваних 

слів невеликих (особливо, закритих) лексико-семантичних груп (терміни 

спорідненості, види транспорту, темпоральна, метеорологічна лексика, дієслова 

переміщення тощо) доцільним є використання компонентного аналізу 

опозитивного бінарного типу, а у вивченні синонімічних і абстрактних слів 

ефективнішим є компонентний аналіз, поєднаний з дистрибутивно- 

статистичним [329]. 

Метод польового моделювання базується на теорії поля, яке об’єднує 

мовні одиниці, які слугують для вираження певного змісту [276, с. 426-435]. 

Зазначені вище лінгвістичні методи застосовувались на другому етапі 

аналізу при виявленні та структуруванні номінативного поля концепту 

HEIMWEH. На цьому етапі аналізу було з’ясовано на основі словникових 

дефініцій значення прямого номінанта концепту лексеми Heimweh, значення її 

безпосередніх складників (Heim та Weh), її синонімів, для чого необхідним 
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було застосування на цьому етапі також компонентного аналізу. Це надало 

можливість розмежувати значення синонімів базового номінанта концепту, 

згрупувати їх по лексико-семантичних групах на основі виділення 

інтегральних, диференційних та потенційної  сем у семантичній структурі їхніх 

значень та визначити їхнє місце у структурі номінативного поля концепту 

HEIMWEH (центр з ядром і приядерною зоною) та периферією (ближньою і 

дальньою), для  цього необхідним було застосування також методу польового 

моделювання. 

Номінативне поле концепту було поповнено метафорами, метоніміями, 

пареміями як засобами вторинної номінації концептуальних ознак концепту 

HEIMWEH. Для цього необхідним було залучення до опрацювання 

емпіричного матеріалу дистрибутивного аналізу у супроводі інтерпретаційного.  

Як бачимо, при виявленні та структуруванні номінативного поля потрібно 

було застосувати комплексну методику. 

На третьому етапі дослідження застосовувались концептуальний та 

семантичний аналіз, фреймове моделювання, контекстуальний аналіз. 

Семантичний аналіз є релевантним для з’ясування пропозиційного змісту 

висловлень з одиницями номінативного поля концепту HEIMWEH. 

Концептуальний аналіз (КА) є новим конструктивним лінгвістичним 

методом, загальнонауковими процедурами якого є формалізація, ідеалізація й 

моделювання. Головною метою цього методу є реконструкція когнітивних 

механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які опосередкують 

формування й упорядкування знань про об’єкти дійсності та результати 

внутрішнього рефлексивного досвіду. КА здійснює опис структур цих знань із 

застосуванням метамов лінгвістики або природної мови на базі різноманітних 

моделей. У сучасній лінгвоконцептології метод КА розглядається, з одного 

боку, як аналіз концептів, з іншого, як аналіз за допомогою  концептів. 

Контекстуальний аналіз є необхідним при уточненні значення лексем, 

які вербалізують концепт HEIMWEH чи його концептуальні ознаки, зокрема 

ретро- та проспективну направленість емоційного стану туги на основі аналізу 



48 

 

препозиційного правого атрибута лексеми Heimweh чи її ядерних синонімів 

(Heimweh nach …). 

Однією з найбільш поширених методик аналізу концепту є методика 

фреймового аналізу, яка виходить з того, що за змістом концепти діляться на 

наступні типи: уявлення, схеми, поняття, фрейми, сценарії (скрипти), 

гештальти [135, с. 124]. Оскільки фрейм формується поєднанням пропозицій, то 

застосування семантичного аналізу дозволило виявити пропозиційні змісти 

емоційних ситуацій туги. При цьому релевантним було залучення до аналізу 

схемних моделей: структурної схеми простого речення та позиційної схеми 

висловлення, які передбачають різні рівні аналізу – синтаксичний та 

семантичний, відповідно можуть бути змодельовані синтаксичними та 

семантичними фреймами. Застосування схемних моделей дозволило 

продемонструвати кореляцію синтаксичних актантів та семантичних ролей 

учасників емоційної ситуації HEIMWEH та довести варіативність вираження 

інваріантної семантичної структури висловлення на синтаксичному рівні; це 

також було релевантним при виявленні метафоричного переосмислення 

концепту HEIMWEH.  

Методика вивчення культурних домінантів в мові є системою 

дослідницьких процедур, скерованих на освітлення різних сторін концептів, а 

саме смислового потенціалу концептів у даній культурі [81, с. 276]. Очевидним 

є той факт, що чим більше методів і прийомів використовує дослідник, тим 

більше ознак концепту він виявить, і тим ближче до істини буде побудована 

ним модель концепту. Жоден концепт не відбивається в мові повністю 

унаслідок того, що: 1) концепт – результат індивідуального пізнання, 

узагальнення, категоризації, а індивідуальне завжди вимагає комплексу засобів 

для повного вираження; 2) концепт є не строго структурованою об’ємною  

одиницею, цілком виразити яку неможливо; 3) жоден дослідник і жоден 

лінгвістичний аналіз не може виявити і зафіксувати, а потім проаналізувати 

повністю всі засоби мовних репрезентацій концепту, завжди щось залишається 

неврахованим [165, с. 68]. 
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Загальний напрям концептуального аналізу – це розкриття ментального 

наповнення концепту, назвою якого є одне слово. І. О Мельчук підкреслює ,що 

«не лише кожна мова, але й кожна лексема мови є цілим світом у собі» [267, 

с. 51]. Концептуальний аналіз розглядається як один із напрямів дослідження 

мовної картини світу (МКС), експлікація окремих концептів – як компонент 

програми розкриття МКС [3, с. 38].  

Концепти пов’язані безпосередньо зі схемами. Схема – це структурна 

одиниця загального знання про типові звʼязки в дійсності, а також 

структурована сфера пізнання, яка виникає на основі досвіду і зберігається в 

довготривалій пам’яті [277, с. 97].  

В античності схема мала значення образу. І. Кант розумів під схемою 

метод, за допомогою якого можна було тлумачити зміст абстрактних понять 

через образні уявлення [252, с. 172]. Як предмет когнітивного дослідження 

поняття «схема» слугує для опису структур пізнання. Воно було введене 

Ф. Барлеттом у дисципліну «Психологія пам’яті» і застосовується в когнітивній 

психології для позначення комплексних одиниць пізнання [220, с. 114]. Під 

схемою розуміють цілісні, ієрархічно розташовані структури організованого 

пізнання. Вони утворюють глобальні приклади подій, станів та дій у визначеній 

послідовності (зазвичай організовані за часовою та каузальною ознакою) [277, 

с. 114]. Схемою позначають концептуальну підсистему, яка продовжує ділитись 

у цілій системі, в якій представлені на основі досвіду типові звʼязки дійсності 

[187, с. 198]. 

Когнітивні схеми – це внутрішні структури даних, в яких узагальнюється 

досвід, що репрезентує типові значення або очікувані взаємозв’язки з певної 

життєвої сфери. При цьому йде мова про значення найрізноманітнішої 

комплексності із найрізноманітніших сфер.  

М. Шварц визначає схеми як комплексні структури пізнання, які 

репрезентують досвід, що людина набуває протягом життя [277, с. 88]. Як 

комплексні організаційні структури, вони представлені у формі сітки. Як 

приклад М. Шварц наводить схему ДАВАТИ. Схема ДАВАТИ складається із 
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трьох концептуальних величин: Х – той, хто дає, Y – той, хто отримує, Z – те, 

що дають [277, с. 89]. 

Спираючись на запропоновані науковцями алгоритми аналізу концептів 

(В. А. Маслова, З. Д. Попова / Й. А. Стернін ) у своєму дослідженні концепту 

HEIMWEH ми спланували такі кроки аналізу: 

І. Перший етап аналізу: 

1. Проаналізувати та систематизувати основні поняття когнітивної лінгвістики 

та лінгвокультурології (концепт, концептосфера, концептуальна картина світу, 

культурна картина світу, мовна картина світу, вербалізація та профілізація 

концептів, поняття емоційних концептів, зв’язок мови культури та мислення 

тощо). 

ІІ. Другий етап аналізу: 

1. Визначити ключове слово, що вербалізує концепт в мові (Heimweh). 

2. Визначити багатозначність базового номінанта в процесі його розвитку. 

З. З'ясувати етимологію безпосередньо складників концепту  Heim та Weh. 

4. Виявити спільнокореневі слова різних частин мови, які словотвірно пов'язані 

з ключовим словом. 

5. Встановити наявність фразеологізмів, паремій, крилатих виразів з даним 

словом. 

6. Виявити та проаналізувати синоніми лексеми Heimweh. 

7. Проаналізувати вільні словосполучення з ключовим словом на матеріалі 

різних джерел. 

8. Залучити до аналізу стилістичні засоби (метафору, метонімію, порівняння). 

9. сформувати номінативне поле концепту HEIMWEH. 

ІІІ етап аналізу: 

1. Здійснити фреймове моделювання емоційної ситуації HEIMWEH (слоти: 

носій емоційного стану, емоційний стан; причини емоційного стану; 

подолання / самоподолання даного стану; емоційно-поведінкові реакції носія 

емоційного стану). 

2. Виявити дискурсивні конфігурації концепту HEIMWEH. 
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Висновки до розділу 1 

 

Концепт, як елемент концептуальної картини світу, є ментальним 

утворенням, у структурі якого виокремлено поняттєвий, образний та оцінний 

складники. На сучасному етапі концепти класифікуються за різними 

критеріями, моделюються за когнітивними структурами, при цьому домінує 

фреймове моделювання. 

Концепт HEIMWEH належить до емоційної концептосфери, яка є 

сукупністю емоційних концептів. 

Емоція – це складний феномен, який уключає нейрофізіологічний, 

експресивний та чуттєвий компоненти. Під емоцією розуміємо «психічне 

відображення у формі безпосереднього пристрасного переживання життєвого 

смисла явищ і ситуацій, зумовленого відношенням їхніх об'єктивних 

властивостей до потреб суб'єкта». Номінант емоції – це вербальний знак, який 

позначає емоцію. 

Емоційний концепт тлумачимо як етнічно, культурно зумовлене складне 

структурно-смислове утворення, що ґрунтується на поняттєвій основі, містить, 

окрім поняття, образ, оцінку й культурну цінність та функціонально замінює 

людині в процесі рефлексії й комунікації однопорядкові предмети (у широкому 

розумінні слова), які викликають пристрасне ставлення до них людини. 

Культурна й етнічна обумовленість емоційних концептів 

характеризується своїми традиціями та звичаями, стереотипним мисленням, 

моделями поведінки тощо. 

Основними способами вербалізації емоцій та емоційних концептів 

вважаються: позначення (номінація), опис (дескрипція), тлумачення 

(експлікація). Як правило емоції вербалізуються вторинними способами 

номінації. Лексеми, які омовлюють світ емоцій, з прагматико-семіологічної 

точки зору можуть класифікуватися на номінанти, дескриптори, експліканти. 

Поняттєвий складник концепту HEIMWEH в історичному плані зазнав 

суттєвих змін, як і безпосередні компоненти композиту Heimweh, прямого 
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номінанта концепту HEIMWEH. За свідченням хронік XVI ст., слово Heimweh 

виникло як діалектові, для позначення так званої «швейцарської хвороби». У 

XVIII ст. поняття Heimweh поширюється у всій Європі та стає темою 

обговорення не лише серед населення, але й предметом дискусій у медицині. 

Пізніше відбувається перехід цього суто медичного терміна в інші, не 

медичні дискурси: у військовий чи військово-медичний (як дестабілізаційний 

елемент), юридичний (як причина злочинів, таких як убивство дітей і навмисні 

підпали) та в художній, де розмежовують два етапи звернення до стану 

HEIMWEH у літературі. На першому етапі стан HEIMWEH згадувався в 

мовленні персонажів, але тут же виключався з розмови, як сугубо негативне 

явище, яке, як і інша хвороба, робило сильних слабкими, загрожувало поняттю 

честі, патріотизму, вірності, не могло слугувати позитивній характеристиці 

героїв. Другий етап дискурсивно тематизував симптоми хвороби та її вплив на 

людину: Із плином часу лексема Heimweh, крім термінологічного, почала 

набувати загальновживаного значення. Концепт HEIMWEH почав 

актуалізуватися в майже усіх відомих творах епохи Просвітництва й реалізму. 

В англосаксонському просторі до ХХ ст. застосовувували синонімічний  

фахово-медичний термін Nostalgie / Nostalgia. 

У сучасних довідкових джерелах поняття, позначене лексемою Heimweh, 

трактують як емоційний стан HEIMWEH за далекою батьківщиною чи 

людиною, біля якої почувався захищеним. Проте таке визначення є неповним: 

воно не розкриває обсягу цього поняття. 

Концепт HEIMWEH – це, радше, абстрактний концепт, поняттєва суть 

якого конкретизується при об’єктивації. 

Емоція туги піддається градації за ступенем інтенсивності проявлення, 

що супроводжується різними психосоматичними симптомами в комплексі  з 

іншими емоційними станами (страх, нудьга, спогади, розчарування, депресія та 

ін.). Вона зумовлюється і культурними традиціями, і біологічною природою 

людини. 
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Характеризуючи  концепт HEIMWEH, уважаємо за доцільне розмежувати 

емоційний стан HEIMWEH, емоційні й поведінкові реакції носіїв цього стану та 

урахувати ці компоненти при фреймовому моделюванні концепту HEIMWEH.  

Для досягнення мети й реалізації поставлених завдань у І розділі 

дисертації наведено адекватну комплексну методику дослідження цього 

емоційного концепту. 

Матеріали розділу знайшли своє відображення в таких статтях дисертанта 

[23; 72]. 
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РОЗДІЛ ІІ  

 НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ HEIMWEH 

 

2.1. Поняття номінативного поля концепту 

 

Концепт як ментальна одиниця може бути описаний через аналіз засобів 

його мовної об’єктивації. Сукупність мовних засобів, які об’єктивують 

(вербалізують, репрезентують, озовнішнюють) концепт у певний період 

розвитку суспільства, визначається як номінативне поле концепту [156, с. 66]. 

Номінативне поле містить одиниці всіх частин мови. Воно не є однорідним, 

оскільки залучає як безпосередньо прямі номінації самого концепту (ядро 

номінативного поля), так і номінації окремих когнітивних ознак концепту, які 

розкривають зміст концепту та відношення до нього у різних комунікативних 

ситуаціях (периферія номінативного поля) [156, с. 68]. 

Як зазначає В. Карасик, концепт отримує ім’я, якщо сфера, яка 

концептуалізується, усвідомлена у мовній свідомості та отримує однослівне 

позначення. При цьому концептуалізація дійсності відбувається як позначення 

(«обозначение»), вираження («выражение») та опис («описание»). Позначення 

концепту – це виділення актуального для даної лінгвокультури феномена та 

присвоєння йому спеціального знака. Вираження концепту – це вся сукупність 

мовних і немовних засобів, які прямо чи непрямо ілюструють, уточнюють і 

розвивають його зміст. Опис концепту – це спеціальні дослідницькі процедури 

тлумачення значення імені концепту і близьких йому позначень. До таких 

процедур належать: дефініція, контекстуальний аналіз, етимологічний аналіз, 

пареміологічний аналіз, інтерв’ювання, анкетування, коментування [82, с. 109-

 111]. 

Повний, на нашу думку, перелік мовних засобів, які можуть входити у 

номінативне поле концепту, наводять З. Попова та Й. Стернін: прямі номінації 

концепту (ключове слово – репрезентант концепту та його сиситемні 
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синоніми); похідні номінації концепту; спільнокореневі слова, одиниці різних 

частин мови, словотвірно зв'язані з основними лексичними засобами 

вербалізації концепту; сіміляри (виявлені експериментально лексеми, близькі за 

семантикою, хоча і не є синонімами, наприклад, газета і журнал); оказіональні 

авторські номінації; сталі словосполучення, синонімічні ключовому слову 

(фруктовый сад, подводная лодка, капитан команды); фразеологізми, які 

містять ім’я концепту (белая ворона); паремії (приказки, прислів’я, афоризми); 

метафоричні номінації (душа−поёт, плачет, радуется, скорбит, смеётся, рвётся 

наружу) і т. д.; стійкі порівняння з ключовим словом; вільні словосполучення, 

номінуючі ті чи інші ознаки концепту (туча грозовая, большая, чёрная); 

асоціативне поле (сукупність асоціатів) – як результат експерименту зі словом – 

стимулом, що номінує концепт; суб’єктивні словесні дефініції пропандів 

(пропонованого імені концепту); словникові дефініції мовних одиниць, 

об’єктивуючих концепт; словникові статті у енциклопедіях чи словниках; 

тематичні тексти (науковий чи науково-популярний, який розповідає про зміст 

концепту); публіцистичний чи художній тексти, які розкривають притаманними 

їм засобами зміст концепту; сукупність текстів (за необхідністю експлікації чи 

обговорення змісту складних абстрактних чи індивідуально-авторських 

концептів) [156, с. 69-71]. Розглянемо мовні одиниці, які формують  

номінативне поле концепту HEIMWEH, детальніше. 

 

2. 2.  Структурно-семантичні особливості лексеми  Heimweh. 

До центру номінативного поля концепту HEIMWEH безумовно належить 

лексема Heimweh. Щоб виявити інші мовні одиниці номінативного поля та 

визначити їхнє позиційне розташування у полі, звернемося насамперед до 

лексикографічних джерел, на основі яких з’ясуємо наявність чи відсутність 

фразеологізмів з лексемою Heimweh, а також проаналізуємо синоніми даної 

лексеми. 

Що стосується фразеологізмів з лексемою Heimweh, то фразеологічні 

словники їх не фіксують. Натомість, двомовні словники наводять декілька 
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фразеологічних виразів з даною лексемою: Heimweh haben, an [unter] Heimweh 

leiden – тужити за батьківщиною [за домівкою] [300, с. 314-315], а також з 

дериватом лексеми Heimweh: heimwehkrank sein – тосковать по дому [по 

Родине], страдать от тоски по родине [294]. Ці вирази не просто номінують, 

подібно до лексеми Heimweh, концепт HEIMWEH, а ідентифікують наявність 

емоційного стану HEIMWEH та пов’язаних з ним страждань. Розглянемо 

значення лексеми Heimweh та звернемось до іі синонімів. 

З часів першої відомої згадки слова Heimweh (1569 рік) позначуване цим 

словом поняття неодноразово привертало до себе увагу науковців. Розуміння 

цього феномену було різним, воно змінювалось, наслідком чого була і зміна 

значення слова Heimweh. Не випадково дослідники уточнювали значення слова 

різного роду атрибутами: «Heimatheimweh» (Sonders), «Erdenheimweh» (Lekan), 

«Himmelsheimweh» та «Meeres-Heimweh» (Georg Schwer) або просто «Heimweh 

nach…» [269, с. 7]. Такі доповнення, уточнення значення слова Heimweh 

виходять за межі трактування значення цього слова у сучасних двохмовних 

словниках: Heimwehт – туга за батьківщиною [за домівкою], ностальгія [300, 

с. 325]. Це наштовхує на думку про різне розуміння слів Heim, Haus та Heimat, 

що в свою чергу дозволяє виявити різні форми феномену Heimweh, тому 

переклад лексеми Heimweh як «туга за батьківщиною» для нашого дослідження 

є недостатнім і не повністю відповідає значенню слова Heimweh. В подальшому 

ми подаємо дану лексему без перекладу або у скороченому варіанті: туга 

За лексикографічними даними, нинішнє слово Heimweh та позначуване 

ним поняття – це є складне слово, яке сладається з двох слів Heim і  Weh.  

Кожне з них має своє етимологічне походження, яке накладає свій відбиток на 

подальше розуміння слова Heimweh. В рамках даного дослідження  звернемось 

до етимологічного аналізу лексеми Heim. Значення, які подаються у  словниках  

закріпились за лексемою в процесі розвитку мови.  В етимологічному словнику 

німецької мови зазначається, що  номінативні витоки лексеми Heim в готській 

мові haims пов’язувались з словом «Dorf / село», а в давньонімецькій та  

середньонімецькій heim «Haus / Будинок, Wohnort / Місце проживання, Heimat / 
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Батьківщина». Дана лексема співвідноситься з індогерманським коренем *kei- 

«liegen» і означала первинно «Ort, wo man sich niederlässt, Lager, Wohnsitz / 

місце, де зупинялися, табір, місце проживання». До цього кореня належать 

також слова Heirat (ursprünglich «Hausbesorgung»), geheuer (ursprünglich «zur 

Hausgemeinschaft gehörig, vertraut»). Вже в цей час відповідно вживаються в 

мові і прислівники heim (в давньонімецькій та середньонімецькій heim «nach 

Hause / додому») і daheim (в давнньонімецькій heime та в середньонімецькій dā 

heime «zu Hause / вдома»). Наведені вище прислівники знаходяться у мові в 

постійному вжитку, натомість, як сам іменник Heim починаючи з XVI століття, 

в літературній мові не вживається. Але під впливом англійського home вже в 

середині XVIIIст. вживання іменника відновлюється чи то, можливо,  

субстантивується прислівник heim. [311, с. 330]. З часом поняттєва сторона 

концепту HEIM значно розширилась та розгалузилась і слово Heim набуло 

чимало нових значень, які придали  змістовому наповненню концепту нових 

відтінків. 

Слово Heim за даними лексикографічних джерел трактується так:  

1. Haus od. die Wohnung, in dem/ der j-d lebt (u. sich wohl fühlt) / будинок 

чи квартира, в якому хтось проживає ( і добре в ньому почувається) [314; 323; 

319]. 

 Sie richtete sich ihr Heim. geschmacksvoll ein.  

2. ein eigenes Haus; das Haus, das einem selbst gehört/ власний дім: 

(будинок, що комусь належить) [314; 323; 319]. 

Der Wunsch nach e-m eigenen Heim. 

3. ein Haus, in dem Personen od. Tiere,  die Hilfe brauchen, leben und betreut 

werden / будинок, в якому перебувають люди чи тварини, що потребують 

допомоги і за якими доглядають (притулок, інтернат) [314; 323; 319]. 

Das Kind ist im Heim. 

4. ein Haus, in dem sich die Mitglieder des Klubs od. Vereins treffen / заклад, 

де збираються члени клубу чи спілки[314; 323; 319]. 

Alle Mitglieder haben geholfen, das neue Heim zu bauen. 
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Лексема heim має надзвичайно багатий словотвірний потенціал, heimlich, 

heimgehen, heimsuchen, heimgeigen, heimleuchten, heimzahlen, Heimlichkeit, 

heimwärts. Особливо численними в німецькій мові є іменникові композити 

(Kinderheim, Altenheim, Blindenheim, Obdachlosenheim, Tierheim, Erholungsheim, 

Ferienheim, Pflegeheim, Wohnheim, Klubheim, Vereinsheim, Heimgang, Heimstätte, 

Heimsuchung, Heimtücke, Heimweg, Heimzahlung, Heimarbeit), за рахунок чого 

концепт HEIM може об’єктивуватися в безкінечній кількості мовленнєвих 

ситуацій, де профілізуються його різні концептуальні ознаки: а) місце 

постійного проживання; б) місце тимчасового проживання; в) місце, до якого 

веде особлива дорога; г) дорога додому. 

Цікавими є дієслівні словосполучення, які раніше надавали позитивно-

оцінні конотації концепту HEIM, але згодом в лінгвокультурній свідомості 

німців вони перейшли в ряд негативно-оцінних. Так, наприклад, вираз einen(m) 

heimgeigen (j-n nach Hause begleiten / когось супроводжувати музикою додому). 

Раніше дозволяли собі поважні та авторитетні люди, щоб їх супроводжували 

додому танцюючі музиканти. Таким чином вони хотіли показати своє 

багатство. У Баварії ми знайомимось із звичаєм сільських парубків, які з 

музикою та танцями поверталися додому. Відомо, що в Німеччині святкують 

свято урожаю. До XVII ст. по закінченню цього свята останні гості, передусім 

поміщики поверталися додому в супроводі музики. Подібним був звичай 

проводити подружню пару додому музикою, танцями та співом [322, с. 691]. 

Проте пізніше, починаючи з XVII ст. цей вираз набуває негативного 

значення j-n heimgeigen (j-n unfreundlich abweisen, schelten, verprügeln / когось 

грубо спровадити, здихатися), тому що для того, хто плачевно йшов звучала 

також для насмішки музика, напр.: Der braucht bloß noch mal zu kommen und 

wegen Geld zu fragen. Den werden wir heimgeigen. So, frech ist er auch noch 

geworden? Na, den, werd’ ich mal heimgeigen [322, с. 692]. 

 Коли Валенштейн окупував Нюрнберг, тріумфували, виспівували та 

насміхалися нюрнбержці такими словами: 

Du kannst den Göcker (Hahn) nie krähen hören,  
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Und willst der Nürnberger Stadt verstören? 

Geh, lass dich geigen heim! 

Подібним є вживання виразу einem heimleuchten / освічувати комусь 

дорогу. Раніше з пізнім гостем відправлявся для супроводу додому слуга з 

ліхтарем, так як вулиці не освітлювались. Це значення не є більше актуальним, 

а на нього наклалося негативне, іронічне, злісне, насмішливе einem heimleuchten 

(j-m eine derbe Abfuhr geben) / відкидати когось, принизливо відштовхувати, 

бити. З XV1ст. цей вираз залишається насмішкою та іронією, напр.: Tom hat 

gestern einen erwischt, wie er ihm die Luft aus dem Rad ließ. Dem hat er aber 

heimgeleuchtet. Вираз einem etw. heimzahlen (einen geliehenen Betrag 

zurückzahlen) вживався спочатку в значенні повертати борг, але потім 

змінюється на негативне значення -rächend vergelten / комусь відплачувати 

(мстити). Heimfallen / переходити у власність до попереднього власника. 

heimgehen/повертатися додому та в переносному значенні помирати [322, с. 

692]. 

У словниках синонімів наводяться такі синоніми слова Heim: Bleibe, 

Haus, Wohnung, Unterschlupf, Zuhause, Zuflucht; (geh.): Behausung; 

(bildungsspr.): Refugium; (bildungsspr., oft scherzh.): Domizil; (ugs.): die [eigenen] 

vier Wände; (bes. südd., österr., schweiz.): Daheim; Alumnat, Anstalt, Asyl, 

Gästehaus, Internat, Hort, Krippe, Sanatorium, Hospiz; (veraltend): Pensionat; 

Herberge, Quartier, Unterkunft; (Amtsspr., sonst veraltet): Obdach; Klubhaus, 

Vereinshaus. Наведені приклади свідчaть про спосіб організації життя людини. 

Тут помітний чіткий зв’язок з побутом, особистим простором, захищеністю, 

тимчасовим чи постійним перебуванням тощо. Даний синонімічний ряд 

дозволяє виділити концептуальні ознаки концепту HEIM за соціальною 

диференціацією [312, с. 321]: 

1) Heim für Fremde: Hospiz, Herberge, Fremdenheim; 2) Heim für Alte: 

Altersheim, Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, Altersasyl (schweiz.), 

Feierabendheim, Seniorenheim, Pfrundhaus (schweiz.); 3) Heim für Frauen: a) die 

von ihren Männern mißhandelt werden: Frauenhaus; b) die unverheiratet sind: 
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Damenstift, Schraubensilo (scherzh.), Drachenburg (scherzh.), Ledigenheim; 4) 

Heim für Obdachlose: Asyl, Obdachlosenasyl; 5) Heim für Kinder: Kinderheim, 

Kinderhort, Hort, Säuglingsheim; 6) Heim für Waisen: Waisenhaus, Findelhaus; 7) 

Heim für Schüler: Schülerheim, Heimschule, Kostschule, Internat, 

Landerziehungsheim, Pensionat, Alumnat, Konvikt (österr.), Juvenat; 8) Heim für 

Studenten: Studentenheim, Studentenwohnheim; 9) Heim für Jugendliche: 

Jugendheim, Jugendfreizeitheim, Heim für offene Tür; 10) Heim für mehrwöchigen 

Aufenthalt von Schulklassen (in ländlicher Gegend): Schullandheim, 

Landschulheim; 11) Heim für ausländische Arbeitnehmer: Gastarbeiterheim, 

Fremdarbeiterheim. 

Хоча концепт HEIM вербалізується в німецькій мові через розгалужену 

сітку похідних слів проте в пареміологічному фонді знаходимо лише декілька  

прислів’їв, що виражають палке бажання відвідати рідну домівку (In der Heimat 

ist es schön. Wo kann es schöner sein als an der Heimat Herd! / Кожному мила 

своя сторона! Ost und West, daheim am best./ Всюди добре, а вдома найкраще. 

Das Heim geht über die Fremde — в гостях добре, а вдома краще). Такі похідні 

слова як Heimat / Батьківщина та Heimweh / туга за Батьківщиною несуть в 

собі відбиток затишку рідної домівки та теплоти домашнього вогнища, бажання 

повернутися сюди. Оскільки менталітет є тим орієнтиром та надбанням, що 

створюється людьми у процесі соціалізації з урахуванням особливостей 

культурно-історичної епохи, то й концепт HEIMWEH у ході поступального 

розвитку суспільства набуває різного соціокультурного осмислення. 

Як бачимо, лексема Heim включає в своє значення лексему Haus, яка в 

свою чергу наклала відбиток на значенні лексеми Heimweh.  

В словнику «Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache»[311, 

с. 320] зазначається, що німецьке слово Haus(n) mhd., ahd., hüs, бере свої 

етимологічні витоки в давньонімецькій мові і належить до широко 

розгалуженої групи cлів індогерманських мов з коренем *[s] keu- «bedecken / 

покривати, umhüllen / прикривати, flechten / плести» (vgl.Scheune) [311, с. 320]. 
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Основне призначення позначеної цим загальногерманським словом 

«споруда»,яка обов’язково має дах і оточена стінами, пов’язувалось із захистом, 

покриттям. Тісно спорідненим в мовному середовищі  є це слово з  лексемою 

Hose, так як дана лексема в своєму значенні «Hülle / Прикриття, Bedeckung / 

Покриття» також належить до вищезгаданої групи слів з індогерманським 

коренем *[s] keu- і є близько спорідненою з Haus und Hort, де слово Hort / 

клад,сокровище також належить до групи слів з індогерманським коренем *[s] 

keu і означає щось «Bedeckte / укриття». В сучасній німецькій мові значення 

слів Hose і Hort розійшлись із значенням слова Haus, а більш тісний зв’язок 

сучасної лексеми Haus, яка позначає насамперед будівлю, що слугує людині для 

проживання, має середньонімецьке слово hüsen та давньонімецьке слово hüson 

«wohnen, sich aufhalten, beherbergen, wirtschaften». Група слів з вищеназваним 

коренем була настільки розгалуженою, що слово Haus тісно пов’язувалось з 

різними поняттями, так, наприклад, як зазначається в етимологічному словнику 

сучасної німецької мови слово Haus пов’язане з поняттям вогнища, вогню (в 

давньонімецькій мові wahan «горіти»). В центрі будинку знаходилось вогнище-

символ сакрального Вогню і на його честь здійснювались сакральні дії 

(давньонімецьке  kosian «вимовляти,голосно говорити»). Також «den Sarg  / 

труну, домовину»  називають словом Haus або сполученням letztes Haus des 

Menschen / останній дім людини. Прах людського тіла зберігали в склепах / 

Нausurnen, склеп був зроблений у формі будинек: «Ruhig schläft sich’s in dem 

engen Haus», каже Schiller в своїй «Elegie auf den Tod eines Jüngling» [299, 

с. 216]. 

Отже, з часом значення лексеми Haus змінювалось. Воно значно 

розширилось і в композитах це слово набуло безліч нових значень, які надали 

йому нових відтінків (Bankhaus, Maschinenhaus, Spritzenhaus, Warenhaus). Слід 

також згадати, що перші композити gudhüs («Gotteshaus») та 

hüsvrov[we](«Hausfrau») з’являються вже відповідно у готській та 

середньонімецькій мовах але їх значення відрізнялось від сьогоднішніх. Цікаво, 

що у середньонімецькій мові слово hüsvrov [we] («Hausfrau») означало «Herrin 
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im Haus, Gattin». Сьогодні воно набуло нового значення» eine (meist verheiratete) 

Frau, die für die eigene Familie die Arbeit im Haus macht (besonders kocht und 

putzt) und oft keinen anderen Beruf ausübt:  

Sie ist als Hausfrau und Mutter stärker belastet als in ihrem erlernten Beruf 

[312, с. 510]. 

В словниках [314; 319; 323]  наводяться такі значення слова Haus: 

1. ein Gebäude, in dem Menschen wohnen: 

Wir haben ein Haus gemietet und haben dort zusammengewohnt [362, с.15-16]. 

2. ein großes Gebäude, in dem meist viele Leute arbeiten, eine Veranstaltung 

besuchen:   

 In Bonner Haus der Geschichte kann man einen Laden aus den 50-rn bewundern 

[362, с.15-16]. 

3. das Gebäude, in dem man ständig lebt: 

 Er hat um sieben Uhr das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen [319, с. 10]. 

4. alle Menschen, die in einem Haus wohnen: 

Durch den Knall wachte das ganze Haus auf [319, с. 510].  

5. alle Personen, die sich aus einem bestimmten Anlass in einem Haus  befinden,  alle 

Anwesenden: 

In ihrer Rede vor vollem Haus streifte Roth zahlreiche bundes- und 

landespolitische Themen – alle mit dem Motiv «Politikwechsel». Einen solchen 

wünschte sie sich etwa in der Landwirtschaft. Die Förderung erneubarer Energien 

seien zwar großes Ziel der Grünen, aber eine „Vermaisung der Landschaft“ wegen 

der Biogasanlagen sei nicht akzeptabel. Eine Gegend wie der Kreis Helmstedt, der 

sein Heil auch im Tourismus suche, vertrage eine solche Landwirtschaft nicht [338 

(online)]. 

6. Familie: 

Sie verkehrt in den besten Häusern der Stadt [319, с. 510].  

7. Dynastie: 

Das Haus Hohenzollern [319, с. 510]. 

8. Firma: 
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Unser traditionsreiches Haus hat seit über 50 Jahren nur zufriedene Kunden 

[319, с. 510]. 

Довгий час Haus / будинок вважався втіленням домашньої гармонії і 

порядку. Пізніше він став у свідомості німця значно ширшим поняттям і почав 

означати будівлю, яка побудована для спеціальних цілей (Grosses Haus / 

Theater, Kleines Haus / Theater, das Haus des Herrn). В парламенті говорять про 

Ober-und Unterhaus, про Hohes Haus ‒ в театрі, коли всі квитки на виставу 

продані, говорять про ein volles Haus, церкву називають Gottes Haus чи Haus des 

Herrn.  

Не останнє місце у визначенні змістового наповнення концепту HAUS 

посідають словотвірні можливості його імені ‒ лексеми Haus. Особливо 

численними є в німецькій мові субстантивні композити, пов’язані з словом 

Haus. Композити відображають поняттєві характеристики концепту HAUS і 

допомагають  нам виділити такі класифікаційні характеристики будинків: 

 за призначенням (Kurhaus, Schulhaus, Warenhaus, Theaterhaus, 

Wochenendehaus,  Krankenhaus, Rathaus, Parkhaus, Schauhaus): 

Im Schauhaus schlug Corner und Bennols die etwas süßliche, kalte Luft 

entgegen, die allen Leichenhallen zu eigen ist [364, с. 10]. 

 за соціальним статусом (Villa, Apartmentshaus, Mietskaserne, 

Einfamilienhaus,): 

Etwas außerhalb New Yorks, bei Paterson  am Passaic River, lag, hinter 

dichtem Strauchwerk versteckt und umgeben von hohen Pappeln, eine gutsähnliche, 

weiße Villa [364, с. 26]. 

 за оцінним ставленням (Kasten, Bude, Schuppen, Hütte): 

Es war einmal ein Fischer und seine Frau, sie lebten in einer alten kleinen 

Hütte an der See)[309]. 

 за будівельним матеріалом  (Holzhaus, Blockhaus, Klotz): 

Pjatiza,ein Dorf, sechzehn Holzhäuser, eine Kirche, viele Kreuze, an der 

Ter’schen Küste oder vielleicht schon über die Warsua hinaus, in Kandalakscha, ich 

weiß es nicht [337, с. 6-7]. 



64 

 

 за місцем розташування (Baumhaus, Gartenhaus, Hausboot, Trailer-

Haus): 

Das Baumhaus stellt eine Luxusversion des normalen Gartenhäuschens dar 

[334, с 12]. 

Отже, лексема Haus зазнала значного розгалуження, що потребує 

конкретизації її застосування: Hütte (мала будівля, зазвичай без 

зручностей)→Haus (чималий будинок для комфортного проживання сім’ї) → 

Gebäude, Firma  (будинок, де сумісно працюють представники однієї чи різних 

професій) →Haus (територія, де однією сім’єю намагаються жити представники 

різних країн Європи). Єдиним смислом, який об’єднує всі різні значення 

лексеми Haus та її синонімів є «zu etwas gehören / приналежати до чогось», 

«Zusammengehörigkeitsgefühl /  відчуття приналежності». 

З етимологічного словника «Wiktionary» встановлюємо, що слово Weh 

походить від протогерманського „wai“, якому передують як старонімецьке 

„we” так і старонордійське „vai” [327], що означають «seelischer Schmerz; Leid / 

душевний біль, страждання»  [315].  

Словник Günter Kempcke «Wörterbuch. Deutsch als Fremdsprache» 

наводить таке  тлумачення: «Leid, leichte, verhaltene Trauer, stiller Schmerz bei 

der Erinnerung an etwas Vergangenes, Verlorenes / cтрадання, легка, скрита 

нудьга, тихий біль при спогадах про щось минуле, втрачене» [317, с. 462]. 

З визначень складових композиту Heimweh випливає висновок, що 

поняття das Heimweh увібрало  в себе такі значення від даних складників: 

 туга за втраченим, минулим; 

 біль від спогадів; 

 сум за простором, до якого колись належав; 

  туга за рідними та близькими людьми, з якими жив / спілкувався; 

 смуток за місцями, які відвідував, тощо. 

Вони не розходяться і з тими його тлумаченнями, що наводять двомовні  

довідкові джерела. В Большом немецко – русском і русско – немецком словаре  
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дається таке визначення «Heimweh - n тоска по родине (по дому), ностальгия: 

Heimweh haben (bekunden), am Heimweh leiden, vom Heimweh befallen sein 

тосковать по родине (по дому). Ці семи не суперечать трактуванню значення 

лексеми Heimweh у сучасних лексикографічних джерелах. В універсальному 

лексиконі поняття туги за Батьківщиною тлумачиться так: «sehnsüchtiger 

Wunsch, zu Hause, in der Heimat zu sein / пристрастне бажання бути вдома, на 

Батьківщині» [294]. 

Очевидно, це означає, що основні властивості концепту HEIMWEH 

можна визнати загальномовними і / або наднаціональними. Разом з тим не 

можна заперечувати, що в кожній лінгвокультурі феномен ТУГА ЗА 

БАТЬКІВЩИНОЮ набуває особливих, етнічно забарвлених ознак, які 

зводяться до лінгвокультурних та етнопсихологічних відмінностей. Слово 

Heimweh складається з двох протиречивих понять Heim, яке означає місцевість, 

певний настрій, тобто щось спокійне, непорушне і Weh – біль, якої хочеш 

якнайшвидше позбавитись, щось рухоме, яке час від часу відчувається. Все- 

таки це протиріччя є уявним, тому щоб хотіти уникнути болю, то це вимагає 

бажання бути в спокої, врівноваженості та захищеності. Очевидно, що частина 

Weh тут означає не тілесну біль, а швидше моральну, душевну, особливо 

спочатку. Звичайно ця біль з часом поширюється на тіло через втрату апетиту, 

сумний настрій, депресію. 

Виділяють також (individuelles / індивідуальне), (menschliches / людське) 

та (kosmisches / космічне) Heimweh [269, c. 32], за іншою термінологією: 

(irdisches / земне), (individuelles / індивідуальне), (überirdisches, religioses / 

неземне / релігійне). Це коло питань, які можуть бути  розглянуті на засадах 

антропології та релігійної філософії.  

Фортуната Рамінг Тьон обмежує своє дослідження психологічним 

аспектом феномена Heimweh та зосереджується на індивідуально-земній 

Батьківщині (individuell-irdische Heimat). 

Значення слова Heimat як «himmlische Heimat / небесна батьківщина» 

передбачає, що «irdische Heimat / земна батьківщина» означає тільки 
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«Durchgang und Glücknis / зміна та щастя» («ewige Wanderschaft / вічна 

подорож») і ніколи не може бути чимось абсолютним. Філософія, зокрема 

філософія релігії, має дати відповідь на питання про пошук та знаходження 

(Suchen und Finden) духовної батьківщини (geistige Heimat), яка пов’язана з 

земною батьківщиною, і саме цей зв’язок забезпечить справжню захищеність та 

єднання з земною батьківщиною [269, с. 43]. 

Лексеми Heim, Haus, Heimat тісно пов’язані, що слідує як із визначення 

значення Heimweh у лексикографічних джерелах, а також із етимології лексем 

Heim, Haus, Heimat. Отже, ці лексеми належать до номінативного поля  

концепту HEIMWEH. До поля належать також деривати слова Heimweh: 

Heimwehmensch, heimwehartig, heimwehkrank, фразеологізми: Heim und Herd 

(Haus und Herd), Heimatpaß, Heimatschuß, Heimatfahrt antreten. 

Як засвідчує наш аналіз фактичного матеріалу, значення лексеми 

Heimweh  на сьогоднішньому етапі є дифузним, воно поповнюється новими 

смислами на рівні дискурсу / тексту. 

У наукових дослідженнях висловлюється думка, що «входячи в 

структурно-смислове текстове ціле, головні номінативні і комунікативні 

одиниці системи мови – слова і речення – перетворюються в «текстослова»і 

«тексторечення», у семантиці і синтаксисі яких поєднуються характеристики, 

які ідуть як від системи мови так і від «системи тексту» [202, с. 21-22]. І далі: 

«Зрозуміло, що семантика «текстослів» може значно відрізнятись від семантики 

ізольованих слів, і тільки в тексті, будучи осмисленим, слово актуалізує 

значення. Навіть у суто нейтральної одиниці, яка включена у висловлення / 

текст можливі семантичні прирощення. В тексті виникає якісно нове ціле, яке 

не дорівнює сумі системних значень окремих одиниць.» [202, с. 22]. Це 

твердження цілком доводиться аналізом вживання лексеми Heimweh. Хоча у 

більшості лексикографічних джерел значення лексеми Heimweh трактується як 

таке, що містить інтегральні семи [Verlangen] і [Wunsch] та обов’язково 

диференційну сему [Zurück / Vergangenheit], проте, як доводить фактичний 

матеріал дослідження, у семантичній структурі значення лексеми Heimweh 
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може проявлятися (потенційна) сема [Zukunft]: 1) Unter dem Leitmotiv «Heimweh 

nach der Zukunft» erzählen verschiedene Theaterformen von Schauspiel über Tanz 

und Figurentheater bis Multimedia – Installation von der Lust an der Veränderung 

und derAngst davor [332]. 

2) Im Gespräch mit Mattias Kamann erklärt der Philosoph Peter Sloterdijk 

seine Theorie  von der Globalisierung als totale Entschleunigung einerseits und den 

Terror als Nostalgiephänomen andererseits: «Man erkennt in ihm das Heimweh nach 

dem starken Täter» [396]. 

3) Der Aufforderung, für die zu beten, die nicht an Gott glauben, wird jetzt 

bald ein berührendes Gebet auf Latein des Heiligen Vaters folgen. Űbersetzt lautet es 

so: Allmächtiger und ewiger Gott, du hast in die Herzen der Menschen ein so tiefes 

Heimweh nach dir gelegt, dass sie nur dann, wenn sie dich finden, Frieden haben: 

lass jenseits aller Hindernisse die Zeichen deiner Güte erkennen und sie – angeregt 

durch das Zeugnis unseres Lebens – die Freude haben, an dich zu glauben, den einen 

wahren Gott [320]. 

Як бачимо, значення лексеми Heimweh конкретизується переважно 

правим прийменниковим атрибутом (Heimweh nach …). У прикладі 1 у значенні 

лексеми Heimweh  актуалізується сема [Zukunft] та вживається лексема Zukunft. 

У прикладі 2 часова перспектива чітко не визначена: «Terror als 

Nostalgiephänomen / терор як феномен ностальгії» зумовлює ретроспекцію; 

«Heimweh nach dem starken Täter / туга за сильним діячем» у контексті дії 

вживаних лексем  Globalisierung / глобалізація та Entschleunigung / уповільнення 

передбачає проспективне трактування можливо з метою запобігання процесу 

уповільнення, яким супроводжується процес глобалізації. У прикладі 3 

виражається сема [Zukunft], що засвідчує контекст дії ситуації пошуку дороги 

до (Бога): (вживання заперечної форми  дієслова glauben у теперішньому часі, 

дієслова finden у формі теперішнього (чи майбутнього) часу, звернення до Бога, 

з застосуванням дієслова lassen у наказовому способі як прохання допомогти 

відчути свою доброту і допомогти у цьому пошуку. 
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Дифузність значення лексеми Heimweh відчувається і в протиставленні з 

лексемою Fernweh. 

Хоча у словниках синонімів лексема Fernweh наводиться як один із 

синонімів Heimweh, натомість у художніх творах чи на Інтернетсайтах ці 

лексеми радше протиставляються (Heimweh vs. Fernweh), що засвідчує 

скорочення vs. (versus = на противагу). Наведемо приклади: 

1) Das Heimweh war nichts gegen das Fernweh.  

Alles in allem muss ich sagen, dass ich im Gegensatz zu anderen Schülern, die ich 

während meiner Zeit des Austausches kennen gelernt habe, nur sehr wenig Heimweh 

hatte – so wenig, dass meine Eltern schon fast besorgt waren. 

Die ersten zwei Nächte waren allerdings furchtbar, ˂…˃ dachte ich an nichts 

anderes als Deutschland und wollte am liebsten sofort wieder nach Hause. ˂…˃ 

Während der restlichen neun Monate meines Aufenthalts hatte ich kein Heimweh 

mehr. 

Natürlich habe ich trotzdem oft an meine Familie und Freunde gedacht. ˂…˃. 

Trotzdem war mein Heimweh im Gegensatz zu meinem Fernweh nach Australien gar 

nichts. ˂…˃. Nach meiner Ankunft in Deutschland war ich sehr traurig und habe 

eigentlich alles in Australien vermisst. Meine Freude über meine deutschen Freunde 

und Familie wurde oft von der Sehnsucht nach meinen neugewonnenen Freunden und 

meiner «zweiten» Familie überschattet [336]. 

Важко на основі відвертих висловлювань / спогадів судити про причини 

різного ступеня почуття туги (від незначного чи навіть від його відсутності до 

неймовірно високого, що на межі як моральних так і фізичних можливостей 

людини). Безперечно потрібні додаткові, більш грунтовні дослідження 

психологів, соціологів, фахівців на проблемах відношень у сім’ї, школі, за 

місцем роботи та й у суспільстві взагалі. Поки що можна лише констатувати, 

що емоційний стан HEIMWEH відомий кожному, навіть якщо не на основі 

власне пережитого, то на основі спостережень за іншими носіями даного 

емоційного стану. Той факт, що Heimweh поступається місцем Fernweh, 

спонукає до висновку: ті цінності, які дефініційно включено у поняття 
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емоційного стану HEIMWEH, (захищеність, тепло родинних стосунків, 

батьківського дому, дружба, любов тощо) не були  сформовані, а їх відчула 

людина вперше у новому оточенні. Не випадково у наукових дослідженнях 

зазначається той факт, що такі  споріднені з Heimweh поняття як Heim, Heimat 

не обов’язково пов’язані з місцем народження людини. 

Це яскраво засвідчують приклади із серії обміну досвідом учнів, які 

виїзджали в інші країни за програмою «Austauschschüler» («обмін учнями»). 

Наведемо один з таких прикладів: «Natürlich hat man am Anfang auch Heimweh. 

Bei mir war das besonders noch die ersten beiden Nächte so, den durch den Jetlag 

hat man noch einen ganz anderen Ablauf und dann kann es durchaus mal sein, dass 

man nachts aufwacht und sich sehr alleine fühlt. Meiner Meinung nach ist die 

emotionale Belastung in dieser Zeit auch noch mit am größten. Aus eigener 

Erfahrung kann ich aber sagen, dass ich diese Phase schnell überbrücken konnte und 

meine Gastfamilie wurde für mich wie meine eigene Familie. Alles, was ich zu Hause 

an Rückhalt hatte, wurde mir auch von meiner Gastfamilie über gegeben und es gab 

eigentlich gar keinen Grund, sich alleine zu fühlen, denn ich konnte mit meiner 

Gastmutter über alle Probleme sprechen – auch über Probleme mit Freunden oder in 

der Schule». 

Zum Ende meines Aufenthaltes in Australien hat sich das Blatt eher gewendet 

und ich war traurig, dass ich heim musste, weil ich in Australien doch alles hatte, 

was ich auch hier in Deutschland hatte. ˂…˃.  

Eine Erfahrung war auch besonders wichtig für mich: Ich bin mit einer 

Jugendgruppe für ein Wochenende nach Sydney geflogen und es waren sehr 

anstrengende und schöne Tage. Trotzdem hatte ich Heimweh – allerdings nicht nach 

Deutschland, sondern nach meiner Gastfamilie in Australien!!!» [422]. 

Для учениці, яка поділилася своїми почуттями у наведеному прикладі, 

відбулася «підміна» понять: Fernweh набула ознак Heimweh, що ще раз 

доводить дифузність поняття Heimweh. 

Можливо, таке, як на наш погляд легковажне ставлення до батьківського 

дому пояснюється віком: йдеться про учнів.  
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Порівняйте: In der Jugend lockt uns das Fernweh / In die Welt hinaus,/ Im 

Alter holt uns das Heimweh / Wieder nach Haus (Harry Pegas) [397]. 

Звісно, це добре, коли молода людина не сумує, оскільки сам по собі 

емоційний стан HEIMWEH оцінюється негативно і висуваються різні теорії 

подолання цього стану, але є і інша думка, коли відсутність цього стану 

трактується як відсутність почуття патріотизму, а це вже імплікує позитивну 

оцінку емоційного стану HEIMWEH.  

Дифузність поняття туги як і значення відповідної лексеми Heimweh 

засвідчує об’ємний потенціал сполучуваності лексеми Heimweh, особливо 

велика кількість прийменникових атрибутів (Heimweh nach …), серед яких 

зустрічаються такі, які на перший погляд видаються неймовірними та важко 

піддаються поясненню. Наведемо приклади: 

1). (Ситуація: Свій переїзд з Бонну до Мюнхену молода людина порівнює 

спочатку з втечею від реальності до казкової країни, де  у порівнянні з Бонном 

все дуже гарно, але поступово все змінюється).  

˂…˃ Das Problem: Es fällt schwer, sich zu Hause zu fühlen. ˂…˃ So etwas Ǟnliches 

wie Heimweh kam auf, als ich nach einigen Wochen einen Zug in Richtung 

Nordwesten nahm und meine alte Heimat besuchte. ˂…˃ Noch schlimmer wurde es, 

als ich nach Weihnachten in einem Zug saß, der fast das gesamte Rheinland 

durchfuhr, von Koblenz bis nach Düsseldorf. Der Streckenabschnitt zwischen Bonn 

und Köln ist einer der hässlichsten, den ich kenne. ˂…˃ Jetzt sah ich aus dem 

Zugfenster, fand alles hässlich und hatte schreckliches Heimweh nach dieser 

Hässlichkeit. Ich sehne mich danach, mich endlich nicht mehr wie im Urlaub zu 

fühlen, sondern wie Zuhause. Und zum Zuhausesein gehört hin und wieder eine 

Portion Trostlosigkeit, damit man auch mal ein bisschen unglücklich und schlecht 

gelaunt sein kann, ohne sich damit fehl am Platz zu fühlen, weil drumherum alles so 

gut und so schön ist [361]. 

2). Noch bestimmt ihn das Unfassbare: Er hat Heimweh nach dem KZ [361]. 
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3). Wirtschaftsminister Demenico Siniscalo warnte vor einem 

«unverständlichen Heimweh», ausgerechnet nach jenen Jahren, in denen Inflation, 

Defizit und Verschuldung in Italien vollig außer Kontrolle geraten waren [424]. 

4). Der Pariser Vorstadt-Arbeiter, der ein Heimweh nach blutigen 

Revolutionen hat  [320]. 

Якщо емоційний стан молодої людини, про яку йдеться у прикладі 1 

зрозуміти можна, то туга за речами, які зазначено у прикладах 2, 3, 4 потребує 

поглибленого вивчення. 

 

2.3. Синонімічний механізм вербалізації концепту HEIMWEH 

 

Синонімічна профілізація – це спосіб синтетичної презентації певного 

концептуального інваріанту його семантичними дублетами, або варіантами 

(у вигляді сленгу, арго, пейоративів, тощо). Ім’я концепту фактично стає 

гіперонімом для ряду значеннєво близьких до нього феноменів [160, с. 113]. 

З цього приводу слід зауважити, що не обов’язково ім’я концепту є 

гіперонімом, воно може виступати гіпонімом, у чому ми переконуємось 

розглядаючи концепт HEIMWEH. Значення лексеми Heimweh – номінанта 

концепту трактується у словниках згідно загальновизнаних прийомів 

генералізації та специфікації: 

 Heimweh – große Sehnsucht nach der fernen Heimat oder dort wohnenden 

geliebten Menschen, bei dem man sich geborgen fühlte (велика туга за 

далекою батьківщиною чи любимою людиною, яка живе там і поряд з 

якою почуваєш себе захищеним) [314, с. 681]; 

 Sehnsucht nach daheim, nach der Heimat (туга за домівкою, 

Батьківщиною) [323, с. 614]. 

Отже, Sehnsucht у визначенні Heimweh є генералізація, родове поняття 

чи гіперонім; nach der fernen Heimat oder dort wohnenden geliebten Menschen 

– специфікація 1, видове поняття, гіпонім; bei dem man sich geborgen fühlte – 

специфікація 2, підвидове поняття. Вже на основі такого погляду 
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приходимо до висновку, що синоніми Sehnsucht та Heimweh співвідносяться 

як рід (гіперонім) та вид (гіпонім). 

Синонімічні альтернативи імені концепту не меншою мірою, ніж його 

прямі номінації, здатні яскраво відображати своєрідність національного 

світосприйняття. О. С. Бондаренко зазначає, що національна специфіка 

концептів разом із культурно-історичними особливостями (звичаями, 

традиціями, стереотипами) віддзеркалюються в мові не фотографічно, а 

утворює з нею нероздільне «етнічне поле» [33, с. 17]. 

Cловники синонімів фіксують чималу кількість синонімів лексеми 

Heimweh: Sehnsucht, Bekümmernis, Unlust, Katerstimmung, Öde, Unfreude, 

Unstimmung, Missbehagen, Verbitterung, Enttäuschung, Liebe, Trieb, Drang, 

Verlockung, Liebe zu Scholle, Heimatgefühl, Gelüst, Herzenswunsch, Sehnen, 

Bestreben,  Hang, Bedürfnis, Gier, Wunsch, Wunschtraum, Anspruch, Lust, 

Ungeduld u.a. [313, с. 474; 321]. 

При цьому різні словники фіксують не однакову кількість із 

зазначених синонімів, трактування їх значень відбувається одне через одне, 

що ускладнює їх чітке розмежування. Аналіз значення наведених вище 

синонімів показує, що на першому етапі їх можна розподілити на дві групи: 

центральну та периферійну.  

Значення синонімів першої групи трактується вживанням лексем 

Verlangen та Wunsch, які виконують інтегральну функцію синонімів даної 

групи. До цієї групи належать: Verlangen, Wunsch, Sehnsucht, Sehnen, 

Bestreben, Streben, Trachten, Bedürfnis, Wunschtraum, Langezeit (veralt.), 

Nostalgie, Trieb, Drang, Lust, Gier, Gelüste, Begierde, Fernweh, Anspruch  та 

можливо й ін. 

Другу групу утворюють синоніми, які фактично позначають симптоми 

емоційного стану туги: Ungeduld, Bekümmernis, Unfreude, Unstimmung, 

Missbehagen, Unlust, Verbitterung, Katerstimmung, Enttäuschung, Depression, 

Melancholie, не виключно й інші. Сюди належать до ближньої периферії 

номінативного поля. Синоніми цієї групи розглянемо на рівні метонімій. 
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В інтернет-джерелах виокремлена ще одна група синонімів, які 

об’єднані ознакою [Nation], яку на нашу думку краще було б трактувати як 

причину емоційного стану HEIMWEH. Сюди належать: Heimatliebe, 

Heimatgefühl, Kampfgeist, Nationalgefühl, Vaterlandsliebe, Nationalstolz, 

Glaube з залученням принципів управління (Zentralismus) і ідейно-

політичних та культурних течій (Konservatismus) [427]. 

Усі позначені даними словами поняття можуть виступати чинниками 

туги за батьківщиною. Слова цієї групи формують дальню периферію 

номінативного поля HEIMWEH. 

Розглянемо детальніше синоніми першої групи, які формують центр 

номінативногополя концепту   

Іменник Verlangen має такі значення як: 

  stark ausgeprägter Wunsch; starkes inneres Bedürfnis; ausdrücklicher 

Wunsch; nachdrücklich geäußerte Bitte, Forderung  / сильно виражене 

бажання; сильна внутрішня потреба; наполегливе прохання, вимога [314, 

с. 1651; 328]. 

 intensiever Wunsch, inneres Bedürfnis nach etw., jmdm/ інтенсиивне  

бажання, внутрішня потреба в чомусь, комусь[317, с. 1127]. 

 Wunsch, Forderung; Sehnsucht/ бажання, вимога, нудьга [323, с. 1334]. 

Слово Wunsch означає: 

1)  Begehren, das jemand bei sich hegt oder äußert, dessen Erfüllung mehr 

erhofft als durch eigene Anstrengungen zu erreichen gesucht wird / бажання, 

яке хтось має або висловлює, на здійснення якого більше надіються ніж 

прикладають зусиль, щоб його досягти; 

2) jemandem aus bestimmtem Anlass wohlmeinend Gewünschtes / щось, 

що доброзичливо бажається комусь з якоїсь нагоди [314, с. 1758]. 

 1) etw., was jmd. haben od. verwirklicht sehen möchtе / те, що хтось 

хотів би мати чи бачити реалізованим; 

 2) jmdm. aus bestimmtem Anlass ausgesprochene Hoffnung, Erwartung, 

dass sich für ihn etw. Positives verwirklichen möge / висловлена для когось з 
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якоїсь нагоди надія, очікування, яка могла б для нього реалізувати щось 

конкретно позитивне [317, с. 1240]. 

 etwas, das man gern haben, verwirklicht sehen möchte; Begehren, 

Verlangen (kurz für Glückwunsch) / щось, що  дуже хотілось би мати або 

хотілось би, щоб воно здійснилось; бажання, потреба  (скорочено  

побажання) [323, с.1410]. 

Іменник Sehnsucht  має такі значення: 

 inniges, schmerzliches Verlangen nach jemandem, etwas [Entbehrtem, 

Fernem] / внутрішня, болісна потреба в комусь, чомусь [позбавленому, 

далекому] [314, с. 1381]. 

 das Sichsehnen nach jmdm.,etw. / нудьга за кимось, чимось» [317, с. 

912]. 

 inniges, schmerzliches Verlangen / внутрішнє, прискорбне бажання» 

[323, с. 1141]. 

Лексема  Sehnen має такі значення: 

 das Sichsehnen; Sehnsucht/ нудьга [314, с. 1381].  

 sich nach etw., jdm. sehnen; mit starkem, schmerzlichem Empfinden 

wünschen, dass jmnd. der nicht anwesend ist, bei einem ist, dass man etw., dass 

einem fehlt hat / нудьгувати за чимось, кимось; бажати з сильним та 

болісним відчуттям мати поруч того, кого немає, або щось, чого не 

вистачає [317, с. 912]. 

 1) sehnen – innig, schmerzlich nach jmdm., etw. Verlangen / потребувати 

внутрішньо та болісно когось, щось; 

 2) sich nach Hause sehnen – Heimweh haben / нудьгувати –нудьгувати 

за домівкою – мати тугу за батьківщиною [323,с. 1141].   

   Для слова Bestreben у словниках зафіксовані такі значення: 

 das Bemühen; das Streben; das Trachten / намагання, прагнення, сильне 

бажання [314, с.247]. 

  das Streben, Sichbemühen/прагнення, намагання[317, с..149]. 
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 Bemühen / намагання [323, с. 234].   

Лексема Streben є субстантивованим дієсловом, яке має  значення: 

  1) sich energisch, zielbewusst, unbeirrt, zügig irgendwohin, zu einem 

bestimmten Ziel bewegen / енергійно, цілеспрямовано, безпомилково, в 

хорошому темпі рухатися до поставленої цілі  

 2) sich sehr, mit aller Kraft, unbeirrt um etwas bemühen; danach trachten, 

etwas Bestimmtes zu erreichen / всіма силами прикладати зусиль, щоб 

досягти чогось, велике бажання досягти чогось конкретного [314, с. 1481]. 

  1) sich zielstrebig in eine bestimmte Richtung bewegen/цілеспрямовано 

рухатися в певному напрямку; 

 2) etw. bes. geistige od. materielle Güter, unter Anwendung geistigen, 

körperlichen Kräfte als Ziel zu erreichen suchen/ прагнути до того, щоб знайти 

душевні або матеріальні блага, прикладаючи для цього духовну чи фізичну 

силу [317, с. 912]. 

 innig, schmerzlich nach jmdm. od. etwas verlangen / внутрішньо, болісно 

добиватися когось або чогось [323, c. 1141]. 

Слово Trachten має такі значення: 

 bemüht sein, etwas Bestimmtes zu erreichen, zu erlangen / прикладати 

зусиль, щоб досягти, отримати щось конкретне [314, с. 1546]. 

  1) versuchen etwas zu erreichen/ намагатися щось досягти;  

2) etwas Bestimmtes zu tun, bestrebt sein etwas Bestimmtes zu erreichen / 

робити щось конкретне, бути цілеспрямованим, щоб досягти щось 

конкретне [317, с. 1034]. 

  etwas zu tun versuchen, etwas zu tun zu erreichen / намагатися щось 

робити, щось робити, щоб досягти чогось [323, с. 1141]. 

Лексема Bedürfnis має три значення в словнику Дудена 

 1) Wunsch, Verlangen nach etwas; Gefühl, jemandes, einer Sache zu 

bedürfen, jemanden, etwas nötig zu haben / бажання, потреба в чомусь; 

почуття потреби когось, якоїсь речі; 
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         2) [materielle] Lebensnotwendigkeit; etwas, was jemand [unbedingt] zum 

Leben braucht / (матеріально) життєва необхідність; щось, що хтось 

(неодмінно) потребує для життя; 

3) (veraltet) Notdurft (застаріле) неохідність [314, с. 217]. 

 das, was jmd. für seine Existenz, für sein Wohlergehen braucht; der 

Wunsch, das Verlangen nach etw./ те, що хтось потребує для свого 

існування, для свого благополуччя; бажання потреба в чомусь  [317, с. 111]; 

 Notwendigkeit oder Wunsch einem Mangel abzuhelfen / необхідність чи 

бажання задовольнити якусь нестачу» [323, с. 244]. 

Слово Wunschtraum означає «etwas äußerst Erstrebenswertes, 

Verlockendes, was sich [bisher] nicht hat verwirklichen lassen / щось, що варте 

прагнення, щось привабливе, яке до цього часу не є реалізованим» [314, с. 

1758]. 

  Traum, der von Wunsch od. Sehnsucht eingegeben ist; sehnlicher Wunsch, 

seit langem ersehntes Ziel / мрія, яка випливає з бажання чи нудьги; 

пристрасне бажання, на яке давно чекають [323, с. 410]. 

Проте словник «Das Synonymwörterbuch» під редакцією Дудена 

налічує лише два синоніми до слова Heimweh: Sehnsucht та Langezeit  

(schweiz. umgs. veraltet). Якщо подивитися на значення лексеми Langezeit 

«Sehnsucht, Heimweh / нудьга, туга» [314, с. 926], то воно є швейцарського 

походження та застарілим сьогодні у вживанні. 

Слово Nostalgie фіксує за собою наступні тлумачення: 

 (bildungssprachlich) vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von 

unbestimmter Sehnsucht erfüllte Bestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu 

einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, 

Musik o. Ä. man wieder belebt; (bildungssprachlich veraltend) [krank 

machendes] Heimweh / в книжковому стилі) рішучість, яка проявляється 

дискомфортом в теперішньому, яка переповнена невизначеною тугою, яка 

виражається в  уявному поверненні в минулі часи, де знову оживають мода, 
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мистецтво, музика чи щось подібне; (в книжковому стилі застаріле) туга 

за батьківщиною, яка робить людину хворою [314, с. 1084]; 

  Sehnsucht nach dem Natürlichen, Heilen und (od.) nach der 

Vergangenheit / нудьга за звичним, святим і (чи) за минулим» [323, с.928].   

Лексема Trieb має такі значення:  

 (oft vom Instinkt gesteuerter) innerer Antrieb, der auf die Befriedigung 

starker, oft lebensnotwendiger Bedürfnisse zielt / (часто скерований 

інстинктом) внутрішній імпульс, який спрямований на задоволення сильних, 

часто життєво необхідних потреб; (veraltend) Lust, Verlangen, etwas zu 

tun / (застаріле) бажання, потреба щось робити [314, с. 1558]; 

 (innerer) Antrieb, Drang, innere treibende Kraft внутрішній поштовх 

натиск; внутрішня рушійна сила [323, с. 1268]; 

 Faktor von starker mobilisierender Wirkung, der die Ursache für 

Entwicklungen ist / фактор сильного мобілізаційного впливу, який є причиною 

розвитку. [317, с.1045].  

Інші значення даної лексеми не є релевантними для даного дослідження.  

Слово Drang трактується як: 

 starker innerer Antrieb Druck, Bedrängnis/ сильний внутрішній імпульс, 

тиск, утиск». [314, с. 926]; 

 starkes Verlangen nach etw./ сильна потреба в чомусь [317, с. 230]; 

 Druck, Bedrängung, Gedränge, Bedrängendes, Not, Eile; dringendes 

körperl. Bedürfnis; Trieb, heißer Wunsch, Sehnsucht / тиск, переслідування, 

тіснява, потреба, спішка; порив, палке бажання, нудьга [323, с. 365]. 

Слово Lust має декілька значень. Релевантним в якості синоніма 

Heimweh є таке значення:  

  inneres Bedürfnis, etwas Bestimmtes zu tun, haben zu wollen; auf die 

Befriedigung eines Wunsches gerichtetes Verlangen / внутрішня потреба 

робити щось конкретне або мати щось; потреба, яка скерована на 

задоволення бажання. 
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Слово Gier означає: 

 auf Genuss und Befriedigung, Besitz und Erfüllung von Wünschen 

gerichtetes, heftiges, maßloses Verlangen; ungezügelte Begierde / сильна, 

безмежна потреба, яка спрямована на насолоду та задоволення, власність 

та здійснення бажань; невгамовна страсть [314, с.610]; 

 auf die Befriedigung von Wünschen gerichtetes heftiges, maßloses 

Verlangen/ сильна, безмежна потреба, яка спрямована на задоволення 

бажань» [317, с. 415]; 

 maßloses Begehren, heftiges Verlangen; nach ̴ Macht, Reichtum, 

bestimmten Speisen/ безмежне бажання, сильна потреба; у  ̴  владі, 

багатстві, певних стравах [323, с. 556]; 

Слово Gelüste має такі значення: 

 sich plötzlich in jemandem regendes Verlangen nach bestimmten 

sinnlichen, besonders leiblichen Genüssen/ потреба в чуйних, особливо 

тілесних задоволеннях, яка виникає у когось раптово» [314, с. 583];  

 ein heftiges Verlangen etw., worauf er gerade Lust hat, zu bekommen oder 

zu tun/ сильне бажання в чомусь, до  чого є  прагнення щоб його отримати 

чи зробити» [317, с. 393]; 

 plötzl. Wunsch; Verlangen (bes. nach Speisen) / раптове бажання, 

потреба в чомусь (особливо в стравах) [323, с.535].   

Слово Begierde  означає:  

 auf Genuss und Befriedigung, auf Erfüllung eines Wunsches, auf Besitz 

gerichtetes, leidenschaftliches Verlangen /  палка потреба, яка спрямована на 

насолоду та задоволення, на здійснення бажання, на власність» [314, 

с. 221].  

 heftiges Verlangen nach Befriedigung eines Wunsches, bes. nach Genuss, 

Besitz, Macht/ сильна потреба в задоволенні бажання,в насолоді,у 

власності, у владі [317, с.116]; 
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 heftiges Verlangen, leiderschaftlicher Wunsch, Gelüst/ сильна потреба, 

пристрасне бажання, сильний потяг [323, с. 246].    

Серед синонімів знаходимо слово Fernweh, яке означає 

 Sehnsucht nach der Ferne, nach fernen Ländern/ нудьга за далечиною, за 

далекими країнами [314, с. 498; 328]; 

 unbestimmte Sehnsucht nach der Ferne, nach fernen Ländern» [323, 

с. 468]. 

Лексема Anspruch має наступне значення: 

 Forderung; Recht, Anrecht; Niveau, Qualität/ вимога; право, домагання; 

рівень, якість» [314, с. 124]; 

1) die von jmdm. gestellte, meist berechtigte Forderung, dass für ihn etw. 

Bestimmtes geleistet wird;  

 2) Recht, Berechtigung, etw. fordern zu können. / вимога,  яка висунута 

кимось і переважно надає право на те, що для нього буде щось конкретне 

виконано; право, уповноваження могти щось вимагати»  [317, с. 44]; 

3) Recht, Anrecht (auf etwas), Forderung / право, переважне право (на 

щось), вимога [323, с. 180]. 

Отже, як засвідчують наведені словникові дефініції, значення лексеми 

Verlangen та Wunsch пояснюються через посередництво понять Sehnsucht, 

Begehren та одне через одне. 

У структурі значень інших лексем-синонімів першої групи присутні 

семи значень лексем Verlangen та Wunsch, при цьому спостерігається 

градуальний характер їхнього проявлення, що позначається наявністю 

різного роду інтенсифікуючих атрибутів. Наприклад: 

Sehnsucht, Sehnen – schmerzliches Verlangen; 

Drang – starkes Verlangen, heißer Wunsch; 

Gier – auf Erfüllung von Wünschen gerichtetes maßloses Verlangen; 

Gelüste – heftiges Verlangen, usw. 

Крім Verlangen (schmerzlich, stark, heftig, maßlos) наявні семи Wunsch 

(sich wünschen, möchten, wollen, heiß u. a.). 
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Окрім того, як ми вже і зазначали синоніми першої групи містять у 

своїх тлумаченнях посилання один на одного ніби по зачарованому колу: 

Trieb – Antrieb, Drang та ін., натомість, Drang –Trieb, Antrieb та ін. 

Як би там не було, при намаганнях лексикографів урізноманітнити 

трактування слів-синонімів виділеної нами першої групи у семантичній 

структурі їхніх значень актуалізується «прагнення, бажання досягти 

чогось». 

Залучення до аналізу диференційних сем дозволяє виявити у першій 

(центральній) групі ядро та приядерну зону номінативного поля концепту 

HEIMWEH. Релевантними при цьому є насамперед ретроспективні часові 

семи [Zurück] та [Rückkehr]. Ці семи у семантичній структурі свого 

значення містять лексеми Heimweh, Nostalgie 1, Sehnsucht 1, Sehnen, які 

належать до ядра номінативного поля (Sehnsucht nach der Vergangenheit, 

Rückwendung zu einer vergangenen Zeit) [314; 323], «тоска по чему-либо 

утраченому, ушедшему»[294] тощо). Інші синоніми першої групи будуть 

належати відповідно до приядерної зони номінативного поля концепту 

HEIMWEH. Це знайшло своє відображення у схемі 2.1. 
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Схема 2.1. Синоніми концепту HEIMWEH
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2. 3. 1. Диференціація синонімів ядерної зони (Heimweh, Sehnsucht, Sehnen, 

Nostalgie). Протягом часу значення лексеми Heimweh зазнало суттєвих змін. 

Науковці неодноразово звертались до історії виникнення поняття Heimweh, 

висловлюючи при цьому особисте бачення проблеми. Так, етнолог Іна-Марія 

Греверс (1965) на основі швейцарських архівів наполягає на зв'язку поняття 

Heimweh з терміном «Tradition / традиція» та висловлює таку думку щодо 

розвитку поняття Heimweh: від позначення хвороби поняття розвивається до 

основного поняття епохи романтизму, також розповсюджується у Німеччині і 

стає символом цілої епохи. Ще у А. Шлегеля (1835) йдеться про розлуку з 

сім’єю, звичним соціальним та фізичним оточенням. Пізніше такий зв’язок 

(відношення / Bindung) отримав назву «здатність пацієнта пристосовуватись 

(Anpassungsfähigkeit)», при цьому цей феномен проявляється у простих  людей, 

які не взмозі «когнітивно опрацювати цей недолік». Науковець Чарльз 

Цвінгман (Франкфурт на Майні,1962) розподіляє критерії появи даного стану 

на два види: а) екзогенні критерії, які пов’язані з просторовим аспектом, а саме, 

розлученням з батьківщиною (Heimat) з урахуванням також соціальних 

контактів; б) ендогенні, тимчасові (zeitliche) критерії, які пов’язані з 

вертикальними змінами і тим самим позначають прогресуючий індивідуальний 

розвиток кожного окремого. Проте Ч. Цвінгман вбачає причину туги також у 

«недостатній інтелектуальній мобільності» [355]. 

I. Греверс критикує Ч. Цвінгмана щодо поняття Heimat. Вона вважає, що 

первинне значення поняття Heimat, а саме прив’язаність до певного місця у 

дефініції Ч. Цвінгмана не враховується. Натомість, I. Греверс визначає поняття 

Heimat як конструкт, який «існує лише у суб’єктивній прив’язці та 

визначеності». Так виникає проблема зв’язку понять Heimweh та Heimat, куди 

І. Греверс додає поняття Tradition. Дане поняття вона трактує в двох аспектах: 

пасивному і активному, які формують поняття «Zusammengehörigkeitsgefühl / 

почуття приналежності» на основі таких понять як «Traditionsgüter» та 
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«Traditionskreis». Втрата почуття приналежності означає для І. Греверс не 

Heimweh, сюди додається Sehnsucht за просторовою захищеністю [355]. 

Sehnsucht – це почуття пошуку більш прийнятного, вільного стану 

(Empfinden) ніж наявного у даний момент. Sehnsucht скеровує думки та почуття 

у майбутнє чи минуле. Отже, слово Sehnsucht поряд з ретроспективною 

спрямованістю вираженого ним поняття набуває проспективних ознак. 

Розподіляючи думку Шота та Мумерта (1993), автор наголошує, що такий поділ 

супроводжується якісною оцінкою: Sehnsucht (туга) за минулим є 

паралізуючою та болісною, за майбутнім – переживається як щось позитивне та 

мотивуюче. Для І. Греверс тільки Sehnsucht за покинутою чи втраченою  

батьківщиною є Heimweh. Скерованість Sehnsucht у майбутнє для неї це є 

«Pseudo – Heimweh / псевдо-Heimweh». Для позначення такого почуття вона 

використовує термін «Satisfaktionsfaktor Heimat»: сатисфакція досягнута / 

виконана як тільки людина досягає безпечного існування. 

Отже, тісний зв’язок понять Heimweh, Tradition, Heimat зумовлював 

постійну зміну іхнього значення, особливо широкий спектр асоціацій отримало 

поняття Heimweh [324].  

Heimweh – це емоція, яка відома більшості людей німецької культури. 

Проте опис цієї емоції варіює від туги (Sehnsucht) за уявним місцем (наприклад, 

омріяний замок) до болісного відчуття втрати звичного оточення. Дехто 

використовує  на позначення туги лексеми Heimweh та Sehnsucht синонімічно. 

Інші дефінують Heimweh як емоцію, яка виникає при віддаленні від 

батьківщини, що сприймається як дефіцит. Неоднаковими у різних людей є і 

симптоми проявів емоції Heimweh: від «гірко-солодкого почуття (bitter-süßem 

Gefühl) через байдужість (Gefühlskälte) до психосоматичного захворювання» 

[324, с. 24]. Ті, кого цікавить останній аспект емоції, намагаються знайти 

відповіді на запитання: 

1) Як взагалі виникає ця емоція, які психологічні процеси виникають? 

2) Як долають цю емоцію? [324, с. 24].  
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Nostalgie – слово, яке на початку 70-х років раптом було відкрито і 

звільнено від пилу словників, фактично позначало широко розповсюджений, 

давно відомий феномен. Nostalgie відоме вже в античності як Sehnsucht – 

пристрастне бажання (чогось), прагнення (когось, до чогось); туга (за кимось, 

чимось) [300, с. 550]. 

Отже, ностальгія була відома як туга за Золотим віком (Goldener Zeit) та у 

релігійній елегії раю. Водночас в понятті Nostalgie законсервовано антипод 

Utopie, так що Nostalgie та Utopie можна представити як сполучені судини, які 

звужуються за принципом надії (Hoffnung), за допомогою якого Ернест Блох 

намагався розкрити психологічне підгрунтя людської натури. 

У вузькому значенні, на відміну від понять Melancholie та Sehnsucht, 

Nostalgie є феноменом Нового часу, коли середньовіччя стало об’єктом  змін. 

Це відбулося вже відносно рано, що простежується у рицарському романі 

Ренесансу. Ще більш рішуче починається в Англії у другій половині ХVIII ст. 

ностальгічна зміна / перетворення всього середньовічнього. З цього gothic 

revival виник у літературі gothic novel як предок рицарських, моторошних 

історій, оповідань про привиди.  

Залежно від ідеологічної точки зору середньовіччя представлялось у 

рожевих тонах святого аристократичного світу чи в тьмяному світлі інквізиції. 

Однак обидві сторони об’єднувало захоплення уявним минулим, «втеча» від 

дійсності «у ностальгію» (in die Nostalgie) минулого [325]. 

Nostalgie була первинно медичним поняттям, не чим іншим як Heimweh 

та означало не просторову, а просторово-рестроспективну тугу (Sehnsucht). 

Слово nostalgia було створено швейцарським лікарем Йоганом Гофером 

із грецьких слів nostos (Heimkehr) та algos (Schmerz). Й. Гофер застосовував це 

новоутворення у медичному трактаті про Heimweh, який з’явився у 1688 році 

під заголовком «Dissertatio medica de Nostalgie oder Heimweh». Згідно 

енциклопедичних та лексикографічних джерел поняття Nostalgie 

використовувалось аж до другої половини ХХст. тільки у значенні туги. Лише 

від тоді під впливом англо-американського nostalgia у смислі Sehnsucht nach 
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Vergangenem (туги за минулим) розповсюдилось у Німеччині. Хоча не все так 

однозначно з поняттям Nostalgie. Вірно, що Nostalgie модне слово 70-x років 

первинно «підкормлювалось» із англо-американського джерела. Англійське ж 

слово nostalgia було запозичено у XVIII cт. шотландським лікарем Вільгельмом 

Кулленом із дисертації Й. Гофера та введено у медицину як фаховий термін на 

позначення homesickness (Heimweh).  

Після першої світової війни відбулося розширення та популяризація  

цього поняття у смислі Sehnsucht за минулим. У французькій мові зміна 

значення цього слова відбулася дещо раніше. З 1769 року у Франції nostalgia 

вживається як медичний термін на позначення maladie du pays (пізніше mal du 

pays). Адже вже у 1843 році О. де Бальзак використовує це слово у смислі 

Melancholie та Langeweile. Як Sehnsucht за минулим воно вжито у 1879 році 

письменником Андре Терьє. У смислі дифузного, незадоволеного бажання 

(Wunsch) його використовує у 1867 році Ш. Бодлер з подібними відтінками 

вживають це слово у 1866 році А.Ф. Амьєль, у 1872 році – Теофіль Готьє чи у 

1895 р. – Жоріс-Карль Гюїсманс. Це означає, що французьке nostalgia втрачає 

своє ексклюзивне значення у смислі Heimweh і відійшло від медичного 

фахового терміну перетворившись на літературно-психологічний [325]. 

Зважаючи на видатну роль, яку відігравали в той час французька 

література та культура у Німеччині, зміна значення Nostalgie не могла 

залишитись непоміченою. Це слово як у німецькій так і англійській мовах стає 

крилатим словом (zum geflügelten Wort) для таємних обивательських бажань та 

смутків за невтримним, бурхливим проявленням інстинктів. 

Тим самим слово Nostalgie отримало двоякий смисл: до онімеченого 

латинського слова для Heimweh приєдналось буквально ідентичне запозичення 

з французької мови для позначення емоційної хворобливості та аморальності 

(Sittenverderbnis). В іншомовних словниках перед першою світовою війною ця 

зміна значення ігнорувалась і Nostalgie трактувалась все ще виключно як 

Fremdwort für Heimweh / запозичене слово для туги (Heimweh). 
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2. 3. 2. Геополітичні новоутворення Ostalgie та Westalgie. З розвитком 

суспільства і мови та з потребою часу з’являються і інші слова, які за значенням 

є наближеними до слова Heimweh. У своїй статті «VIP – неологізми» 

англійської мови Ю. А. Зацний зазначає, що політичні події (зокрема трагічні 

події 11 вересня 2001 року та їх наслідки, особливо оголошена Америкою 

«війна з тероризмом») знайшли глибокий відбиток у словниковому складі 

англійської мови. Крім того, ці події і пов’язані з ними явища громадського 

життя Америки й інших країн перетворилися на один з тих макросоціальних 

чинників, що справляють сьогодні значний вплив на процес поповнення 

словникового складу англійської мови, особливо його американського варіанту 

[71, с. 1]. Подібна ситуація спостерігається щодо поповнення словникового 

складу німецької мови. Насамперед в межах нашого дослідження інтерес 

викликають такі новоутворення як Ostalgie та Westalgie, поява  яких зумовлена 

політичними подіями на теренах Німеччини, а саме об’єднанням НДР з ФРН. З 

одного боку слова Ostalgie та Westalgie ніби конкретизують значення лексеми 

Nostalgie, а з іншого низка економічних, соціальних, психологічних і тощо 

проблем як наслідок цієї геополітичної події призвели до того, що на 

сьогоднішній день змістове наповнення понять позначуваними словами Ostalgie 

та Westalgie трактуються неоднозначно, тому ми відносимо їх до ядра 

номінативного поля концепту HEIMWEH з питальними знаками. 

Остальгія (німецьке Ostalgie, від Osten‒схід і Nostalgie‒ ностальгія) — 

сучасний німецький соціально-політичний термін, ностальгія за Сходом, НДР. 

Протилежним поняттям є вестальгія (Westalgie). У ширшому значенні 

остальгія‒це ностальгія за соціалістичним минулим НДР. Авторство неологізму 

остальгія, принаймні його актуалізацію, приписують німецькому артисту  Уве 

Штаймле, який виступав з програмою «Ostalgie». 

Остальгія ‒ культурний феномен німецької самоідентифікації. Існує 

протиставлення людей за укладом і культурою «оссі» (східняки) і «вессі» 

(західняки). Прихильність своїй культурі виражається, зокрема, у виборі 

характерних товарів «остальгі», фільмів і їхніх персонажів, прихильності 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%94%D0%A0
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соціалістичній символіці, та інше [326]. За вікіпедією, це слово почало 

вживатися в мові після об’єднання НДР і ФРН. Сара Кірш називає колишню 

НДР «das Ländchen», Ганс Чеховський «dieses bessere Land». Коли НДР 

розчинилась в ФРН, люди були переповнені меланхолією та печаллю. Саме 

концептуальні ознаки [Melancholie] та [Trauer] є характерними для концепту 

NOSTALGIE, отже, відповідно і для OSTALGIE. Ці почуття переповнювали як  

простих людей, так і інтелігенцію. Дуже популярним стає вірш Юргена 

Ренерта: «Mein Land ist mir zerfallen. Sein´Macht ist abgetan. Ich hebe, gegen allen 

Verstand zu klagen an». У вірші ми бачимо нотки остальгії „Ich hebe, gegen allen 

Verstand zu klagen an.», тобто ностальгію по чомусь втраченому. Недарма 

Маріон Тітце називає це відчуття «Unbekanntes Verlust / невідома втрата» [325]. 

У творі Яни Гензель «Zonenkinder» йдеться про зникнення звичних з 

дитинства місць та появу нових: «so waren in kürzester Zeit alle Orte unserer 

Kindheit verschwunden oder hatten ein neues Gesicht erhalten. Die 

Schülerspeisegaststätte, die riesieg war und die wir immer nur Fresswürfel nannten, 

hatte einem Parkplatz weichen müssen. Der Ascheberg hinter dem Neubaugebiet, an 

dessen Rändern wir mit unseren Klappfahrrädern BMX - Bande spielten oder Buden 

bauten, war zu einem Nacherholungszentrum geworden» [358, с. 38]. 

Головна героїня нудьгує за втраченими місцями її дитинства, згадує ігри, 

які вони грали, їдальню, де вони їли, місця, де каталися на велосипедах, іншими 

словами вона сумує за Батьківщиною, якої більше немає. Цікавими знаходимо 

висловлювання друзів з Східного Берліну: «und wenn mir die Ostberliner 

Freunde, die hier geboren sind, erzählen, dass hier sei nicht mehr ihre Stadt und sie 

sehnen nach vertrauten Hinterhöfen, alten Bäckereien und unsanierten Häusern, 

hassen die Auguststrasse, weil sie hier früher spielten, und verabscheuen den 

Hackeschen Markt, dann denke ich an Leipzig und weiß, wovon sie sprechen. Wie 

ich, waren auch sie bemüht, sich dauerhaft in einer Fremdheit einzurichten, die sich 

auf dem Boden des Heimatlandes ausbreitete und von uns verlangte, permanent alte 

gegen neue Bilder auszutauschen» [358, с. 45]. Автор розуміє мешканців Східного 

Берліну, які з сумом нудьгують за місцями старої Батьківщини, якої вже більше 
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немає, а натомість є щось нове, що потрібно сприйняти як нову Батьківщину, 

до чого потрібно звикнути.  

Поняття Heimweh отримує нову ознаку: Heimweh виникає при зміні 

політичного, соціального та культурного устрою, який поки що є для людини 

чужим. («Wie ich, waren auch sie bemüht, sich dauerhaft in einer Fremdheit 

einzurichten, die sich auf dem Boden des Heimatlandes ausbreitete und von uns 

verlangte, permanent alte gegen neue Bilder auszutauschen»). Це спогади, 

ностальгія за звичними місцями старої Батьківщини (sie sehnen nach vertrauten 

Hinterhöfen, alten Bäckereien und unsanierten Häusern, hassen die Auguststrasse, 

weil sie hier früher spielten, und verabscheuen den Hackeschen Markt).  

Якщо говорити про ностальгію, то як зазначає «Большой толковый 

словарь русского языка» слово ностальгія має два значення: 1) туга за 

Батьківщиною, за рідною домівкою; 2) туга за минулим, за пережитим, за 

втраченим. Минуле виступає предметом ностальгії не тільки як час, якого вже 

більше немає, але і як місце, якого вже немає. Тому і Батьківщина, і рідна 

домівка попадають під це визначення [296]. Більше того, поняття ностальгіі 

можна розширити. Це може бути туга не тільки за своїм минулим, але й за 

епохами, які давно минули, в яких ностальгуючий ніколи не жив, і навіть за 

епохами, яких ніколи не було в дійсності. І насправді, можна перечитати велику 

кількість історичної літератури, передивитися багато історичних фільмів і 

настільки чітко і ясно уявити собі дух минулої епохи, що стане проблемно 

відмежувати фантазію від реальних спогадів.  

Отже, ностальгія – це туга. В системі корпусних досліджень Cosmas ІІ 

ностальгії приписується понад 50 різних епітетів: ностальгія може бути  не 

лише болісною (schmerzhafte N.), неповажною (respektlose N.), невиносною 

(unerträgliche N.),сумною ( wehmütige N.) і т.д., але й солодкою (süße, zuckersüße 

N.), привабливою ( hübsche N.), ввічливою ( liebenswürdige N.), чаруючою ( 

сharmante N. )  і навіть щасливою  (glückliche N.) [310]. 

 Саме другий ряд епітетів характерний для носталгіїї. Це є свого роду туга 

«ностальгічного» типу. Якщо в більшості випадків слово туга можна замінити  
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словом нудьга, то слово ностальгія – це особлива туга, яку не можна прирівняти 

до нудьги. Ностальгія – це не просто дія людини, наприклад, дивитись 

телевізор чи спостерігати за тим як цвітуть дерева, а це такий стан людини, 

який є принципово важливим для переусвідомлення особистого життя, своєї 

долі, свого положення. У філософії є поняття рефлексії, яке означає діяльність 

спрямовану на самопізнання, на переосмислення своїх вчинків. Отже, виходячи 

з прикладів, ностальгію можна назвати видом моральної рефлексії. 

Етимологічне походження слів підтверджує наші припущення (у слова 

ностальгія корені давньогрецькі, а у рефлексіїї пізньолатинські (reflexio – лат. 

«повернення назад») До початку XX століття слово Nostalgie вживалося як 

синонім до слова Heimweh і мало те саме значення, але потім під впливом 

англоамериканського слова nostalgia набуло значення «Sehnsucht nach dem 

Vergangenem» (нудьга за минулим). 

Журналістка з Берліну Абіні Цельнер досліджуючи неологізм «Ostalgie», 

зазначає, що після об’єднання Німеччини, залишається багато невирішених 

проблем та непорозумінь, оскільки незважаючи на те, що як Схід так і Захід 

Німеччини розмовляють однією мовою, проте ця мова перебувала під впливом 

різних ідеологій. Автор ставить запитання, що означає врешті решт слово 

Ostalgie. Це мовна гра зі словом Nostalgie? Це щось позитивне чи негативне? Чи 

насправді йдеться про тугу (Sehnsucht)? І чи є Westalgie? Відповідаючи на ці 

запитання автор зазначає, ясно тільки те, що ця країна має нарешті свої 

спільнонімецькі непорозуміння [366]. 

Ізабела Лізберг Гааг у своєму виступі на круглому столі «Die Sprache der 

Wende – eine Wende der Sprache» (2009) торкається досліджень науковців 

Інституту німецької мови в Манхаймі (IDS), присвячених виявленню 

відмінностей у німецькій мові ФРН та колишньої НДР. «Слова – це спогади, які 

занурюють нас у минуле». Як наголошує Доріс Штефан період «повороту» 

(Wendezeit) викликав потік нових слів, які засвідчують характерні ознаки двох 

різних політичних систем, які однак після об’єднання мають дійти згоди, 

уникнути непорозумінь, зумовлених тим, що дві кардинально різні спільноти, 
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які хоча і є носіями однієї мови, проте тривалий час жили відокремлено, що не 

могло не позначитись і на особливостях їхніх мов. Доріс Штефан досліджувала 

також мовний аспект після поворотного періоду (Nachwendezeit) та наголошує 

на тому, що мова дуже чутливо реагує на політичні та ментальні відмінності. 

Такі слова як Besserwessi, Buschzulage, Leihbeamte із 90-х років сьогодні майже 

зникли з вжитку, проте «Ostalgie» супроводжує німців й досі. Воно засвідчує, 

що у комунікації між Сходом та Заходом Німеччини ще й досі існують 

непорозуміння. Аналогічно до політичного розвитку для мовного вжитку 

характерним є: «Nicht zwei Sprachkulturen wuchsen zusammen, sondern die eine 

verschwand zugunsten der anderen / не дві  мовні культури зрослися, а одна 

зникла на користь іншої» [366]. 

У липні 2010 р. у своїй святковій промові з нагоди закінчення інституту 

історичних наук університету імені Гумбольта професор доктор Г. Дітріх перед 

випускниками зупинився на понятті Ostalgie під іронічним заголовком «Sieben 

Arten «Ostalgie» zu beschreiben» (Сім способів розгляду «Ostalgie»). 

Це штучно утворене слово із «Osten» та «Nostalgie» має вкрай різні 

трактування (Facetten), то  як стигматизоване поняття з нейтрально-оцінним чи 

позитивним нашаруванням. Право на застосування цього слова належить 

Дрезденському кабаретисту Уве Штаймле, проте йдеться про 

загальнонімецький феномен. 

У науковій дискусії це поняття виникає не як предмет чи термін, який 

серйозно сприймається. У актуальному мовному вживанні – це часто вживане 

ключове слово (Schlagwort). Однак під ним приховано більше ніж лише 

«повернення» (Wiederkehr) та популяризація продуктів, паролів, символів і 

повсякденної культури НДР. 

Отже, сім способів трактування цього слова такі: Ostalgie als Westalgie 

(Остальгія як вестальгія); Ostalgie als Ablenkungsmanöver (Остальгія як 

відволікаючий маневр); Ostalgie als Relativierungsversuch (Остальгія як спроба 

релативації); Ostalgie als Selbsttherapie (Остальгія як самотерапія); Ostalgie als 

Laiendiskurs (Остальгія як аматорський, дилетантський дискурс); Ostalgie als 
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Kommerzialisierung (Остальгія як комерціалізація); Ostalgie als Integrationsfaktor 

(Остальгія як  інтеграційний фактор) [366].  

Коротко про ці трактування: 

1) Ostalgie als Westalgie. 

Фактично, це згадка німців Західної Німеччини про 50-ті роки 

економічного чуда, тільки з профілізацією на Східну Німеччину. Цей 

західно-німецький погляд відкрив Схід, сповнений сигналів, притаманних 

Заходу 50-х років. 

2) Ostalgie als Ablenkungsmanöver. 

З перших часів після Об’єднання Східна Німеччина розглядалась під 

впливом засобів масової інформації як особлива зона (Sonderzone) з особливим 

населенням (mit besonderen Bewohnern). Не виключно, щоб не допустити 

впливу Східної Німеччини на Західну, та відволікти населення Заходу від 

існуючих проблем: їх сподівання на повторне економічне чудо не справдилось, 

навпаки збільшилось безробіття, зросла деіндуастріалізація, знизився приріст 

населення. Напруга у німецькому суспільстві не подолана: «Erfolg verbindet, 

Misserfolg trennt» (Успіх об’єднує, невдача – роз’єднує). Легше, напевне, 

звинуватити когось(зокрема жителів колишньої НДР в остальгії) [366]. 

3) Ostalgie als Relativierungsversuch. 

Після падіння Берлінської стіни вся увага східних німців була 

сконцентрована на нову ситуацію. Під впливом здобутої свободи вони 

легковажно відмовлялись від всього, що стало історичним баластом. Але після 

ейфорії ожила специфічно східно-німецька ідентичність, що для західних 

німців означало «Ostalgie». Так, піддавалася сумніву теза соціалізації, всі 

розбіжності між Сходом і Заходом щодо питання соціалізації східних німців 

ставились у вину соціалізованим у «тоталітарну схему» східних німців. 

Більшість східних німців, навпаки, вживає «Ostalgie», щоб пом’якшити 

(relativieren) це однобоке пояснення. При цьому за цим не скривається туга за 

колишньою НДР. Це, радше. «реакція на відчутну колективну підлеглість», 
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«захист проти соціального та морального розгрому» та засіб декларування 

спільних інтересів німців зі Сходу». 

У цьому контексті виникла теза досвіду: на відміну від тези соціалізації 

теза досвіду вбачає саме у досвіді східних німців головну причину їхньої 

потреби відмежування. 

– Хто думав, що Схід швидко розчиниться у Заході і культурні 

відмінності між Сходом та Заходом зменшаться, той помилявся. – «Ми один 

народ», проголошують східні німці з надією. «Ми також», – відповідають 

західні німці відсторонено. 

4) Ostalgie als Selbsttherapie. 

Як зазначає культуролог Дітріх Мюльберг, східні німці поступово 

зрозуміли, що відбувалося навколо тих, хто був господарем. Їхні можливості 

окреслились яскравіше, були випробовані і поступово вони дійшли висновку, 

до якої соціальної групи вони належали і до якого середовища нового 

суспільства. В цій фазі 80% німців зі Сходу висловились за те, що Соціалізм 

сама по собі добра ідея, але вона була погано втілена у життя. Це фактично 

було захистом минулого, яке зазнало поразки. Одночасно проявились «перші 

сигнали нової самосвідомості». 

Як протилежна реакція виник західнонімецький медійний конструкт 

«негідного, невдячного німця зі Сходу», а також висловлювання про 

норовливий Схід [366]. 

Більшість східних німців були усвідомлені в тому, що їхнє східне минуле 

ще десятиліттями буде їхнім особистим недоліком. Тим самим виник 

сильніший моральний тиск, «зустрітися з цим минулим». І десять років після  

німецької єдності велика частина східних німців відчувала знову емоційно 

позитивне ставлення до минулого НДР. 

Ганс Місельвіц з SPD (СПН) пояснює це так: «Саме суспільне і 

систематичне ігнорування та невизнання їхньої історії кує із різних людей і 

протилежних долей у НДР тепер ФРН парадоксальний «DDR – 

Erfahrungskollektiv»  (колектив зі спільним досвідом НДР). 
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5) Ostalgie als Kommerzialisierung. 

Потреба у спогадах відпрацьовувалась насамперед у світі речей і світлин 

НДР. Незліченна кількість ілюстрацій, дисків, відео, суспільних ігор, іграшок, 

жартівливих статей обслуговували цю потребу і приносили чимало грошей у 

каси: «Vergnügungs- und Kulturindustrie». 

Ost-марки, Ostprodukte-ярмарки нагадують смаки зі Сходу. Те, що зникло 

після Об’єднання з прилавків магазинів, повертається знову. Для дущі – фільми 

та телевізійні передачі про НДР, Ost – фільми та Ostalgie- шоу, Ostalgie-Partys, 

НДР-символи, імена, ритуали.  

Сатирик Матіас Ведель висловлюється так: «Тепер Захід дає східним 

німцям ігри, тому що не може дати їм хліба». «Все вперед, ніколи назад. Нова 

остальгія – типово західно-німецький  рефлекс… Тепер вони люблять Схід так, 

як він постає перед ними медійно: як протестно-зручний Emmerlich, як Beutel 

Sachse Stumpi чи наївно щаслива Carmen Nebel. Вся Саксонія, тому що Схід, як 

відомо, – це  Саксонією» [366]. 

Історик Томас Лінденберг зазначає: «Das Leben der anderen» (як 

доповнення до фільмів «Sonnenallee» та «Good bye, Lenin») inszeniert eine von 

der Sache her hauptsächlich … westdeutsche Projektion auf das irgendwie 

sonderbare (und nicht einfach nur «schlechte») Andere». Der Film ist damit auch ein 

Angebot, Verständnis, für die jeweils «Andere» im gegenwärtigen Deutschland 

herzustellen. «Життя інших» (як доповнення до фільмів «Сонячна алея» та 

«Прощай, Ленін») інсценує посуті переважно … західнонімецьку проекцію на у 

якомусь смислі особливе (і не просто лише «погане») «Інше». Фільм є тим 

самим також пропозицією, сформувати у теперішній Німеччині розуміння 

цього «Іншого». 

6) Ostalgie als Laiendiskurs. 

Для східних німців НДР була герметичним простором у спогадах. 

Західнонімецька еліта відпрацьовувала відкрито «частину власного минулого 

на Сході» (за словами Мюльберга). Ще часто протиставляються спогади 

східних німців та професійні історичні свідчення. Із цього для багатьох східних 
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німців з’явилася потреба у комунікації та компенсації і виникла аматорська 

практика подолання і прощання. 

Томас Абе визначив поняття аматорського дискурсу як такого, що є ані 

амбітним, ані місіонерським, а скоріше самокритичний (скерований на 

себе=selbsbezogen), поверхневий, не задокументований. У цьму контексті під 

Ostalgie йдеться «не про змінені спогади, а про рефлексію переваг та недоліків 

обох різних систем, як вони постають із повсякденної перспективи». Молоде 

покоління також бере слово: «Wir sind … die jüngsten Zeitzeugen, die noch wissen, 

wie es war in der DDR – also eine Generation Null. Zu alt, um unsere Vergangenheit 

einfach zu vergessen, und zu jung, um in ihr zu verharren… Ich kann mit Gewissheit 

sagen, dass 1989 selbst die Űberzeugtesten in meinem Umkreis die Schnauze voll 

hatten. Mit der DDR hat sich niemand mehr identifiziert. … Das eigene Ost- Identität 

haben wir erst nach der Wende kennen gelernt, als wir die Möglichkeit hatten, uns zu 

vergleichen – oder verglichen wurden. … 

Inzwischen hat mein Jahrgang sich ganz auf einer Art Zwischenstation 

eingerichtet – halb Osten halb Westen. Das Gefühl nirgendwo mehr richtig 

dazuzugehören, ist stark ausgeprägt. … Wir sind nicht mehr in der DDR, aber noch 

nicht ganz in der Bundesrepublik angekommen» [344, с. 199]. 

З наведеного висловлювання це покоління, яке називає себе «Generation 

Null» (покоління нуль). Власну ідентифікацію вони відчули вперше після 

повороту (Wеnde), коли отримали можливість порівнювати та бути об’єктом 

порівняння. Проте між тим вони зупинились на проміжній станції між Сходом 

та Заходом: вони більше не в НДР, але й не в ФРН». 

7) Ostalgie als Integrationsfaktor. 

З поняттям Ostalgie велика частина німців демонструє, що вони при 

приєднанні до ФРН не хочуть відмовлятись від власних спогадів і цінностей. 

Свій відмінний досвід вони висувають проти відчуття бути громадянами 

«другого класу», тим самим за рівноправне приєднання (прибуття) до Заходу.  
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Публіцист Христоф Дікманн зауважує: «Die Ostidentität ist ein Nachwende-

Phänomen. Man muss hinaus, um heimzukehren. Es bedarf des Fremden zu erkennen, 

was ich bin. Was nie strittig wird, ist auch nicht existent» [344, с. 74]. 

(Ост-ідентичність є феноменом, який виник після об’єднання. Потрібно 

«опинитись» назовні, щоб повернутись додому. Потрібно відчути чужину, щоб 

зрозуміти, хто я є. Що ніколи не викличе суперечок, те є неіснуючим). 

Неллер зазначає: Східні німці взяли з собою у нову Німеччину своє 

минуле. По праву вони очікують, що Німеччина акцептує це і не буде 

розцінювати і зневажати роздуми про це як ностальгію. Тим паче, що згідно 

опитувань лише 10% охоплено почуттям ностальгії за НДР [374, с. 145-146]. 

Як наголошує Г. Дітріх у своїй промові, про що дійсно йдеться у зв’язку з 

поняттям Ostalgie не є Heimweh. Остальгіки не хочуть знову мати НДР, але 

вони й не хочуть, щоб її у них забирали. Сучасні західні німці не повинні 

сприймати це як невдячність, а вітати як навчальний і цивілізований процес. І 

звісно, східні німці мають перевагу порівняно з західними німцями у досвіді 

поразки [345]. 

Поет Вольфганг Гільбіг, який у 1985 році залишив НДР, але й на Заході 

не знайшов «твердого» місця, у своїй промові з нагоди премії Лесинга сказав: 

«Можливо одного дня ми усвідомимо, що лише вступ до ФРН зробив нас 

громадянами НДР, ким ми ніколи не були, допоки нас до цього змушували» 

[360, с. 104]. 

Наведені різні тлумачення неологізму Ostalgie висловлено публіцистами, 

науковцями, соціологами, лінгвістами, культорологами, істориками, аматорами, 

поетами, тощо. Таке неоднозначне трактування поняття Ostalgie ускладнює 

питання розташування лексеми Ostalgie у номінативному полі, піддає ніби 

сумніву приналежність лексем Ostalgie, Westalgie до ядерної зони поля 

синонімів лексеми Heimweh. Натомість, звернення до творів художньої 

літератури засвідчує наближеність понять Ostalgie як і Westalgie до Nostalgie та 

Heimweh, які належать до ядра номінативного поля. 
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Відповіді на ці, можна сказати, філософські запитання «Woher komme ich? 

Wohin gehe ich?» (Звідки я прийшов? Куди я йду?) присвячена добірка творів 

різних авторів, яку уклали Карстен Крампіц та Гейке Вернінг  під заголовком 

«Heimat, heimisch, Heimsuchung». (2010) Наведемо фрагменти з творів цієї 

збірки [260]. 

1) (Ситуація: після Об’єднання НДР та ФРН. За столом чоловік і жінка, 

обідають. Атмосфера невимушена та дружня). 

Der Mann realisiert mit einer Ahnung von Wehmut, dass er übergangslos 

gewechselt hat von der Zeit, als er solche Zusammenhänge noch nicht verstand, zu 

der, als er sie nicht ausnuzte. Gern spürt er den süßen Klang, der immer leicht 

verstimmten Harfe der Nostalgie an eine nicht stattgefundene Vergangenheit nach, 

denn in Wircklichkeit ist er ganz zufrieden in und mit seinem Leben [260]. 

Проте дружня атмосфера загострилася, коли жінка почала наполегливо 

відстоювати своє припущення, що її співрозмовник зі Сходу. 

Mann: Hör auf! Hör schon auf! Warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen? 

Warum könnt ihr mich nicht alle in Ruhe lassen? Warum könntet ihr mich nicht so 

akzeptieren, wie ich bin? 

Frau: Du bist also doch aus dem Osten?  

Mann: Ja doch, ja! 

Frau: Und warum willst du nicht zugeben, dass du Ostler bist? 

Mann: Weil ich kein Ostler mehr bin! Seit ein paar Monaten bin ich Westler! 

˂…˃ … irgendwann habe ich mich umgeschaut, mir die ganzen Ostler angesehen, 

die man so kennt und habe festgestellt: Ich bin nicht so, wie die. Ich bin gar kein 

Ostler. Erst wollte ich es nicht wahrhaben und habe einfach immer weitergemacht, 

aber es fühlte sich so leer an. Ich wollte nichts mehr mit den Typen zu tun haben, die 

so taten, als hätten sie Honecker gemocht und die Stasi wäre nicht so schlimm 

gewesen und damals hätten die Menschen noch besser zusammengehalten. 

Ich habe mich da einfach nicht mehr wiedergefunden. Und langsam, nach und nach, 

ist mir klar geworden, dass ich Westler bin. ˂…˃ Warum habe ich nicht das Recht zu 
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leben, wie ich möchte? Eben als Westler, ohne dass ich eure Urteile ertragen muss. 

˂…˃» [260, с. 13-15]. 

Як бачимо, чоловік не зміг прийняти устрій життя НДР, почував себе як 

західник – це можна сказати ознаки Westalgie. З іншого боку роздратування 

викликає у нього не те, що він жив у колишній НДР, а постійні дорікання 

західних німців з цього приводу. Він має рацію, врешті решт його ніхто не 

запитував, коли – країни переможниці після Другої світової війни ділили 

переможену Німеччину на зони впливу. 

Гейке Вернінг у своєму художньому розмірковуванні під заголовком  

«Wenn die Mauer noch stünde» (Якщо б стіна все ще стояла) протиставляє те, що 

було б і те, чого не було б. Але виражене у кон’юктиві все те, чого не було б, 

означає, що воно зараз таки є: Es gäbe heute nicht diesen ganzen grauenhaften 

Ostalgie-Quark, dieses Gewese um grüne Pfeile und Ampelmännchen und 

Sandmännchen und Rotkäppchen und Club-Cola, das Gejammer über angeblichen 

besseren Zusammenhalt und größere menschliche Wärme, diese unendlichen Ost-

West-Diskussionnen, Tausende und Abertausende, langweiliger und Sonntagsreden 

und Essays und Dossiers und Anthologien wären nie entstanden, keine « So lachte 

die DDR» - oder « So kochte der Osten» - oder « So nackich und glücklich waren wir 

alle» - Bücher ˂…˃ [260, с. 17]. 

Старше покоління у своїх спогадах звертається до тих речей, які були 

звичними у їхньому житті у НДР. Молоде покоління стає свідком розповідей 

батьків, вчителів про життя в НДР. Наприклад: (Ситуація: героїні книги 

Ranprich «Köln- Leipzig und zurück» листуються. Катя живе у Лейпцігу, а Тіна в 

Кельні).  

˂…˃ «Unsere Schule ist ein Plattenbau. Sie wird nicht mehr renoviert, weil 

sie abgerissen werden soll. Aber das ist noch gar nicht sicher. Es hat nämlich 

Proteste gegeben. Einige Eltern und Lehrer wollen die Plattenbauten erhalten. Meine 

Mutter sagt, dass ist unser DDR – Erbe. Das muss nicht alles weg.  Sie ist auch in so 

eine Schule gegangen und dagegen ist ihr nichts einzuwenden. Mir ist das egal. Ich 
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will nur einen ordentlichen Tisch und einen bequemen Stuhl haben, der nicht wackelt 

und nicht knarrt. 

An die DDR kann ich mich nicht erinnern. Ich lag noch im Kinderwagen, als 

die Wende kam. Aber meine Eltern reden dauernd über die Zeit davor und danach. 

«Weste noch, damals…» Sie vergleichen immer. ˂…˃  [363, с. 18-19]. 

Саме представники старшого покоління Німеччини по-різному ставляться 

до тих відмінностей, які існували у двох різних системах до Об’єднання, західні 

німці приписують  східним почуття Ostalgie та вбачають в ньому причину 

непорозумінь після Повороту. Розповідаючи дітям про різні умови життя на 

Сході та Заході з упередженнями, тим самим вони відповідно настроюють 

молодше покоління. Хоча серед представників молодшого покоління є такі, хто 

піддається впливу дорослих, але й такі, які, завдяки власним спостереженням, 

мають особисту думку, відмінну від думки дорослих. Порівняймо: 

1) Manchmal denke ich, in Westdeutschland ist alles anders, weil es da nie die 

DDR gab und das, worüber hier die Leute reden. Aber dann sage ich mir, das ist 

doch nur was für die Geschichtsbücher. Ich kenne Tina aus Köln, die ist so wie ich. 

Was soll den bei ihr anders sein? ˂…˃Herzlich deine Katja [363, с. 18-19]. 

2) ˂…˃ Langsam fange ich an zu begreifen, dass deine Familie und all die 

anderen bei euch eine große Umstellung durchgemacht haben. Wenn man das nicht 

selbst miterlebt hat, sollte man darüber besser nicht urteilen. ˂…˃ Als ich so 

nebenbei erzählt habe, dass ich eine Brieffreundin in Leipzig habe, hat sie (ein 

Mädchen) sich gleich als Ossi-Expertin aufgespielt. Sie wollte mir einreden, dass in 

Leipzig die Menschen anders sind als in Köln. Sie hat gesagt, im Osten gibt es jede 

Menge Nazigruppen und Radikale. Sie weiß das aus dem Fernsehen und von ihren 

Verwandten. Aber solche Gruppen gibt es genauso in Westdeutschland und in vielen 

anderen Ländern. 

˂…˃ Besuch mich doch. ˂…˃ Du siehst wie die Leute im Westen leben, hörst 

wie sie reden und denken. Doofe gibt’s überall, aber nette auch. Das ganze Ossi-

Wessi-Gequatsche ödet mich an. 

Deine Tina» [263, с. 18-19]. 
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Отже, питання щодо геополітичного новоутворення Ostalgie залищається 

відкритим, незважаючи на існуючі спроби пояснити цей феномен. Щоб закрити 

це питання, слід провести грунтовне соціологічне опитування з залученням 

великої кількості респондентів. Менша увага приділена поняттю Westalgie. 

Новоутворення Ostalgie та Westalgie мають геополітичну прив’язку, об’єм 

їхнього значення обмежений політичною ситуацією: існування двох різних 

державних устроїв на німецькій землі, але вони поповнили словниковий склад 

німецької мови.  

Багаторічна історія не могла не залишити свій слід в житті німців, що й 

зумовило появу цих геополітичних новоутворень після Об’єднання НДР та 

ФРН. Якщо згадати визначення поняття Heimweh, утворення лексем Ostalgie, 

Westalgie, а також врахувати 10% східних німців, які тугують за НДР,  то ці два 

неологізми можна на нашу думку, віднести до ядерної зони номінативного поля 

концепту HEIMWEH (хоча й з певними обмовками). Зауважимо однак, що ці 

поняття потребують додаткового дослідження, що ми виносимо у перспективу 

подальшого наукового пошуку. 

 

2.4. Метафоричний механізм вербалізації концепту HEIMWEH 

 

Метафори, як засоби вторинної номінації [1, с. 68-92; 133; 139; 149; 203; 

204; 247; 254; 259; 261; 280; 284; 293] посідають не аби яке місце у 

номінативному полі концепту HEIMWEH 

Дж. Лакофф і М. Джонсон виділяють різні види концептуальної метафори 

за типом організації концептів у метафоричній моделі: структурну, 

орієнтаційну та онтологічну.  

Структурні метафори передбачають метафоричне структурування одного 

концепта в термінах іншого. Орієнтаційні метафори організовують цілу 

систему концептів відносно другої системи. Більшість метафор пов’язані з 

орієнтацією у просторі: «верх – низ», «усередині – назовні», «передня сторона – 

задня сторона», «центральний – периферійний» тощо [109, с. 37]. 
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Онтологічні метафори слугують різним цілям, вони необхідні для спроб 

раціонального осмислення людського досвіду. 

Витоки структурних метафор як і орієнтаційних і онтологічних лежать у 

систематичних кореляціях між явищами, зафіксованими у нашому досвіді [109, 

с. 97]. 

Дж. Лакофф і М. Джонсон визнають, що розглянуті ними метафори є 

конвенційними, вони визначають будову буденної концептуальної системи  

нашого суспільства, яка відображається у повсякденному використанні мови. В 

той же час автори звертають увагу на метафори, які знаходяться поза 

конвенційною, понятійною системою – на образні і творчі метафори. Ці 

метафори взмозі надати нам нове розуміння нашого досвіду. Дж. Лакофф і 

М. Джонсон висловлюють сподівання: «Нам хотілось би вважати, що нові 

метафори додають смисл досвіду у такий же спосіб, що і конвенційні: вони 

забезпечують структурне узгодження, висвічуючи одне і скриваючи інше» [109, 

с. 169]. Як приклад такої метафори наводиться метафора LOVE IS A 

COLLABORATIVE WORK OF ART / (ЛЮБОВ – ЦЕ СПІЛЬНИЙ ВИТВІР 

МИСТЕЦТВА) [109, с. 175]. 

Звертаємо увагу на думку, висловлену классиками концептуальної 

метафори Дж. Лакоффом і М. Джонсоном: «Багато видів нашої діяльності 

(суперечки, вирішення проблем, планування часу і таке ін.) своєю суттю 

метафоричні. Метафоричні поняття, які характеризують ці види діяльності, 

визначають структуру нашої теперішньої реальності. Нові метафори володіють 

здатністю творити нову реальність. Це може статись, якщо ми почнемо 

пізнавати досвід на мові метафори, і це стане більш глибокою реальністю, якщо 

ми почнемо на її мові діяти. Якщо нова метафора стає частиною понятійної 

системи, що слугує основою нашої діяльності, вона змінить цю систему, а 

також породжувані нею уявлення та дії. Численні зміни в культурі виникають 

як наслідок засвоєння нових метафоричних понять і втрати старих. Наприклад, 

західний вплив на світові культури частково пояснюється внесенням в них 

метафори ЧАС – ЦЕ ГРОШІ.  
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Ідея про те, що метафори можуть творити нову реальність, вступає в 

протиріччя з більшістю традиційного погляду на метафору. Причина цього в 

тому, що метафора традиційно розлядалась, радше, лише як приналежність 

мови, а не як засіб структурування поняттєвої системи і видів повсякденної 

діяльності [109, с. 175].  

Отже, метафора  породжує новий смисл. Цей смисл частково зумовлений 

культурою, а частково нашим попереднім досвідом. Кожне із понять може 

змінюватись, різнитись від культури до культури. Різниця може спостерігатись 

і в межах однієї культури. Наприклад, метафора ЛЮБОВ – ЦЕ СПІЛЬНИЙ 

ВИТВІР МИСТЕЦТВА буде мати цілком різний смисл для двох 14-річних у 

їхнє перше побачення і для зрілої пари [109, с. 172-173]. Це пов’язано з тим, що 

різний смисл вкладається у такі складові поняття метафоричної структури як 

ЛЮБОВ, МИСТЕЦТВО, ВИТВІР, СПІВПРАЦЯ. Що стосується концептів 

емоцій, то вони не визначені чітко нашим безпосереднім досвідом прямої 

взаємодії з об'єктами, а тому повинні в основному розумітись опосередковано 

через метафору [109, с. 119]. Метафоричне переосмислення концептів 

призводить до формування нової, метафоричної пропозиції. 

Актуальний на сучасному етапі когнітивно-прагматичний підхід до 

метафори полягає в тому, що вона розглядається не як мовна техніка, а як 

мисленнєво-діяльнісний феномен. Йдеться про створення нової, відмінної від 

вихідної, ментальної одиниці метафоричної пропозиції. Формування 

метафоричної пропозиції відбувається на рівні когнітивної діяльності, а її 

реалізація – на рівні мовленнєвої діяльності у мовленнєвому акті [15, с. 112-

113]. У метафоричній структурі задіяні концепт-джерело, концепт-ціль та 

конектор-ознака, що поєднує ці концепти у елементарну пропозицію, яка 

формує метафоричний смисл. Формування метафоричного смислу концепту 

відбувається у дискурсі при особливій увазі до перцептивно-образного та 

валоративного компонентів концепту. Метафоричне озовнішнювання концепту 

є метафоричною профілізацією, результатом якої є виявлення або 

приписування концепту додаткових чи нових властивостей [160, с. 110-111]. 
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Концептуальні ознаки концепту HEIMWEH, як засвідчує зібраний нами 

фактичний матеріал виражаються різними видами метафор, з тою різницею, що 

їхня частота не є одинаковою. Найменше зустрічаються орієнтаційні метафори, 

а саме просторові («up ↔ down», «Höhen↔Tiefen», «Tiefpunkt↔bergauf gehen»): 

1) Heimweh was ist das? - Nach einem Auslandsjahr weiß man das ganz 

sicher! Davor konnte ich es mir aber das nur vage vorstellen. Für mich war das nie 

ein großes Thema. Die ersten Wochen waren gut. Ich habe meine Familie und 

Freunde nur kaum vermisst, allerdings kam dann mein Geburtstag. Das war einer 

der härteren Tage. Die ganze Tradition mit meiner Familie, .... aber am Ende war 

mein Geburtstag doch total „spezial“ und aufregend. Meine Gastmama hat mir einen 

Kuchen gebacken mit 16 Kerzen drauf und Geschenke gab es auch. Mein erster 

Geburtstag ohne meine Familie und dem Gewöhnlichen „drum herum“ [392].  

Bis Weihnachten war dann wieder alles okay. Weihnachten war ich dann wieder ein 

bisschen «down» aber es war halb so schlimm. Ich kann allen raten, die in so einer 

Situation sind: Lenkt euch ab!!! Dann vergeht die Zeit und man ist aus dieser doch  

natürlichen Phase schneller draußen als ihr denkt! Plötzlich ist die Zeit so 

wahnsinnig schnell vergangen, dass ich sie wieder zurück drehen wollte, denn im 

Handumdrehen war ich wieder in Deutschland mit meiner Familie und vermisse jetzt 

meine Gastfamilie, die mir in 10 Monaten so ans Herz gewachsen ist.  

Als ich in America war wusste ich immer ganz sicher nächstes Jahr im Juni sehe ich 

meine Familie und Freunde wieder und jetzt.... jetzt weiß ich gar nicht, wann ich 

meine Gastfamilie und amerikanische Freunde wieder sehe (hoffentlich bald)! 

Genießt eure Zeit so gut es geht. Es wird immer «ups and downs» geben und die Zeit 

vergeht am Ende doch viel zu schnell.  

Andrea Stefke – USA [392]. 

2) Höhen und Tiefen gehören dazu: 

Heimweh, das war noch nie ein Problem für mich gewesen. Eigentlich kannte 

ich so richtiges Heimweh noch gar nicht. Ich wurde zwar durch Travelworks darauf 

vorbereitet, dass in einem Jahr nach etwa einem Monat so ziemlich jeden das 
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Heimweh packt, aber dass es mich wirklich so mitreißt, hätte ich nun wirklich nie 

gedacht.  

Doch es kam schlimmer als befürchtet: auf einmal ganz allein in einem fernen Land, 

ich fühlte mich verloren und wollte nur noch nach Hause zu meinen Freunden und 

meiner Familie. Mich in den USA einzuleben fiel mir schwerer als gedacht, doch ich 

habe letztendlich auch diese Hürde genommen. So schnell darf man nicht aufgeben, 

und im Endeffekt hat sich das Kämpfen gelohnt.  

Höhen und Tiefen gehören nun mal dazu, und auch die Zeiten voller Heimweh 

übersteht man. In dem Moment hält man es für unmöglich, aber ist der Tiefpunkt am 

Anfang erst einmal überstanden, geht es nur noch bergauf.  

Ein High School Jahr zu absolvieren, war die beste Entscheidung die ich machen 

konnte, und ich bereue es kein bisschen. Also wenn euch das Heimweh packt - ihr 

könnt mir glauben: uns allen ging es schon so und es geht wirklich vorüber. 

Versprochen.  

Kim Gabbi – USA [392]. 

Емоційний стан HEIMWEH асоціюється з рухом УНИЗ (down, Tiefen, 

Tiefpunkt), відсутність або подолання цього стану – з рухом УГОРУ (up, bergauf 

gehen, Höhen). 

Як зазначають класики концептуальної метафори, метафоричність 

більшості онтологічних метафор не усвідомлюється, оскільки вони слугують 

обмеженому набору цілей – скерування до номінації, кількісна оцінка і т. п. 

Простий погляд на нематеріальне як на автономну сутність чи субстанцію не 

гарантує повного розуміння. Проте онтологічні метафори можна розвивати далі 

(наприклад: THE MIND IS A MASHINE), що находить вираження у таких 

висловлюваннях: My mind just isn’t operating today (У мене сьогодні просто не 

працює голова); I’m a little rusty today (Я сьогодні повільно розумію (букв. 

заржавів)) [109, с. 52-53]. 

Онтологічна метафоризація концепту HEIMWEH дозволяє розглядати 

емоцію туги як окрему сутність, що підлягає розподілу на частини, кількісному 

вимірюванню, а також спостерігати за динамікою емоції – від її появлення до 
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зникнення / чи подолання, іншими словами стверджувати градуальний та 

динамічний характер емоції туги. 

У висловленні це находить вираження на рівні вільних словосполучень 

лексеми Heimweh з різними частинами мови, що підтверджує можливість 

запропонованого науковцями розподілу метафор за частиномовним критерієм: 

так K. Кесельт та С. Райманн виділяють субстантивні (Fingerhut, 

Mauerblümchen), ад’єктивні (ein freches Lied) та дієслівні (Dein neues Kleid haut 

mich um) метафори [109, с. 232]. Такі ж види метафор виділяє такж український 

лінгвіст А. П. Загнітко [66, с. 193]. Цей перелік метафор за частиномовним 

вираженням можна поповнити, оскільки при метафоричному переосмисленні 

абстрактного поняття емоції туги застосовуються градуальні, індефінітні 

частки, займенники чи числівники, прислівники та номінативні форми дієслів 

(Infinitive, Partizipien). Останні в той же час засвідчують динаміку руху емоції 

туги на градуальній шкалі.  

Структурні метафори засвідчують, що емоційний концепт HEIMWEH як 

концепт–ціль метафорично уподібнюється різним концептам як джерелу. При 

цьому виявляються різні моделі метафоричної структури.  

1) Концепт-ціль та ознака-конектор виражаються експліцитно, а концепт- 

джерело імпліцитно. 

2) Концепт-джерело виражається експліцитно, ознака-конектор та 

концепт-ціль імплікуються контекстом. 

3) Концепт-ціль та концепт-джерело виражаються експліцитно, а ознака- 

джерело – імпліцитно. 

4) Концепт-ціль, концепт-джерело та ознака-конектор виражаються 

експліцитно у макропропозиції. 

Що стосується першої моделі, концепт-ціль HEIMWEH переважно 

виражається лексемою Heimweh – прямим номіннантом концепту HEIMWEH 

чи її ядерним синонімом. Концепт-джерело імплікується експліцитно 

вираженою ознакою- конектором. Ознака виражається: 



105 

 

 

а) дієсловами чи номінативними формами дієслів Partizip I та  Partizip II. 

Такі дієслова як quälen, lähmen, leiden, plagen, erkranken u. a. та їх номінативні 

форми імплікують концепт KRANKHEIT (HEIMWEH (IST) KRANKHEIT): 

1) Fakt ist, die meisten Austauschschüler werden irgendwann während ihres 

Auslandsaufenthaltes mal von Heimweh geplagt. Aber es gibt auch gute Nachrichten: 

Du wirst so viele spannende Eindrücke sammeln und im Gastland nach und nach so 

viel Anschluss finden, dass das Heimweh irgendwann verschwunden ist [392]. 

2) Wenn man drüber nach denkt über das Thema Austausch denkt man 

bestimmt auch an Heimweh. Denkt darüber nach ob man das schafft oder ob es zum 

Problem werden könnte. Ich war so sicher, dass ich nicht daran erkranken werde. 

Doch ich glaube auch die stärkste Person wird ein bisschen Heimweh bekommen. Es 

ist nur die Frage wie stark [392]. 

3) Während andere unter Heimweh litten, trieb Hanna Saliba das Fernweh von 

Syrien in die Welt hinaus [425]. 

4) Auch wenn wir immer wieder unter dem Heimweh zu leiden haben, nach 

dem Dorf, aus dem wir so oder so alle herkommen [424]. 

5) So verlor die «Adler von Karthago» genannte Mannschaft ohne Santos, weil 

der seine unter Heimweh leidende Frau nach Brasilien begleiten mußte, vor einem 

Jahr in der WM-Qualifikation in Guinea. [426]. 

б) іменниками Leiden, Schmerzen, Bauch oder Kopfschmerzen, Sorgen u.a. 

Наприклад: Soweit es der knappe Platz und die Militärzensur erlauben, beschreibt 

er seine seelischen Schmerzen und Ängste, das Heimweh, die Sehnsucht nach den 

Lieben, seine Sorgen um sie im zusammenbrechenden totalitären NS-Staat [352].  

в) прикметниками krank, heimwehkrank u.a. Наприклад: Und einige, die es 

bisher probierten, kamen nach kurzer Zeit krank vor Heimweh zurück [350]. Zehn 

Jahre zuvor war Rabau aus Buenos Aires zurückgekehrt, krank vor Heimweh nach 

einer Stadt, in der sie sich kaum wieder zurechtfand [351].  

Розглянуті частини мови імплікують концепт KRANKHEIT, про що 

свідчить лексичне значення зазначених частин мови. Імплікація концепту- 

джерела KRANKHEIT підтверджує думку Ю. С. Степанова (1997): «концепт – 
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ідея, яка містить конкретно-асоціативні і емоційно-оцінні ознаки, а також 

спресовану історію поняття [305, с. 41-42]. В цьому визначенні ми підкреслили 

частину, яка підтверджується аналізом концепту HEIMWEH. Саме структурна 

метафора HEIMWEH IST KRANKHEIT підтверджує наведену цитату. Як 

відомо, поняття Heimweh з’явилось для позначення хвороби. Сучасні 

сполучення лексеми Heimweh з наведеними вище дієсловами, іменниками, 

прикметниками своїм лексичним значенням і засвідчують «спресовану історію 

поняття» Heimweh. 

За цією моделлю утворено й такі метафори: HEIMWEH IST (WILD) TIER, 

де концепт-джерело імплікується експліцитно вираженою ознакою-

конектором – дісловом fressen: Wie der in seinem Rollstuhl sitzt, abgeschoben in 

einen unbeleuchteten Altersheim-Flur, nur noch ein Schatten seiner selbst und vom 

Heimweh zerfressen, ist ganz sicher nicht frei von Pathos [349].  

У словниках щодо дієслова fressen зазначається: fressen=їсти (про тварин) 

[300, с. 250]. 

Концепт HEIMWEH метафорично осмислюється як FEUER: Das Heimweh 

brannte in ihr wie ein Feuer [359, с. 12]. 

Deutschland hat Heimweh, brennendes Heimweh. Дієслово brennen у 

порівняльній конструкції з іменником Feuer та номінальна форма Partizip I 

дієслова brennen виступають ознакою-конектором між концептом-джерелом 

FEUER та концептом-ціллю HEIMWEH.  

Концептуальні ознаки-конектори засвідчують метафоричне 

переосмислення концепту HEIMWEH як живої істоти, зокрема людини 

(HEIMWEH IST MENSCH) (aussteigen, erzeugen, packen, machen, vertreiben, 

abstreifen u.a.). Ознаки, виражені наведеними дієсловами – це переважно різні 

види людської діяльності: Das harte Leben in der Schweiz erzeugte Heimweh. Dies 

beweis Fotos der Gruppe von Männern, die am Wochenenden an den Bahnhöfen 

stehen, wohl, weil die Heimat damit näher schien [320]. 

За першою моделлю формується метафорична пропозиція HEIMWEH IST 

MASCHINE. 
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1) Von Heimweh getrieben, zog sie mit ihrem Sohn und ihrem Ehemann zurück 

nach Austin/Texas [417]. 

2) Ihr Weg führte vom Thüringer Dorf zu den Laufstegen von Mailand, Paris 

und New York, doch das Heimweh trieb Eva Padberg zurück [427]. 

3) Es sähe so aus, als ob der Vogel hin und wieder von Heimweh getrieben 

nach dem Rechten schauen wolle [369].  

Значення лексеми Antrieb має такі значення: 1) bewegende Kraft, 

Triebkraft; 2) die einer techn. Vorrichtung zugeführte Bewegungsenergie; 3) Teil 

einer Maschine, der diese Energie liefert od. überträgt, <… > Maschine mit 

elektrischem Antrieb <… > [323, с. 201]. У німецько-українському словнику 

лексема Antrieb у значеннях 2) і 3) перекладається так: 2) технічний привід, 

привідний механізм; 3) двигун (ракетний тощо), силовий пристрій [300, с. 55]. 

Концепт-ціль ідентифікується відповідною лексемою Heimweh. Концепт- 

джерело MASCHINE імплікується однокореневими лексемами treiben, Antrieb 

на позначення каузуючої дії та механічного пристрою, який слугує для запуску 

двигуна чи якоїсь іншої деталі. Ці лексеми вербалізують ознаки-конектори між 

концептом-ціллю та концептом-джерелом. 

За другою моделлю метафоричної структури концепт HEIMWEH 

переосмислюється як SCHLUND та KÄLTE.  

HEIMWEH IST SCHLUND: Die Geschichte des schizophrenen Dichters 

Ernst Herbeck (1920 bis 1991) gleicht einem Wunder, allerdings einem traurigen 

Wunder. Denn die schwarze Stimmung, in die seine Krankheit ihn versetzte, 

vermochte der Sohn einfacher, rechtschaffener, bald überforderter Leute aus 

Niederösterreich nie loszuwerden. In den Gedichten Herbecks erfährt man in 

peinigender Klarheit, dass die psychische Krankheit für den Betroffenen stets spürbar 

bleibt. Sie ist ein gieriger innerer Schlund. Ein betäubendes Vergessen ist nicht 

vorgesehen. Der Patient ist nicht nur krank, er weiß es auch – und hätte doch so gern 

ein anderes Leben. «Sehnsucht» heißt eines von Herbecks Gedichten, aus dem jenes 

Gefühl des Ausgeschlossenseins vom guten Leben unmissverständlich spricht: 

«Sehnsüchtig warten die Mäderl auf/den Liebsten. Sehnsüchtig warten die Ur-
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/lauber, um nach Italien oder sonst ins/ Ausland zu fahren. Die Sehnsucht ist 

die/halbe Liebe. Sehnsüchtig warten die Patienten auf bessere Zeiten» [354]. 

У наведеному прикладі концепт-джерело є SCHLUND, який номінується 

відповідною лексемою Schlund (паща, глотка, зів). Концепт-ціль має 

синонімічне позначення як показник спресованої історії поняття концепту 

HEIMWEH: die psychische Krankheit, peinig, krank, Patient, а також симтом цієї 

хвороби – schwarze Stimmung. Хоча у даному фрагменті вжито лексему 

Sehnsucht з диференційною часовою семою [Zukunft], а не [Zurück / 

Vergangenheit], проте туга пацієнта за кращими часами вписується в контекст 

дії ретроспективної часової перспективи (ознаки концепту HEIMWEH): 

(psychische Krankheit bleibt stets spürbar, hätte doch so gern ein anderes Leben, 

Gefühl des Ausgeschlossenseins spricht vom guten Leben unmissverständlich, u.a.). 

HEIMWEH IST KÄLTE: Er fröstelte. Gleichzeitig schien etwas Kaltes nach 

seinem Magen zu greifen: «Ich reise ab, um die zahlreichen, bedeutenden Eindrücke, 

die ich dir verdanke, einmal aus der Entfernung zu überdenken und um das nächste 

Mal nur als dein Freund kommen zu können. Es ist mir inzwischen unmöglich, dich 

als meine Schülerin zu sehen. Ich habe auch sehr viel von dir gelernt». Sie schluckte. 

Sie musste mit den Tränen kämpfen, deshalb gab sie ihm jetzt zum Abschied die 

Hand: «Ich werde dich vermissen» [345, с. 173]. Концепт-джерело KÄLTE 

номінується лексемами (etwas) Kaltes та frösteln. Концепт-ціль HEIMWEH 

імплікується контекстом, у якому вжито слова, що сигналізують розлуку 

(прощання, від’їзд одного із співрозмовників): abreisen, Entfernung, das nächste 

Mal kommen zu können). Болісне прощання демонструє другий співрозмовник 

(mit den Tränen kämpfen, Ich werde dich vermissen). Дієслово vermissen 

об’єктивує концепт VERLUST, з яким безпосередньо пов’язаний концепт 

HEIMWEH. Наведений фрагмент засвідчує передбачуваність того, що 

емоційний стан HEIMWEH проявиться обов’язково у людей, які прощаються. 

Не випадково ознаки цього стану відчутні вже перед розлукою. 

Один з віршів E. Ф. Mьоріке (1804 – 1875) має назву «Heimweh». Сама 

лексема жодного разу не вжита у вірші, проте змістовне наповнення вірша 
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розкриває цю емоцію туги у баченні поета. Серед іншого мовного матеріалу 

прослідковується зв’язок концепту HEIMWEH з концептом KÄLTE (хоча 

метафорична пропозиція демонструє й іншу модель): 

Mein Herz, das will nicht weiter mit 

Hier scheint die Sonne kalt ins Land, 

 Hier deucht mir alles unbekannt! 

Sogar die Blumen am Bache! 

Hat jede Sache 

So fremd eine Miene, so falsch ein Gesicht. 

Das Bächlein murmelt wohl und spricht: 

Armer Knabe, komme bei mir vorüber, 

Siehst auch hier Vergißmeinnicht! 

 Ja, die sind schön, an jedem Ort, 

Aber nicht wie dort. 

Fort, nur fort! 

Die Augen gehen mit über! [373]. 

За третьою моделлю виражена метафорична пропозиція HEIMWEH IST 

BELASTUNG (вантаж, тягар, гніт, важкість): Lernen an den Vorbildern bedeutet, 

dass sich auch die Fähigkeiten sich zu entspannen, belastende Situationen zu 

bewältigen und mit schwierigen emotionalen Befindlichkeiten - wie auch Heimweh - 

umzugehen, erlernt werden können [429]. 

Концепт-джерело BELASTUNG об’єктивується відповідною лексемою 

Belastung та номінальною формою PartizipI дієслова belasten (belastende 

Situation). Концепт-ціль виражено лексемою Heimweh – прямим номінантом 

концепту. Словосполучення seelische Belastung та уживання таких слів, як 

emotional у словосполученні schwierige emotionale Befindlichkeiten засвідчують 

приналежність концепту HEIMWEH до емоційних концептів. Щодо 

прикметника schwierig у даному словосполученні, а також вербальної фрази 

belastende Situation bewältigen, вони засвідчують метафоричне переосмислення 

концепту HEIMWEH як BELASTUNG, як щось важке, що потребує зусиль для 
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подолання. У такий спосіб ознака-конектор радше імплікується аніж 

виражається експліцитно. Ця невизначеність пов’язана з тим, що розмитим є 

значення лексеми Belastung для ідентифікації концепту-джерела BELASTUNG. 

У четвертій моделі метафорична пропозиція містить експліцитно 

виражену ознаку-конектор, концепт-ціль та концепт-джерело, наприклад: вірш 

«Heimweh»  Ернеста Гербека звучить так: Ich habe nicht nur Heimweh, sondern 

sogar mehr / Das Heimweh / ist eine Qual außerstande. / Man kann die 

Auswärtigkeit / nicht aushalten. Ich/möchte gerne heim. Mit einer schwarzweißen 

Gefängnisburg hat Katrin Stangl diese Verse illustriert [357]. 

Метафорична пропозиція HEIMWEH IST QUAL дублюється наведенням 

ознак як концепта-цілі (Auswärtigkeit, möchte gerne heim) так і концепта- 

джерела (nicht aushalten). Підсилюючим фактором усвідомлення концепту 

HEIMWEH як муки, яку не можна витримати, є невербальна ілюстрація цього 

стану у вигляді чорно-білої в’язниці, яку зобразила Катрін Штангеe як супровід 

до вірша Ернеста Гербека. Зведемо виявлені нами метафоричні характеристики 

концепту HEIMWEH у схемі 2.2. 
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Схема 2.2.  Метафорична профілізація концепту HEIMWEH 

Мовні одиниці, виявлені при аналізі метафоричної вербалізації концепту 

HEIMWEH (це номінанти, дескриптори, концепту-джерела) належать до 

дальньої периферії номінативного поля концепту HEIMWEH. 

 HEIMWEH 
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Отже, на різних етапах аналізу емоційного концепту HEIMWEH виявлено 

різні мовні одиниці, які у своїй сукупності конструюють номінативне поле 

концепту HEIMWEH. 

 

2.5. Метонімічний механізм вербалізації концепту HEIMWEH 

 

На думку Н. Д. Арутюнової, щоб отримати цільне уявлення про 

конкретний концепт емоції, необхідно оглянути, крім самого терміна емоції, 

весь діапазон слів і висловлювань, що мають відношення до концепту, що 

вивчається, включаючи метафори, метонімії, ідіоми та ін. [6, с. 96]. 

Метонімічна концептуалізація емоції туги означає її ментальну репрезентацію, 

яка на мовному рівні передається метонімічним вживанням мовних одиниць. 

Метонімія – це той випадок імплікаційного суміщення понять у слові, 

коли вираження поняття усвідомлюється як вторинна ономасіологічна функція 

слова, вже зайнятого іншим поняттям [74, с. 27]. Завдяки цьому метонімія 

виконує функцію моделювання компонентів смислу: приховані компоненти 

підказуються логікою подій, а точніше процедурою когнітивної реконструкції 

предиката, який супроводжує цей тип переносу. 

У випадку метонімії одна сутність використовується для посилання на 

іншу, яка з нею пов’язана: частина замість цілого, виробник замість продукції, 

об’єкт, що використовується, замість користувача, контролюючого замість 

підконтрольного, заклад замість працюючих в ньому осіб, місце замість 

закладу, місце замість події [109, с. 61-65]. (Див. також роботи [189; 239; 284]). 

Метонімічні концепти, як і метафори, структурують не лише мову, але й 

наше мислення, установки та дії. 

Для емоційної комунікації, що здебільшого провокується емоціогенними 

подіями, особливо важливі невербальні знаки як способи символьної поведінки 

людини [101, с. 68]. Адекватне омовлення емоцій ускладнено самою їх 

природою, дифузним характером, що і зумовлює активне та результативне 

звернення комуні кантів до невербального коду.  
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Науковець паралінгвіст Ф. Паятос пропонує розділити невербальні знаки 

на дві групи: соматичну і культурну. До соматичної групи Ф. Паятос відносить: 

а)  кінетичну поведінку індивіда, тобто рухи частин його тіла; 

б) фізіологічно-хімічні реакції організму людини, наприклад сльози як 

символ нещастя; 

в) реакції шкіри, наприклад почервоніння обличчя; 

г) температурні та термальні реакції, наприклад появлення поту і відчуття 

холоду на спині. 

До культурної групи він відносить: 

а) артефактуальні знаки, наприклад звуки, які утворюються меблями чи 

звоником; 

б) знаки, які належать оточуючому середовищу, наприклад звуки дерева 

тощо. 

Наводячи цю класифікацію Н. А. Красавський зазначає, що по суті вона 

будується за опозицією «внутрішнє vs. зовнішнє» [101, с. 68]. 

Спостереження психологів засвідчують не тільки дифузність емоцій, 

складність їхнього омовлення, але й їх комплексний характер, який 

проявляється в тому, що «чистих» емоцій у природі фактично не буває, вони 

тісно переплетені одна з одною. Підтвердженням цьому є емоція туги 

(Heimweh). Виділена нами друга група синонімів – це позначення різного роду 

емоційних переживань, які на нашу думку супроводжують емоційний стан туги 

або засвідчують його наявність, тобто можуть слугувати симптомами цього 

стану. Крім таких психічних симптомів туги виділяють  також різного роду 

соматичні симптоми (фізіолого-хімічні, шкіряні, температурні, фізіолого-

біологічні реакції людини, яка є носієм емоційного стану HEIMWEH). Останні 

виділялись фахівцями медицини, коли стан HEIMWEH розглядався як хвороба. 

Отже, враховуючи  динаміку поглядів на стан туги за батьківщиною, 

розглянемо детальніше симптоми, які вказують на наявність цього стану. При 

цьому спираємось на думку науковців, що симптоми певного стану 
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метонімічно позначають сам стан: «фізіологічні прояви емоції означають саму 

емоцію» [100, с. 47; 259].  

Психологи поділяють всі симптоми стану HEIMWEH за віковим 

фактором на дві групи: а) маленькі діти та діти молодшого шкільного віку і 

б) діти старшого шкільного віку та дорослі. Вони вважають, що прояви та 

протікання стану HEIMWEH у представників виділених ними груп дещо 

різняться. 

Так, у дітей проявами є стурбованість, боязливість, сум, плаксивість, 

нестача співрозмовника, відстороненість від оточення, замкненість в собі, 

відмова від подальшої діяльності, стримана реакція на прекрасне, 

пригніченість, уповільнена рухливість,  втрата апетиту, відмова від їжі, втрата 

ваги, безсоння [269, с. 65 ]. 

Діти страждають від втрати батьківщини, проте вони ще не знають що 

таке стан HEIMWEH [269, с. 81]. 

Регіна Мікула, Геральд Губнер, Астрід Копейманн зазначають таке: 

молоді люди з симптомами туги живуть все ще у своєму уявленні у 

попередньому середовищі і тому дуже важко пристосовуються до нового. 

Перебування поза межами звичного оточення викликає невпевненість і 

пов’язаний з нею стрес, які чинять вплив на самопочуття, стан здоров’я підлітка 

та можуть привести до погіршення успіхів у навчанні. У багатьох виникає стан 

депресії, та  такі емоційні реакції як страх, що супроводжується у свою чергу 

низкою відповідних симптомів [429]. 

Лікар Наполеона Фарей у своїй роботі «Űber den Sitz und die Folgen der 

Heimwehkrankheit» (1821) розрізняє три стадії протікання цієї хвороби у дітей 

старшого шкільного віку та дорослих з різними проявами її симптомів: 

1) Перша стадія характеризується підвищенням температури головного 

мозку, підвищенням пульсу, некоординованими рухами, почервонінням, 

невизначеним поглядом, швидким та заплутаним мовленням, позіханням, 

заторможеністю,болями по всьому тілу. 
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2) Друга стадія характеризується підвищеним тиском та відчуттям важкості 

у всіх органах, недостатньою роботою шлунка та діафрагми, запаленням 

шлунка та жовчного міхура, підвищенням температури. 

3) Третя стадія характеризується  слабкістю, загальною втратою сил, сумом, 

позіханням, проливанням сліз, відразою від продуктів харчування та чистої 

води, самогубством, чи поступовим завмиранням життєвої сили [269, с. 65]. 

Розглянемо симптоми туги у вірші німецького поета та письменника 

епохи Романтизму Людвіга Тіка. Виходячи з емпіричного матеріалу, нами 

виділяються  такі  симптоми, які метонімічно позначають емоційний стан 

HEIMWEH: 

1. порушення сну; 

Aber heut am frühen Morgen 

Wacht’ich auf aus schweren Träumen. 

2. болі в серці, посилене серцебиття; 

Ein mächtiger Schmerz ergriff mein Herz 

Und druckе’ und presst’ es 

Als sollt’ es zerbrechen. 

3. головокружіння; 

Ein Schwindel ergriff mich,  

Mein Leben zerrann 

4. сльози; 

Da weint’ ich  heftig. 

5. зворушеність; 

So fasst es mein Herz mit Rührung an. 

6. смуток; 

Alle Lieben sah ich trauernd. 

7. байдужість до оточення 

Nichts war Wirklichkeit mehr um mich her. 

8. Інколи почуття туги за Батьківщиною може доводити до смертельних 

випадків; 
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 Alles zerfloß in Tod [225, с. 494]. 

З наведених прикладів бачимо, що характерне представлення емоційного 

концепту HEIMWEH здійснюється через вербалізацію симптомів емоційного 

стану туги. Метонімічний процес передбачає обмеження інформаційного змісту 

емоційного концепту вказуючи на одну із його ознак – психосоматичне 

проявлення емоційного стану HEIMWEH. Cимптоми емоції виступають 

вторинною номінацією самої емоції. Психосоматичні симтоми емоційного 

стану HEIMWEH номінуються на нашу думку і синонімами лексеми Heimweh, 

які ми об’єднали у другу групу синонімів (див. схему 2. 1). 

 Розглянемо їхнє лексикографічне трактування. 

Ungeduld означає : 

 Unfähigkeit, sich zu gedulden, etwas ruhig, gelassen abzuwarten, zu ertragen, 

durchzuführen; Mangel an Geduld/ неспроможність стримуватись, щоб чекати 

на щось спокійно та виважено, щоб щось винести, провести»[314, с. 1602]; 

 Mangel an Geduld, Unfähigkeit zu warten/ нестача терпіння, нездатність 

чекати [323, с. 1300]; 

 Unfähigkeit, etw. mit Geduld abzuwarten/ неспроможність з нетерпінням 

чекати на щось [ 317, с.1085]. 

Слово Bekümmernis означає «Kummer, Sorge/ стурбованість, тривога» 

[314, с. 252]. 

Семантичне значення лексеми Unfreude в словниках не розкривається, 

проте ми можемо здогадатися про нього на основі значень слова Freude 

«hochgestimmter Gemütszustand; das Froh- und Beglücktsein; (gehoben) etwas, was 

jemanden erfreut / піднесений стан душі; бути радісним та окриленим; те, що 

когось радує» [314, с. 538], яке означає за визначенням позитивні емоції 

людини, натомість Unfreude буде виступати прямою протилежністю і нестиме 

негативні емоції. 

Те саме ми можемо сказати про значення слова Unstimmung, яке не 

знаходимо у тлумачних словниках, але слово Stimmung, означає «bestimmte 

augenblickliche Gemütsverfassung; augenblickliche, von bestimmten Gefühlen, 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Freude#Bedeutung1
http://www.duden.de/rechtschreibung/Freude#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Freude#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Stimmung#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Stimmung#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Stimmung#Bedeutung1b
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Emotionen geprägte Art und Weise des Zusammenseins von [mehreren] Menschen; 

bestimmte Atmosphäre in einer Gruppe o. Ä.; wechselnde Gemütsverfassung / 

певний спонтанний душевний стан; спонтанне, спільне  перебування багатьох 

людей, яке супроводжується певними почуттями та емоціями; певна 

атмосфера в групі чи душевний стан, який змінюється [314, с. 1471]. 

Missbehagen трактується як «unangenehmes Gefühl, Unbehagen/ неприємне 

почуття, дискомфорт». [314, с. 1020; 323 с. 877]. 

Verbitterung означає:   

 das Verbittern;  das Verbittertsein; Enttäuschung, Verstimmung, Frustration/ 

озлобленість; бути озлобленим; розчарування; поганий настрій [314, 

с. 1634]; 

 das Verbittertsein/ бути озлобленим [323, с.1322]. 

Лексема Katerstimmung серед інших (не релевантних для нашого 

дослідження) значень має таке: 

  durch eine Enttäuschung, eine Ernüchterung, einen Misserfolg o. Ä. bewirkte 

Niedergeschlagenheit/ пригнічений настрій, який виникає через 

розчарування, невдачу чи щось подібне. [314, с. 821]. 

Слово Enttäuschung означає: 

 Nichterfüllung einer Hoffnung oder Erwartung…; das Enttäuschtsein/ 

нездійснення надії чи очікування; бути розчарованим [314, с. 440]; 

 das Enttäuschtsein/ бути розчарованим [323, с. 420; 317, с. 285]. 

 Семантичне значення лексеми Depression трактується так: 

   Niedergeschlagenheit, seelische Verstimmung, traurige Stimmung / 

пригніченість, душевний неспокій, сумний настрій. [314, с.333]; 

 Niedergeschlagenheit, gedrückte Stimmung / пригніченість, пригнічений 

настрій [323, с. 342]; 

 durch Niedergeschlagenheit und Trübsinn, Hemmung im Denken und 

Handeln gekennzeichnete psychische Krankheit / виражена психічна хвороба, яка 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Stimmung#Bedeutung1b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Stimmung#Bedeutung1b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Stimmung#Bedeutung1c
http://www.duden.de/rechtschreibung/Katerstimmung#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Katerstimmung#Bedeutung2
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характеризується пригніченістю,меланхолією, заторможенням в мисленні та 

діях [317, с. 215]. Інші значення не є релевантними для нашого дослідження. 

Лексема Melancholie має такі значення: 

 von großer Niedergeschlagenheit, Traurigkeit od. Depressivität 

gekennzeichneter Gemütszustand / душевний стан, який характеризується 

великою пригніченістю, сумом чи депресією [314, с. 1005]; 

 Schwermut, Trübsinn, grundlose Traurigkeit, Weltschmerz / нудьга, хандра, 

безпідставний сум, світова скорбота [323, с. 863]. 

 Schwermut / нудьга [ 323, с. 664]. 

Слово Unlust у російському словнику трактується так: неохота, 

отвращение; ~ zum Essen / отвращение к еде , отсутствие аппетита; mit ~ 

нехотя [294, с. 483]. 

Отже, зазначені синоніми другої групи є номінантами психосоматичних 

проявлень (симптомів) емоційного стану HEIMWEH.  

Із інтернет – ресурсів, де розміщено різні спогади, враження, власний 

досвід, тощо прослідковується наявність й інших симптомів емоційного стану 

туги: 1) Die einen fühlen sich ein wenig allein, bei anderen kann Heimweh  sogar 

Bauch- oder Kopfschmerzen verursachen – bei Erwachsenen sowohl als bei Kindern. 

Die gute Nachricht: Meistens verschwindet das Heimweh, sobald die neue Umgebung 

nicht mehr ganz so neu ist [343]. 

2) Der Traum ist endlich wahr. Man sitzt mitten in Melborne am Puls der Zeit.  

Endlich in Australien! Wie lang hat man sich darauf gefreut ˂…˃ Und jetzt? So ganz 

mag man es nicht zugeben, aber verleugnen läßt es sich nicht. Das komische Gefühl 

im Bauch, die Leere, die sich plötzlich breit macht, die unerwartete Nostalgie, die 

einen überkommt, wenn man an Freunde und Familie in Deutschland denkt. 

Heimweh macht sich breit! Ob man es will oder nicht! [343]. 

3) ˂…˃ Űberhaupt – was heißt denn Depression. So werden ja die ständigen  

Gefühle von Traurigkeit und Schmerz häufig genannt. Die Gefühle von innerer Leere, 

von Sinnlosigkeit, von innerer Einsamkeit. ˂…˃ Es gab gute Momente in meinem 

Leben – na klar. Aber eigentlich ist jeder Tag für mich ein guter Tag, an dem der 
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innere Druck ein bisschen weniger ist. Ich verliere trotzdem meinen Mut nicht, und 

irgendwie ist auch Fröhlichkeit in mir, aber es nervt manchmal doch ganz schön. 

˂…˃ und die Trauer und der Kummer hat mich immer mehr aufgefressen. Und ganz 

schlimm wurde es nach dem Tod meines Mannes. Ich habe in letzter Zeit immer 

wieder gebetet. Sie mögen mir diesen Kummer nehmen, den Kummer des Heimwehs, 

des Abgetrentseins. Ich wollte nie was anders. Ich mache gerne weiter mit allem, 

aber dieser Kummer, der blokierte mich zu sehr ˂…˃ [375]. 

Наведені фрагменти із різних текстів, по-перше, демонструють 

взаємозв’язок різних почуттів: Depression, Traurigkeit, Schmerz, innere Leere, 

Sinnlosigkeit, innere Einsamkeit, Heimweh, Kummer des Heimwehs тощо, одні з 

яких виступають симптомами інших, а врещті решт одне почуття / відчуття 

передбачає наявність іншого. По-друге, крім номінантів наведених почуттів 

вжито дескриптори, у тому числі: sich ein wenig allein fühlen / почувати себе 

одиноким, Bauch-und Kopfschmerzen verursachen/ спричиняти болі в животі та 

головні болі, das komische Gefühl im Bauch / комічне відчуття в животі, der 

innere Druck / внутрішній тиск, es nervt / нервує, und die Trauer und derKummer 

hat mich immer mehr aufgefressen / сум та скорбота пожирали мене все більше, 

dieser Kummer blockierte mich zu sehr сум / скорбота блокував мене занадто 

сильно і тощо. 

Отже, синоніми другої групи виступають номінантами психосоматичних 

проявлень емоційного стану HEIMWEH та у взаємодії з дескрипторами 

об'єктивують метонімічно емоцію туги. Відповідно вони належать до ближньої 

периферії номінативного поля концепту HEIMWEH. 

На різних етапах аналізу емоційного концепту HEIMWEH виявлено різні 

мовні одиниці, які у своїй сукупності конструюють його номінативне поле: 

1) базовий номінант концепту, його похідні, спільнокореневі слова; 

2) синоніми базового номінанта концепту – композитної лексеми Heimweh та її 

безпосередніх складнтків (Heim та Weh); 

3) словникові дефініції мовних одиниць, об'єктивуючих концепт; 

4) сталі словосполучення, фразеологізми; 
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5) паремії (прислів'я, афоризми); 

6) вільні словосполучення з лексемою Heimweh та її ядерними синонімами, що 

номінують окремі ознаки концепту (градуальні, валоративні); 

7) метафори, метонімії. 
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Висновки до розділу ІІ 

Концепт HEIMWEH вербалізується в різний спосіб та різними мовними 

засобами, які утворюють його номінативне поле. 

Номінацію емоційного концепту HEIMWEH розподілено на первинну й 

вторинну. Прямим номінантом концепту виступає лексема Heimweh. Її 

значення протягом століть зазнало суттєвих модифікацій, причина чого ‒ зміна 

позначуваного лексемою поняття: від хвороби швейцарських найманців до 

емоційного стану HEIMWEH. Змін зазнали також і складники композиту 

Heimweh ‒ Heim та Weh. Взаємодія значень лексем Heim і Weh зумовила 

наявність у змістовому наповненні позначуваного композитом Heimweh 

відповідного поняття таких компонентів, як туга за втраченим, минулим; біль 

від спогадів; сум за простором, до якого колись належав; туга за рідними, 

близькими людьми;  смуток за місцями, де перебував, тощо. Значення лексеми 

Heimweh  на цьому етапі розвитку німецької мови є дифузним, воно 

збагачується новими смислами на рівні дискурсу / тексту. Фактичний матеріал 

підтвердив висловлювану дослідниками думку, що споріднені з поняттям 

Heimweh лексеми Heim та Heimat не обов’язково пов’язані з місцем народження 

людини. 

Дифузність поняття Heimweh, як і значення об’єктивуючої його лексеми 

Heimweh, засвідчує об’ємний потенціал сполучуваності даної лексеми. 

Особливо велика кількість прийменникових (правих) атрибутів (Heimweh 

nach …), які демонструють не лише диференційну сему значення Heimweh 

[Zurück / Vergangenheit], але й потенційну сему [Zukunft]. 

Номінантами концепту HEIMWEH виступають і синоніми лексеми 

Heimweh, які підлягають розподілу на групи та, відповідно, у номінативному 

полі концепту посідають позиції в центрі (ядрі й приядерній зоні) та периферії 

(ближній і дальній). 

Розподіл синонімів на групи здійснено на основі врахування 

1) інтегральних сем [Verlangen], [Wunsch] та 2) диференційних сем [Zurück / 

Vergangenheit], [Zukunft], що дало змогу виявити ядро, приядерну зону, 
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ближню й дальню периферії номінативного поля концепту HEIMWEH, 

розмежувати синоніми ядерної зони ‒ прямі номінанти концепту HEIMWEH. 

Розглянуті у роботі новоутворення Ostalgie та Westalgie засвідчують, що, 

незважаючи на спроби науковців, політиків, філософів, психологів, істориків і 

тощо пояснити ці феномени, питання щодо позначуваних цими лексемами 

понять залишається відкритим. Указані вище поняття мають геополітичну 

прив’язку та потребують більш детального дослідження. Однак на основі 

проведеного аналізу ми з певними застереженнями відносимо лексеми Ostalgie 

та Westalgie до ядерної зони номінативного поля концепту HEIMWEH.   

Метафорична вербалізація концепту HEIMWEH здійснюється за 

допомогою різних видів метафор (орієнтаційних, зокрема просторових, 

онтологічних та структурних). 

Емоційний стан HEIMWEH асоціюється з рухом УНИЗ, відсутність або 

подолання цього стану із рухом УГОРУ (орієнтаційна метафора). Онтологічна 

метафоризація демонструє: а) емоцію туги як окрему сутність, яка підлягає 

розподілу на частини, кількісному вимірюванню (градуальний характер емоцій) 

та б) динаміку емоційного стану – від виникнення до зникнення / подолання. 

Структурні метафори засвідчують, що емоційний концепт HEIMWEH як 

концепт-ціль уподібнюється різним концептам як джерелу (KRANKHEIT, 

MASCHINE, SCHLUND, KÄLTE, BELASTUNG, QUAL, WILDTIER, FEUER, 

MENSCH). 

Концепт-джерело KRANKHEIT засвідчує «спресовану історію поняття» 

Heimweh. Метафоричні структури оформлюються за різними моделями. 

1) Концепт-ціль та ознака-конектор виражаються експліцитно, а концепт-

джерело імпліцитно; 

2) Концепт-джерело виражається експліцитно, ознака-конектор та 

концепт-ціль імплікуються контекстом; 

3) Концепт-ціль та концепт-джерело виражаються експліцитно, а ознака- 

джерело – імпліцитно; 
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4) Концепт-ціль, концепт-джерело та ознака-конектор виражаються 

експліцитно у макропропозиції. 

Мовні одиниці, задіяні у метафоричній профілізації концепту, HEIMWEH 

належать до дальньої периферії номінативного поля концепту HEIMWEH. 

Емоційні переживання, які супроводжують емоцію туги та слугують 

симптомами цього емоційного стану номінуються синонімами лексеми 

Heimweh, які належать до ближньої периферії номінативного поля. Крім того, 

симптомами емоційного стану HEIMWEH виступають такі соматичні реакції: 

фізіохімічні, температурні, фізіобіологічні тощо. Метонімічне представлення 

ознак концепту HEIMWEH здійснюється при цьому не лише вторинною 

номінацією, але й дескрипціями. 

Метонімічна об’єктивація концепту HEIMWEH ґрунтується на 

психосоматичному проявленні / симптомах емоційного стану HEIMWEH: 

симптоми цього стану метонімічно позначають сам стан.  

До дальньої периферії належать синоніми третьої групи, які об'єктивують 

причини емоційного стану HEIMWEH. У семантичній структурі їхнього 

значення наявна інтегральна сема [Nation]. 

Матеріали розділу знайшли своє відображення в таких статтях дисертанта 

[ 20; 21; 22; 23]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ 

HEIMWEH 

  

3.1. Фреймове моделювання ситуації емоційного стану HEIMWEH 

 

Для лінгвістичного дослідження тексту важливо визначити адекватні 

форми репрезентації результатів процесу індивідуального пізнання 

концептуальної системи, на основі якої можна простежити особливості 

мовомислення художнього дискурсу. Про поняття дискурсу див. роботи [18, с . 

50- 53; 40; 123, с. 15-18, 25-52; 65; 148, с. 23-40; 145, с. 17-49; 159; 175; 196; 197; 

200-201; 215, с. 10-17; 219, с. 90-93, 223; 238; 281; 282; 285; 287; 290; 292; 293; 

295]. Методологічною основою одного з можливих варіантів розв’язання цього 

завдання є вживані у сучасній науці поняття моделі та моделювання. Пізнати 

об’єкт – означає змоделювати його. При зростанні складності й обсягу науково-

технічних та соціальних завдань, моделювання подекуди стає єдиним 

ефективним способом їх розв’язання. 

Теорія ментальних моделей для представлення знань, пройшовши шлях 

від психології гештальта, через використання для дослідження штучного 

інтелекту, зараз успішно застосовується у лінгвістичних дослідженнях. Ідеї цієї 

теорії полягають у тому, що розуміння нового досвіду відбувається на основі 

вже відомих стереотипних ситуацій, які зберігаються в пам’яті. Теорія 

застосовується як для опрацювання сенсорних фактів, так і для вивчення мови. 

Нового розвитку теорія набула в 1970 - 80-х  роках, коли увага скеровувалась на  

вивчення штучного інтелекту, зокрема, для розуміння текстів. Схеми та моделі 

застосовують і для дискурсивного аналізу: дослідження когезії, прагматики 

тексту, його структури [19, с. 152].  Про розмежування понять текст / дискурс  

див. роботи [134; 168, с. 191-239; 215, с. 10-17; 227; 251]. 
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Існує багато підходів до вивчення та інтерпретації дискурсу. 

Психолінгвістика, когнітивна психологія та штучний інтелект сприяли 

зацікавленню процесами сприйняття, репрезентації, зберігання в пам’яті та 

відтворення текстової інформації. На сучасному етапі до дискурсу підходять з 

позицій, які встановилися у лінгвістиці з 1970 року із розвитком теорії схем. За 

цією теорією смисли конструюються через взаємодію певних ментальних 

просторів. 

Моделювання знань у системах штучного інтелекту надало для 

інтерпретації дискурсу формальний апарат у вигляді фреймів. Поряд з цим 

терміном застосовуються також схема, сценарій, скрипт, план. [39, с. 16-19; 

131; 255; 265; 272; 291; 292]. 

Загальне поняття терміну фрейм, початково запропоноване М. Мінським 

як модель для збереження та представлення знань, було використане у 

лінгвістиці та поширилося не лише на окреме речення, а й на більші когнітивні 

одиниці – текст.  

Фрейм (від англ. frame «каркас, остов», «будова, структура, система», 

«рамка», «окремий кадр фільму» та ін.) – це структура, що репрезентує 

стереотипні, типізовані ситуації у свідомості (пам’яті) людини і призначена для 

ідентифікації нової ситуації, яка ґрунтується на такому ж ситуативному 

шаблоні [325]. 

Поняття фрейму введено М. Мінським у 1974 році. За Мінським, фрейм – 

це ієрархічно впорядкована репрезентація певної стандартної ситуації 

дійсності. У пам’яті людини зберігається великий набір різноманітних фреймів, 

які актуалізуються під час сприймання нових сцен. Як і вся концептосистема, 

фрейм має мовну і позамовну сутність. Він репрезентує у свідомості людини 

стереотипну ситуацію і зв’язки цієї структури з іншими. Фрейм не є закритою 

структурою. Він може доповнюватися шляхом поглиблення інформації про 

ситуацію, образного (символічного, метафоричного та ін.) уявлення про неї. 

Ідея фреймів знайшла своє застосування в дослідженні механізмів 

розуміння природної мови. Ч. Філлмором введено поняття інтерпретаційного 
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фрейму як інструмента опису семантики лексем, граматичних категорій та 

тексту. Р. Шенк застосовує фреймовий аналіз до аналізу розуміння смислу 

зв’язного тексту. Зокрема, він розрізняє два різновиди фреймів – сценарії та 

плани. Сценарії описують стандартні, типові ситуації в їх розвитку. До 

сценаріїв входять назва ситуації, імена учасників ситуації, перелік причин 

виникнення ситуації та набір сцен (певних дій). Плани слугують для 

встановлення причинно – наслідкових зв’язків між сценаріями (послідовності 

дій). Вони складаються зі сцен і сценаріїв, які ведуть до певної мети. 

Д. Поспєлов скористався фреймами для формування прикладної семіотики як 

нової парадигми штучного інтелекту, а А. Баранов для моделювання процесів 

метафоризації на когнітивному рівні [193, с. 53 - 92]. 

Фрейм трактується як система вибору мовних засобів (граматичних 

правил, лексичних одиниць, мовних категорій пов’язаних з прототипом сцен), 

одиниця знань, організована навколо певного поняття, але, на відміну від 

асоціацій містить факти про суттєве, типове і можливе для даного поняття. 

Фрейм володіє більш чи менш конвенційною природою і тому конкретизує, що 

у певній культурі характерно і типово, а що – ні [131, с. 63]. 

Фрейм – це «когнітивна структура у феноменологічному полі людини, 

яка ґрунтується на вірогідному знанні про типові ситуації та пов’язаних з цим 

знанням сподіваннях з приводу властивостей та відношень реальних та 

гіпотетичних об’єктів» [193, с. 53 - 92]. 

За своєю структурою фрейм складається з: 

- вершини (теми), тобто, макропропозиції, та 

- слотів (терміналів), які заповнюються пропозиціями.  

Ця когнітивна структура організована навколо певного концепту, але на 

відміну від тривіального набору асоціацій такі одиниці вміщують лише саму 

суттєву, типову та потенційно можливу інформацію, яка асоційована з даним 

концептом [193, с. 53 - 92]. 

Фрейм є концептуальна структура, що включає знання особи про групу 

фрагментів дійсності, які звичайно асоціюються один з одним та постають у 
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свідомості разом, такі як ресторан та їжа, водіння машини та заведення двигуна. 

У фреймі кодується сподівання особи щодо даного дискурсу про певні речі, дії і 

зв’язки, які співіснують у певних контекстах [88, с. 117]. 

Поняття фрейму поширюється на опис стереотипних ситуацій та фактів і 

включає лише найзагальніші елементи. Наприклад, у ситуації купівлі – 

продажу фрейм не утримує інформації про людей, вид товару, ціну. Однак, 

стверджуючи, що фрейм розуміється як загальний когнітивний феномен, яким 

володіють усі люди та що він лежить в основі великої кількості ситуацій 

реального життя, слід зробити застереження, що ця когнітивна структура є 

залежною віл контексту, історії та культури. Початковий комерційний фрейм 

буде іншим у ситуації купівлі за чеком чи карткою, за умови обміну товару на 

товар [131, с. 32; 307]. 

М. Мінський пропонує чотири типи фреймів: 

-поверхнево-синтаксичні (знання про синтаксичну структуру, порядок слів, 

прийменникові зв'язки); 

-поверхнево-семантичні (значення слів, які позначають подію, і відношення 

між актантами, сірконстантами і предикатом); 

- тематичні (пов'язані з темою, портретами, оточенням); 

- оповідні (наративна схема, що представляє загальні моделі сюжетів, фокус 

уваги оповідача). 

Окрім названих фреймів він розглядає фрейми-образи та фрейми-сценарії 

[131, с. 62]. Хоча він не наголошує на відмінності двох варіантів фреймів, однак 

його послідовники розмежовують статичні та динамічні фрейми. Ці рівні 

опосередковують процеси мислення людини. 

У сучасній когнітивній лінгвістиці фреймовий підхід до вивчення 

концептів вважається дуже продуктивним, оскільки на думку О. О. Селіванової 

фреймова модель є гнучкою та узгодженою із психологічними концепціями 

пам’яті й експериментальними психофізіологічними даними [302, с. 771]. У 

найсучасніших когнітивних дослідженнях комунікативних процесів і 

комп’ютерних розробках проблем породження і розуміння мовлення  
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отримують теоретичне обґрунтування й експериментальну верифікацію  нові 

типи фреймових структур. Українська дослідниця С. Жаботинська, стверджує, 

що є 5 фреймових типів, залежно від того, які слоти включає фреймова 

структура і як ці слоти взаємопов’язані між собою, а слотами фрейму 

виступають пропозиційні  суб’єкт (Sb) - предмет і його пропозиційні предикати 

– кількість ( Qn), якість (Ql), динамічна ознака чи дія (P), місцезнаходження (L), 

час існування предмету (T) [64, с. 25-32]. 

Фрейм формується шляхом поєднання пропозицій. Пропозиція – це 

елементарна структура пред’явлення знань, яка включає логічний суб’єкт і 

логічний предикат. Пропозиція знаходить вираження у реченні. Щоб 

відмежувати речення від висловлення З. Д. Попова та Й. А. Стернін 

користуються поняттями «структурна схема простого речення» (ССПР) та 

«позиційна схема» (ПС).  

Як зазначають автори (2007), структурні схеми простого речення 

(ССПР) – це знак операції предицирування, а різновиди ССПР – знаки 

різновидів таких операцій. Висловлення володіють позиційною схемою, в той 

час як речення – структурною схемою. Позиційна схема відображає 

денотативну ситуацію, про яку йдеться – пропозицію, яка складається з 

окремих компонентів смислу – актантів і ситуантів – та відношень між ними. 

Пропозиція не має ні головних ні другорядних членів, жодної формальної 

структури. Це чисто смисловий концептуальний набір  компонентів, які мовець 

намагається вербалізувати (діяч, дія, інструмент, об’єкт дії і т.п.) Смисл 

належить висловлюванню. Висловлення, що містять однакові чи близькі по 

змісту компоненти, дають змогу мовцю узагальнити їх смисл, здійснити їх 

категоризацію, встановити їх типи. Для смислів, які часто виражаються, 

виробляються спеціальні формальні засоби. Такими засобами заповнюються 

позиції суб’єкта та предмета судження. Узагальнені смисли – пропозиції, що 

зафіксовані конкретними словоформами, стають вже мовними, категорійно- 

системними пропозиціями [156, с. 72-75]. 

Фактично ССПР, можна сказати валентно зумовлена, а позиційна. 
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Одна і та ж пропозиція може бути виражена різними способами, 

наслідком чого є множина конкретних висловлень. Співвідношення між ССПР 

та ПС демонструється на прикладі висловлення «В эту ночь я не мог уснуть до 

утра» ССПР – Я не мог уснуть. З погляду ПС ці словоформи представляють 

«особу» і її «стан». Інші позиційні смисли – час, причина, тривалість стану – 

представлені компонентами позиційної схеми, але в ССПР не входять [156, 

с. 72-75]. 

Фактично ССПР, можна сказати, валентно зумовлена, а позиційна схема, 

крім валентно зумовлених компонентів, містить залежні від ситуації вільні 

поширювачі. ССПР та ПС передбачають різні рівні аналізу: синтаксичний та 

семантичний, відповідно можуть бути змодельовані синтаксичними та 

семантичними фреймами. 

Ситуація емоційного стану HEIMWEH, як макропропозиція, 

розгортається в низці мікропропозицій, які й відображають наявність та 

характеристики різних складників даної ситуації (ситуантів), таких як: 1) носій 

емоційного стану; 2) емоційний стан; 3) причина емоційного стану HEIMWEH; 

4) способи подолання / самоподоланя емоційного стану; 5) емоційно-

поведінкові реакції носія емоційного стану. 

Розглянемо складові частини ситуації емоційного стану HEIMWEH 

детальніше. 

 

3. 1. 1. Слот «носій емоційного стану HEIMWEH». Висловлення, які 

виражають емоційний стан характеризуються наявністю носія стану. Носій 

стану – це живий інактивний  учасник ситуації, який щось переживає [70, 

с. 444]. Цей учасник ситуації може відрізнятися соціальним статусом, віковим 

та гендерним аспектами, професією, тощо. 

Емоційний стан за своїм походженням є суб'єктивним. Саме носій може 

вміщувати інформацію про наявність самого стану HEIMWEH, про його 

причину, ступінь інтенсивності, шляхи подолання, реакцію, наслідки. 
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Емоція туги може охоплювати різні соціальні верстви населення: учнів, 

студентів, митців, вчителів, поліцейських, лікарів тощо. Варто зазначити 

широке вживання іменників на позначення роду занять носія стану HEIMWEH: 

der Arzt, der Künstler, der Moderator, der Lehrer тощо та займенників er, sie, es, 

wir: 1) Auch an den jüdischen Arzt Dr. Walter Heinemann musste ich denken. Er, den 

einst die Nazis aus Braunschweig verjagten, arbeitete in den 1940er-Jahren in einer 

Praxis an der Madison Avenue. Einer seiner Briefe an den Historiker Richard 

Moderhack offenbarte das Heimweh nach seiner Heimatstadt. «Ich schaue auf mein 

Bücherregal. Goethe, Goethe, Goethe. Eine Büste von Einstein und der Löwe in 

Bronze. Und ich glaube den Duft zu riechen, der mir einst aus Höfen, Türen und 

Kellern der uralten Fachwerkstadt in die Nase wehte. Manchmal steigen mir dann 

Tränen in die Augen.» [339].  

Як показує приклад 1 носієм емоційного стану HEIMWEH є лікар-єврей, 

думки якого дозволяють нам проникнути в зону його ментальності, його 

внутрішнього стану. У своєму листі до історика Річарда Модергака він відверто 

зізнається, що сумує за своїм рідним містом. Він згадує свою поличку, на якій 

остояли твори  Гете, бюст Енштейна і статуетка лева. Він – носій емоційного 

стану HEIMWEH ‒ сумує за рідним оточенням, країною, де він жив, подвір’ям і 

запахом, який виходив зі старої майстерні. Цей запах «переслідує» його, на очі 

навертаються сльози. 

2) Moderator Alfred Biolek ist aus Heimweh von Berlin zurück nach Köln 

gezogen – allerdings hat er nicht den Ort, sondern die Menschen vermisst: «In Köln 

habe ich etwas, was andere Menschen eine Familie nennen. Ich habe weder Frau 

noch Kinder, war nie verheiratet. Es ist vor allem die Nähe zu den vertrauten 

Menschen, die bei mir Heimatgefühle erzeugen», sagte der 78-Jährige dem Magazin 

des «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag-Ausgabe). Vor allem nach seinem schweren 

Treppensturz im Jahr 2010 sei diese Vertrautheit sehr wichtig für ihn gewesen: «Um 

das zu verkraften, braucht man einen über Jahre gewachsenen Freundeskreis, der 

einen auffängt.» [382]. 
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Дещо інша ситуація окреслена в наведеному прикладі 2. Для модератора, 

який перебуває на пенсії, саме туга стає причиною його повернення із Берліну 

до Кельна. Але не місто, а люди вабили його. Поряд з ними він відчуває довіру, 

яка асоціювалась у нього з батьківщиною. Саме там він міг знайти підтримку. 

3) Heimweh plagte Deutschlands besten Golfer nach seinem Wechsel auf die 

US-Tour. «Es ist nicht immer so einfach, wenn du vier, fünf Monate nicht zu Hause 

bist. Es sind die Kleinigkeiten, die man vermisst. Viele denken, dass du ein unfassbar 

schönes Leben hast. Es ist aber nicht alles Sonnenschein», sagte der Familienmensch 

aus dem Rheinland. Monatelang ohne Familie und Freunde will der US-PGA-

Champion von 2010 nicht länger bleiben. «Ich werde zwischen den Turnieren nach 

Europa zurückkehren», sagt Kaymer [383]. 

Носієм емоційного стану HEIMWEH у наведеному фрагменті / прикладі 3 

є молодий гравець гольфу, який тугує за Європою, сім’єю, друзями, тому 

щоразу між турнірами планує повертатися в Європу, до своєї сім’ї. 

Отже, залежно від того, що стає причиною емоційного стану HEIMWEH 

можна дещо сказати про носія цього стану, про його цінності, уподобання 

тощо. Хтось є високо інтелектуальною людиною, не позбавленою в той же час 

емоційності та романтики: лікар Вальтер Хайдеманн у прикладі 1 захоплювався 

творчістю Й. С. Гете, чиїх збірок творів у нього було дуже багато (тричі 

повторюється в його листі Goethe, Goethe, Goethe), особистістю для нього є 

Енштейн, бюст якого він зберігав, статуетка лева – певний для нього символ 

чогось, що мало велике для нього значення у його житті. І в той же час запах 

рідного міста (старої майстерні) не відпускає його у новому оточенні. Для 

когось важливим є не стільки місто, а люди, серед яких пізнав почуття довіри 

(vertraute Menschen / die Vertrautheit), чого не відчуваєш у іншому місті. А хтось 

болісно переживає тривалу розлуку з сім’єю (Familienmensch) та друзями.  

Отже, носій емоційного стану HEIMWEH живе у полоні постійних 

спогадів і можливо не помічає, або не хоче помічати багато позитивного, не 

виключно кращого у новому середовищі. 
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Носіями емоційного стану HEIMWEH можуть виступати навіть тварини 

та рептилії. Характерним є вживання іменників das Pferd, der Affe, der Gorilla,  

die Katze, der Hund, die Schlange, тощо: 1) Erst hatte er Heimweh, dann fand der 

Affe die Balance: Mit einem seiltanzenden Gorilla kann der Zoo in Krefeld zum 75. 

Jubiläum aufwarten. Gorilla Kidogo war im vergangenen April aus Dänemark nach 

Krefeld gekommen. Nachdem er anfangs extrem unter Heimweh gelitten hatte, hat er 

einem Bericht der „Rheinischen Post“ zufolge inzwischen den Artisten in sich 

entdeckt. Mit Leichtigkeit und Eleganz spaziere er auf dem Seil ins Jubiläumsjahr, 

berichtete eine Zoo-Sprecherin. Der zwölf Jahre alte Silberrücken lebt mit den beiden 

Weibchen Muna und Oya im neuen Gorilla-Garten des Tierparks [340]. 

 В таких випадках концептуалізація внутрішнього стану проходить з 

точки зору спостерігача за поведінкою тварин. У наведеному прикладі носіями 

емоційного стану HEIMWEH є мавпа та горила, які завдяки постійній 

зайнятості подолали тугу за своїм середовищем, обжившись у новому. Подібні 

висловлення не є прямою мовою і лише зовнішні ознаки та поведінка носія 

стану HEIMWEH вказують на наявність самого стану.  

2) Sie züngelte an den Holzwänden und bei dem Kinde blieb sie lange. Die 

Schlange kroch der Sonne nach und tastete sich auch an der Wiege hinauf. Sie fühlte 

das lebende Wesen in der Wiege und wiegte sich gierig hin und wieder. Ihr war das: 

weisses Blut in einer goldenen Schale. Und sie wiegte sich hin und her, hinauf in die 

Luft und gegen die Vorhänge. Aber da erlosch das Licht auf der Wiege, war kalt und 

leer der Raum, und nur die Schlange noch bei einem winzig kleinen Kinde. Und die 

Liebe zur Sonne liess sie hier nicht allein sein. Die grüne Schlange hatte Heimweh 

nach der ernährenden Sonne. Der Raum war ihr leer und tot. Sie bewegte sich im 

Dunkel auf dem Boden zum Fenster hinauf und hinaus ins Freie [353]. 

 Як показує приклад 2 від стану HEIMWEH потерпала зелена змія, а 

сумувала вона за теплом, за зігріваючим сонцем, за свободою, яку вона 

можливо втратила через певні обставини. Спостерігач робить висновки про 

наявність стану HEIMWEH у носія за зовнішніми ознаками та манерами 

поведінки: змія рухалася в темряві до вікна. 
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Варто звернути увагу, що носій емоційного стану HEIMWEH може бути 

схарактеризованим за віковим аспектом. Цей стан можна пережити і в 

молодому, і в солідному віці. Причому, в старшому шкільному віці туга є такою 

великою, що навіть хочеться кинути навчання чи перебування на чужині і 

поїхати, повернутися додому. Однак в юності вона швидко минає, час лікує. І 

не тільки час, а обов'язкова праця, нові враження, нові друзі. Через кілька 

місяців  від стану туги не залишається й сліду [274]. 

З історії вікової психології відома теорія американського психолога Еріка 

Еріксона, який досліджував становлення особистості в умовах соціального 

оточення. За його концепцією людина проходить сім стадій, кожна з яких 

відповідає певному віку і співпадає з центральними пріоритетами віку, тобто 

досягненням тієї чи іншої соціально цінної якості. Розвиток відбувається в 

результаті додавання цих якостей. Восьму і останню стадію можна назвати 

стадією інтегративності, яка є сукупністю всіх семи попередніх стадій. Людина 

на цій стадії, оглядається в минуле і відчуває задоволення. Відсутність 

інтегративності, за Еріксоном, приводить в стан безнадійності через 

можливості, які були упущені в минулому. А. А. Гусейнов пише: «Минуле 

сприймає лише той, хто сприймає його як свою особисту історію, відчуває свою 

вину і відповідальність за нього. Народи, як і окремі індивіди, повинні бути 

вірними своїй долі, якщо вона навіть складається трагічно, нещасливо». 

Відповідно, можна сказати, що інтегративна людина має сили, щоб побороти 

минуле, а туга чи ностальгія такої людини не має нічого спільного з 

пригніченням і песимізмом. «Ностальгія в рамках інтегративності набуває 

здорового, спокійного характеру, не маючи нічого спільного з упущеними 

можливостями» [140, с. 23-31]. 

Бабусі й дідусі постійно розповідають нам історії про «старі добрі часи».  

Туга набула поганої репутації: в XVII ст. вона вважалася хворобою, а в XX ст. – 

психічним розладом. Однак сучасні дослідники виявили, що ностальгія 

насправді корисна, особливо для літніх людей. Ностальгія володіє 

терапевтичними властивостями. Психолог з Університету Саутгемптона 
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Костянтин Седикід відзначає, що сучасні вчені тільки починають з’ясовувати 

психологічну користь ностальгії. З одного боку, вона може допомогти в 

боротьбі з почуттям самотності, підвищити самооцінку індивіда, з іншого -  

може служити як міст між минулим і сьогоденням, тримати людей в контакті з 

реальністю і надавати значення їхньому життю [330].  

Вероніка Річлі після проведених нею досліджень висловлювань, записів, 

щоденників молодих дівчат, стверджує що у віці від 10 до 14 років поняття die 

Sehnsucht ідентифікується в подальшому з Heimweh, а у віці 15 - 17 років die 

Sehnsucht набуває інших відтінків значення[269, с. 7]: 

 «Die Sehnsucht nach dem Unbekannten. Das junge Mädchen sehnt sich, sehnt 

sich ganz unbeschreiblich, aber weiß nicht wonach» (туга за невідомим. 

Молода дівчина прагне, прагне чогось несказанного, але не знає чого). 

 «Die Sehnsucht nach Verständnis, nach einem Menschen, der einen versteht. 

Hier knüpft die Sehnsucht nach Liebe an» (Sex. Färbung) (Туга за 

розумінням, за людиною, яка тебе розуміє. Туга наближається до любові 

(секс. забарвлення)). 

 «Die Sehnsucht berühmt zu werden». «Die Sehnsucht, die in die Zukunft 

weist». (Прагнення стати відомим. Туга, яка скерована у майбутнє). 

При переході у стадію «дорослий» наступає спочатку час невизначених 

коливань. Потім з’являється туга за чимось, чого не можна пояснити [269, с. 7].  

З прикладів бачимо, що стан HEIMWEH переживають як малі діти так і люди 

середнього віку та старше покоління. Проте вік відповідає і ставленню суб’єкта 

до речей, які викликають в нього стан HEIMWEH. Варто звернути увагу на 

використання числівників, які позначають вік особи: (zehnjährige, 17-jährige, 

der 75-Jährige тощо) та прикметників (klein, jung, alt, klug тощо).  

1) Die zehnjährige Lara hat Heimweh. Sie zieht sich in ihren Schlafsack 

zurück. Betreuerin Julia Scharrer kümmert sich um das Mädchen. «Viele der Kinder 

übernachten das erste Mal allein in einer fremden Umgebung. In den meisten Fällen 

legt sich das Heimweh nach kurzer Zeit aber wieder», sagt Scharrer. So ist das auch 

bei Lara. Eine halbe Stunde später hat sie sich mit zwei Mädchen angefreundet [380].  
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Десятирічна дівчинка перебуває в стані HEIMWEH. Про це засвідчує її 

зовнішня поведінка. Можливо, вона вперше перебуває поза межами свого дому 

без батьків. Дівчинка сумує за рідним їй оточенням, за батьками саме як тільки 

вона знайшла нових друзів, її туга вгамувалась.  

2) Den Wiederaufbau der Stadt hat er hautnah miterlebt. «Ich sehe Nürnberg 

noch als reine Ruinenstadt vor mir. Vom Hauptmarkt bis zum Rathenauplatz konnte 

man fast ungehindert durchschauen», erinnert sich der 75-Jährige. Heute ist 

Sengfelder stolz, dass Nürnberg wieder mittelalterliches Flair ausstrahlt. «Unsere 

Altstadt ist einmalig. Als ich mit Zündapp für fünf Jahre nach München ging, hatte 

ich immer Heimweh.» [381]. 

Вік носія емоційного стану формує його цінності. У прикладі 2 носій 

емоційного стану 75- річний чоловік. Він переживає тугу за цілою епохою в 

своєму місті. Саме тут стан HEIMWEH служить мостом між минулим міста 

Нюрнберг та його сьогоденням. Це повпливало на людину літнього віку 

позитивно, він пишається тим, що Нюрнберг знову набув ознак середньовіччя. 

3) Internet ist für Kerkeling im Alltag oft ein Fluch. «Wenn ich in einer 

Pizzeria sitze, muss ich damit rechnen, dass ein Foto gemacht wird, und es landet bei 

Twitter oder Facebook. Das sind Momente, in denen ich denke: Ja, der alte, kluge 

Gottschalk hat das schon richtig gemacht, als er in die USA gezogen ist». Ein 

Wechsel ins Ausland ist für ihn selbst aber keine Lösung: Er hat dann Heimweh und 

Sehnsucht nach ganz simplen Dingen: «Menschen, Brot, Leberwurst, Schnee, 

Kirchenglocken.» [390].   

У прикладі 3 носій емоційного стану HEIMWEH позначається 

прикметниками alt, klug. Виїхавши за кордон, він тугує за простими речами: 

людьми, хлібом, ковбасою, снігом, боєм церковних дзвонів. Очевидним є те, що 

даний суб’єкт переживає час невизначених коливань між втечею від слави та 

тугою за залишеними речами.  

Носіями емоційного стану HEIMWEH можуть бути діти, а саме хлопці та 

дівчата, що позначається іменниками der Bub, das Mädchen, der Junge, die 
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Kinder, der Sohn, die Tochter, власними  іменами та займенниками er, sie, es, 

тощо. Наведемо приклади: 

1)  Der Vater fuhr mit dem Sohn nach Stuttgart ins Hotel Graf Zeppelin. Dort  

gingen sie geradewegs in die Küche und fragten, ob man einenKochlehrling 

gebrauchen könne. «Er soll am Montag anfangen», bekamen sie zur Antwort. Es war 

hart. Der Chef war streng, der Bub hatte Heimweh. Die alten Freunde waren 

weg [411].  

В прикладі 1 емоційний стан HEIMWEH переживає хлопчик, що 

засвідчується лексемами der Sohn, der Bub, який покинув рідну домівку і поїхав 

в інше місто, щоб вчитися. 

2)  Ihre Jugendjahre sind ein einziges trauriges und tragisches Schicksal. Als 

 Kind einer jüdischen Familie in Nazi-Deutschland hatte sie immerhin soviel Glück, 

dass sie noch in die Schweiz gelangte und im Kinderheim «Wartheim» wenigstens 

sicher war. Aber das kleine Mädchen litt unter Heimweh, Einsamkeit und 

Schuldgefühlen und stand am Ende des Krieges als Vollwaise da. Über ihren 

Aufenthalt in Heiden sagt sie heute: «Es war eine harte, aber auch positive und 

glückliche Periode in meinem Leben. In Heiden habe ich gelernt, immer das Gute zu 

sehen, aber mit dem Schlimmsten zu rechnen» [400].  

У прикладі 2 носієм емоційного стану HEIMWEH є дівчинка (sie, das 

Mädchen), яка в трагічні роки нацистського режиму в Німеччині потрапила у 

Швейцарію, у дитячий будинок. Їй, дитині з єврейської сім’ї, пощастило, хоча в 

післявоєнні часи вона залишилась сиротою. Тепер вона згадує ті роки, коли 

вона постійно відчувала одинокість та почуття провини. Цей період вона 

пізніше оцінить по-дорослому, де при згадках стане зрозумілим, що 

переживання стану туги в дитинстві позитивно повпливає на її подальше 

соціальне становлення, вона навчиться бачити добро і рахуватися зі злом.  

Носіями емоційного стану HEIMWEH старшого покоління є як жінки так 

і чоловіки, що виражається іменниками die Frau, der Mann, die Mutter, der Sohn, 

die Tochter, der Vater, der Großvater, die Tante, Mama, Papa, тощо часто в 

поєднанні з прикметниками jung, alt. Хоча для чоловіків не є природнім 
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показувати свої емоції, особливо свої слабкі сторони, вони, також потерпають 

від стану туги. Наприклад: Der Männer-Projektchor unter Leiterin Elisabeth Seidl 

träumte sich in ferne Länder. Wie mit dem Popsong «California Dreamin», der durch 

die US-amerikanische Musikgruppe «The Mamas and the Papas» bekannt wurde. 

Doch schon bald packte die Männer das Heimweh, sie saßen nun am Wannsee und 

hörten den Wellen zu. Auch dieser Song «Westerland» von den Ärzten war für Chöre 

umgeschrieben. «Keine Angst, niemand muss singen», wendete sich Holger Schneibel 

an die vier Bürgermeisterkandidaten Gottfried Störmer, Frank Schall, Jens Klingler 

und Lothar Pfeiffer, die jetzt die Bühne eroberten [371, с. 15]. 

Для позначення чоловіка чи жінки як носія емоційного стану HEIMWEH 

маркером виступає артикль перед загальною назвою – назвою професії, роду 

занять та власні імена (у наведеному прикладі йдеться про чоловіків: der 

Männer- Projectchor, Gottfried, Frank, Jens, Lothar).  

Як відомо, жінки переживають розлуку зі своїми дітьми важче ніж 

чоловіки. Вони сумують за дітьми, за повноцінними сім’ями як це ми бачимо у 

такому прикладі: Der älteste Sohn (20) hat die Schule beendet und bekam eine 

Teilzeitarbeit. Er möchte endlich die Berufsausbildung beginnen, glaubt aber, daß 

dies nur in der Heimat Sinn macht. Die Mutter spürt starkes Heimweh nach der 

Familie, und wie sie empfindet auch der jüngste Sohn (15), der in Nürnberg-Nord 

eine Hauptschule besucht. Ihn traf die Zurückweisung an der Grenze am ärgsten: Er 

konnte die Tränen nicht zurückhalten, während der Vater von ohnmächtigem Zorn 

geschüttelt wurde [376].  

Отже, мовні засоби для вираження віку чи біологічного роду носія 

емоційного стану  HEIMWEH взаємодіють. 

 

3. 1. 2. Слот «емоційний стан HEIMWEH». В психології термін стан 

визначається як «поняття, яке використовується для умовного виділення в 

психіці індивіда відносно статичного моменту – на відміну від поняття процесу 

(психічного), який підкреслює динамічні процеси психіки [296, с. 612]. 

Розмежування понять стан і процес має в лінгвістиці своє значення. Як вже 
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зазначалось, такі змістовні ознаки концепту HEIMWEH, як «емоційний стан», 

«причинність», «інтенсивність», «тривалість» дозволяють віднести HEIMWEH 

до емоційного стану. 

Статичність емоційних станів має на увазі їх незмінність протягом 

певного відрізку часу.  

Складова частина пропозиційного фрейму ‒ стан HEIMWEH, посідає 

різні позиції у структурних схемах простого речення (ССПР) та може 

виконувати різні семантичні ролі у ПС висловлення. Емоційний стан 

HEIMWEH може бути охарактеризованим за такими аспектами як: 

1) наявність / ненаявність даного стану (декларативний характер); 

2) його початкова стадія, тривалість та кінцева стадія (динамічний характер); 

3) його активність / неактивність (агентивний / неагентивний характер); 

4) градуальний аспект; 

5) валоративний аспект. 

Різноаспектність наведених характеристик зумовлюється: 

а) різними синтаксичними позиціями у ССПР лексем на позначення 

емоційного стану HEIMWEH; 

б) лексичним значенням, валентністю, керуванням, активною чи пасивною 

формами дієслова на позначення предиката, його видом (Aktionsart) у структурі 

речення на позначення семантичного відношення «Носій емоційного 

стану↔емоційний стан»; 

в) лексичним значенням та частиномовною приналежністю лексем, з 

якими сполучається лексема-ідентифікатор емоційного стану туги (вихід на ПС 

висловлювання) 

г) різними семантичними ролями лексем-ідентифікаторів емоційного стану 

HEIMWEH (агенс / паціенс) тощо. 

Як показав аналіз фактичного матеріалу початкова та кінцева стадії 

емоційного стану HEIMWEH номінується дієсловами beginnen, bekommen, 

kriegen, wecken, vergessen, abstreifen, überwinden в сполученні з іменником 

Heimweh чи його синонімом. 
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В прикладі початкова стадія емоційного стану HEIMWEH вербалізується 

дієсловом bekommen,наприклад:  Ins Internat zu müssen gehörte lange zu meinen 

schlimmsten Albträumen. Ich bekam schon Heimweh, wenn ich bei meinen 

Großeltern übernachtete, und konnte auf Klassenfahrten nicht einschlafen , wenn 

jemand zu laut atmete . Das und noch Schlimmeres würde mich im Internat erwarten, 

da war ich mir sicher [430].  

На відміну від дій стан не є динамічним, однак суб’єкт не може 

перебувати в емоційному стані завжди. Маркерами того, що суб’єкт перебуває 

чи перебував в стані HEIMWEH виступають обставини часу або темпоральні 

прислівники manchmal, ab und zu, am Anfang, anfangs, seit Jahren, in den ersten 

Jahren, an den ersten Tagen: 1) Siegfried Rauch: Ein bisschen. Aber vor allem 

dankbar. Außerdem vermisse ich meine Heimat sehr. Manche Leute kriegen Fernweh 

- ich habe seit Jahren Heimweh. Bei den letzten Drehs habe ich mich immer wieder 

auf die Kabine zurückgezogen und mir auf meinem Laptop Fotos vom bayrischen 

Oberland und meinen Enkeln  gefallen, das Heimweh zu überwinden» [403].  

2) Wenn Vreni Schneider die von ihr betreuten Jugendlichen mit sich selbst 

«von damals» vergleicht, stellt sie Unterschiede fest. «Die Kinder sind weiter, als ich 

es zu jener Zeit gewesen bin. Ich war eine Spätzünderin. Zwar ging ich auch früh auf 

die Gletscher, hatte aber immer Heimweh. Die Jungen heute sind selbständiger und 

wissen, was sie wollen.» Schon in der Schule müssten die Kinder heute früher bereit 

sein und Leistungen bringen. Das Bewusstsein, dass viel Training nötig ist, sei 

vorhanden. «Auch wir haben gut trainiert. Gut erinnern kann ich mich noch an einen 

sehr strengen Trainer, der uns bei strömendem Regen alle Einheiten absolvieren 

liess. Diese Erfahrungen haben uns sicher gut getan», so Schneider [413].  

В наведеному прикладі 1 герой знаходиться в стані HEIMWEH впродовж 

декількох років. У прикладі 2 героїня порівнює свої молоді роки з роками її 

дітей і приходить до висновку, що сьогоднішє покоління є більш 

самостійнішим і має більше досвіду. В її роки вона частіше відчувала тугу за 

домівкою, ніж її діти тепер. Можливо, це відбувається через те, що нинішнє 

покоління має в своїх руках більше засобів, щоб подолати дане відчуття. 
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3. 1. 2. 1. Наявність / ненаявність емоційного стану HEIMWEH. 

Констатація факту наявності / ненаявності емоційного стану HEIMWEH 

здійснюється у висловленнях, оформлених за різними моделями. Для виявлення 

факту наявності чи відсутності емоційного стану туги достатнім є оперування 

ССПР. Проте деякі сугубо синтаксичні моделі є амбівалентними, тому 

вважаємо за доцільне враховувати семантичні та морфологічні характеристики 

конституентів ССПР. Використаємо для цього символи Х (носій стану), Y 

(стан), Nom., Gen., Dat., Akk., (на позначення відмінків), V (дієслово), Akt. 

(Аktiv), Pas. (Passiv), Präp. (Präposition). Тоді найпростіша модель має вигляд:  

1) X Nom. +V Akt. + Y Akk. Зазначені синтаксичні позиції відповідають у 

ПС висловлення смисловим позиціям «носій стану» та «стан», вони 

поєднуються предикатами, які виражаються дуративними дієсловами haben, 

besitzen, fühlen, spüren, verspüren, kennen як у позитивній так і негативній 

формах. Синтаксичну позицію суб’єкта (Sub.) посідає носій стану, а додатка 

(Obj.) емоційний стан. Наприклад:  

1). Dorothy hat Heimweh [367]. 

2). Heimweh kennt Lutz auch. Täglich telefoniert der vierfache Vater mit 

Kindern und Frau. [333] 

3). «Ich hatte kein Heimweh», sagte er [333]. 

За моделлю 1 оформляються також висловлення з інформацією про 

подолання стану суб’єктом. Окрім того, актуалізується ознака контролювання 

або неконтролювання стану HEIMWEH. Для вербалізації даного значення 

вживаються дієслова lindern, stillen, abstreifen, verlieren, mildern, vergessen, 

bekämpfen, überwinden. Стан HEIMWEH контролюється суб’єктом, який при 

цьому показує або не показує свій стан. Як показує приклад, герой думає про 

рідну мову і вважає, що знання мови допомогло б йому подолати стан 

HEIMWEH.  

«Unser Praktikant hat aufgegeben. Er hatte Heimweh und ist vorzeitig in seine 

Heimat zurückgekehrt», erklärt Daniel Gschwend, Geschäftsführer der Zil-Garage. 
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Er sei ein Super-Typ gewesen und auch bei den Lehrlingen gut angekommen. «Mit 

besseren Deutschkenntnissen wäre es ihm vielleicht leichter angeschaut [356].  

 2) ССПР X Nom.+V Aktiv+ Präp. + Y Dat. Для реалізації цієї моделі 

вживаються предикати або дієслова з прийменниковим додатком leiden unter…, 

ist krank an… , klagen über… . На відміну від попередньої моделі ця модель 

зумовлюється прийменниковим керуванням дуративних дієслів: klagen (über),  

leiden (unter). Наприклад:  Gleichzeitig sind sie teilweise über Jahre hinweg von der 

Familie getrennt. Sie leiden unter Heimweh und entfremden sich immer mehr von den 

eigenen Angehörigen. In ganz Europa sei eine Tendenz zu beobachten, die Städtler-

Mach unter dem Schlagwort «Go West» zusammenfasst  [430].  

3) Номінант стану HEIMWEH може виконувати синтаксичну функцію 

підмета. Висловлювання оформлюється за моделлю Y Nom.+ V Aktiv + X Akk. 

Heimweh виступає агенсом, а суб’єкт Х переходить в роль об’єкта і стає 

пацієнсом. Стан HEIMWEH може мучити / quälen, охоплювати / packen,  

надокучати / plagen, пробуджувати / wecken. 

Vorerst half ich nach der Schulzeit mit, das elterliche Einkommen aufzubessern 

und arbeitete im Büro einer Schmerkner Weberei. Danach besuchte ich zwei Jahre 

das Kindergartenseminar Baldegg im Kanton Luzern. Heimgehen durfte ich nur 

während der Semesterferien und mich plagte oft das Heimweh [415]. 

Стан HEIMWEH часто надокучає суб’єкту як якась тривала хвороба, яка 

для нього пов’язана з професійною діяльністю або ж родом занять і займає по 

часу більше двох років перебування поза домівкою. В прикладі зазначається, 

що стан HEIMWEH мучив героя, оскільки він спочатку працював, а потім брав 

учать в роботі семінару, не будучи довгий час вдома. 

4) ССПР Х Nom + V Passiv+ Präp. + Y Dat. де Х є патієнс, а стан 

HEIMWEH виступає в ролі агенса. Якщо провести паралель з попередньою 

моделлю, то в обидвох моделях семантичні структури одинакові, різняться 

лише поверхневі ССПР: У моделі 4 дієслова packen, plagen, verzehren, zerfressen 

в пасивному стані: Die Saurer Sticksysteme AG in Arbon hat er als Buchhalter um 

zwei Millionen Franken erleichtert und sich danach nach Brasilien abgesetzt. 
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Abgebrannt und von Heimweh geplagt, hat er sich nach zweijähriger Flucht kürzlich 

der Polizei gestellt. 5 «Region Bodensee» [398]. 

5) Y Nom.+V Aktiv. Емоція туги виникає (aufkommen), зароджується 

(aufkeimen), зростає (zunehmen), наступає (auftreten). Номінант емоції 

сполучається з неперехідними дієсловами, які позначають початкову фазу 

емоційного стану: Viele wagen den Versuch, auswärts zu schlafen. Falls dann schon 

in der zweiten Nacht Heimweh aufkommt, sind die  Eltern und das geliebte eigene 

Bett nicht weit [405]. 

 

3. 1. 2. 2. Градуальні та оцінні характеристики емоційного стану 

HEIMWEH. Прояви емоційного стану HEIMWEH мають градуальний 

характер, що виражається: 

 прикметниками у різних ступенях порівняння groß, größer, übergroß, 

risieg, mittelmäßig,  klein, stark, heftig, schwer, still, тощо. 

1) Am langen Holztisch unter dem Vordach des Hauses sitzt der Mann, der als 

Hauptverursacher des verlotterten Staatswesens in Italien gilt. Seit seinem Fall und 

dem unrühmlichen Abschied, zu dem ihn seine aufgebrachten Landsleute zum 

Zeichen der Bestechlichkeit mit Münzen und Lire-Scheinen bewarfen, lebt er im 

selbstgewählten Exil. Ohne viel Umschweife beteuert er: «Mein Land fehlt mir sehr, 

ich habe grosses Heimweh und es wird noch grösser, wenn ich daran denke, dass ich 

niemals zurück kann» [399]. 

 інтенсифікація ступеню проявлення емоційного стану туги виражається 

градуальними частками sehr, zu, sogar та ін. 

2) Zur Welt kommt Caroline Farner im Juni 1842 in Guntershausen bei Berg. 

Ihrem Vater gehört dort eine Mühle und eine Sägerei. Caroline Farner wächst in der 

Mühle auf. Als 10-Jährige zieht sie zu Verwandten nach Stein am Rhein und besucht 

eine Privatschule. Doch sie bricht ab: Zu stark ist das Heimweh nach Guntershausen, 

dem Ort, der ein Leben lang ihre unvergessene Heimat bleiben wird  [409]. 

З прикладу 1 бачимо що чинником туги для автора виступає країна, в якій 

він раніше жив (mein Land fehlt mir sehr), а підсилення значенню туги за 
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Батьківщиною (größer) додає той факт, що чоловік вже ніколи не повернеться у 

рідні місця (ich niemals zurück kann). З цією думкою підсилюється сама емоція 

туги, яка ймовірно знаходить своє подальше вираження у діях та вчинках цієї 

дійової особи.  

У прикладі 2 чинником туги виступає місцевість Guntershausen у 

підніжжя гори. Героїня нудьгує саме за цим, тому що вона тут  народилась і 

виросла і ця місцевість залишиться для неї впродовж життя незабутньою 

Батьківщиною (ein Leben lang ihre unvergessene Heimat bleiben wird).  

 прислівниками viel, allzuviel, wenig, ein bisschen, etwas, manchmal, selten, 

immer, nie, stets.  

1) Über 30 Frauen der Frauengemeinschaft Zuzwil nahmen bei herrlichem 

Sonnenschein die Strapazen der zweimal 21/2-stündigen Fahrzeit in Kauf, um im 

Freilichtmuseum auf dem Ballenberg vielleicht ein bisschen Heimweh nach altem 

Brauchtum aufzufrischen. Gleich nach ihrer Ankunft hatten die Frauen je zwei 

Führungen zu den Themen «Drogerie und Heilkräuter» oder «Hochzeit– Geburt–

Tod» [410]. 

2) Ganz herzlichen Dank für all Euern Einsatz, all Euere Arbeit und ganz 

besonders für das volle Engagement, das Ihr immer an den Tag gelegt habt», betont 

der Kirchenverwaltungsrat. «Ihr ward mit Leib und Seele Mesmers und werdet 

diesen Namen wohl nie mehr verlieren. Jetzt seid Ihr halt alt Mesmers». Der 

Kirchenverwaltungsrat wünscht Sophie und Josef Rüegg-Bachmann eine gute Zeit 

bei guter Gesundheit und nicht allzuviel Heimweh nach ihrer alten Tätigkeit. Ganz 

weg sind sie ja nicht, sondern sie werden das neue Mesmerpaar Marcel und Irene 

Egger-Hüppin in deren Aufgabe helfend einführen. Darüber sind alle sehr 

froh» [401]. 

У прикладах 1, 2 градуальність емоції туги виражається прислівниками 

ein bisschen і allzuviel. В першому випадку чинником туги виступає народний 

звичай, який ймовірно не несе дуже великої цінності для осіб. В цьому випадку 

вживається прислівник ein bisschen. Другий приклад підкреслює той факт, 
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наскільки важливою для людей була їх попередня діяльність, на що вказує 

прислівник allzuviel. 

 дієприслівниками (wachsendes, steigendes, zunehmendes, тощо), а також  

відповідними дієсловами wachsen, steigen, zunehmen, тощо. 

Mit dieser Fröhlichkeit past Goltschalk auch wunderbar ins kalifornische 

Malibu, wo er in den vergangenen gut 20 Jahren seinen Lebensmittelpunkt hatte und 

seine Söhne Roman und Tristan gross warden. Inzwischen besitzt er aber auch ein 

Schloss am Rhein – Gottschalks Frau Thea hatte wachsendes Heimweh gezeigt [387].  

Не значний ступінь прояву емоції туги засвідчується вживанням 

індефінітного  прикметника gewisses . 

Denn ein gewisses Heimweh verspürt der 35-Jährige schon [387]. 

Автор ще не визначився з поверненням додому в Угорщину, тому що на 

його новій Батьківщині він має  ще нереалізовані плани. Всупереч цьому туга за 

Батьківщиною є для нього вже відчутною. 

Градуальні характеристики емоційного стану HEIMWEH взаємодіють з 

оцінними, що виражається: 

  прикметниками fürchterlich, verrückt, sehnsüchtig, unerträglich, furchtbar, 

brutal, тощо. 

1) Duvin stellt für Martina Capeder den Mittelpunkt ihres Lebens dar, 

woanders zu wohnen, kann sie sich nicht vorstellen. «Ich hätte furchtbares 

Heimweh, und in der Stadt ist mir der Rummel ohnehin zu gross.» Deshalb wird sie - 

als eine von sechs Töchtern - dereinst auch den Hof ihrer Eltern übernehmen, 

vielleicht die Meisterprüfung machen oder einen Zuchtbetrieb errichten [412]. 

Мартіна не хоче покидати батьківський будинок, тому що її мучитиме 

страшенна туга (furchtbares Heimweh). Цей внутрішній стан та переживання і 

створюють відчуття туги у дівчинки, яка через це не може визначитись із своїм 

майбутнім.  

2) Ali hatte ganz verrücktes Heimweh. Dann sah er Andi auf sich zuhumpeln. 

Mit Krücken [406]. 
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Емоційно хлопчик божевільно страдав від туги за Батьківщиною. Але з 

прикладу бачимо, що близька для нього людина, очевидно, вгамувала його  

стан. 

Словосполучення лексеми Heimweh демонструють і інші характеристики 

емоційного стану HEIMWEH, наприклад етнічну приналежність носія цього 

стану: deutsches H., irisches H., schweizer H. 

Der Jutz weckt die archetypische Sehnsucht nach Stetigkeit, Verlangsamung, 

Ruhe und Rast in einer Zeit, die von der permanenten Erhöhung der 

Geschwindigkeit geprägt ist. Lauterburg und Berger schälen diesen so mächtigen 

wie magischen Kern des glasklaren Alpensouls heraus, in dem auch das berühmte 

Schweizer Heimweh wurzelt. Frisch, frech, fröhlich und lustvoll – aber mit viel 

Respekt – entsteht zeitgemässe Volksmusik, die den üblichen Rahmen der Volksmusik 

sprengt und sich trotzdem der Tradition verpflichtet [408].  

Однак, поглиблений порівняльний аналіз прояву емоційного стану 

HEIMWEH за етнічним критерієм може стати перспективою подальшого 

дослідження. 

  

3. 1. 3. Слот «причини емоційного стану HEIMWEH». Наступним 

складником ситуації є причина емоційного стану HEIMWEH. Причиною може 

виступати якась подія, яка викликає цей стан. Визначення  причин базується на 

моделях, в які входять такі основні елементи як: задоволення / незадоволення 

суб’єкта стану HEIMWEH, вплив на інших та оцінка «добре / погано» [45, 

с. 57]. Внутрішній світ людини є так званою семіосферою і тому нам дуже 

важко уявити, що робиться у цьому внутрішньому світі і які причини всього 

того, що там відбувається. Причинність на мовному рівні наповнюється змістом 

і таким чином переходить з логічної сфери на семантичний рівень, де набуває 

форми мовного знака [124, с. 395-405]. Як показав аналіз фактичного матеріалу, 

чинники, які спонукають виникнення стану HEIMWEH, на мовному рівні 

поділяються на такі: 

1) що позначають втрату середовища, де діяли такі цінності: 
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• Geborgenheit, Vertrautheit, Sicherheit, Zugehörigkeit, Anerkennung 

(позитивно-оцінні емоції); 

Wenn der Jodlerklub Pilatus singt, brennt die Sehnsucht in unsern Herzen, die 

Sehnsucht nach Wärme, Süden….Jodellieder wecken Heimweh nach Geborgenheit und 

Heimat. Wo ist Ihre Heimat, wo fühlen Sie sich zu Hause [386]. 

З наведеного прикладу бачимо, що причиною стану HEIMWEH виступає 

Батьківщина, рідна домівка та затишок в ній. Саме це викликало у героя цей стан 

і пісні артиста з його Батьківщини викликали почуття туги.  

  Geburts- und Elternhaus, Wohnung, Haus, Ort (Geburtsort, Dorf, Stadt), 

Landschaft, Region, Deutschland (просторові фактори);  

 «Ich stamme aus einer Großfamilie. Da reichte das Geld halt nicht aus, um 

alle Münder zu stopfen. So wurde ich als kleines Mädchen zu einer Familie im 

Emmental verdingt. Ich litt unter grauenhaftem Heimweh. Zu allem Elend hatte ich 

auch noch meine Lieblingspuppe zu Hause im Thurgau vergessen. Am Abend betete 

ich deshalb zum Heiland: Bitte lass mich später ein Puppenhaus mit ganz vielen 

Puppen haben» [294]. 

 Karneval, Oktoberfest, Weinachten,тощо (звичаї, традиції, ритуали); 

Den Karneval habe wir immer passiv über uns ergehen lassen. Ein wenig 

verkleidet, Samstags, Sonntags und Montags jeweis einen Zug angesehen, Kamelle 

gesammelt, etwas gegessen und getrunken. Dieses Jahr haben wir uns weder den Zug 

am Samstag in Köln angesehen, noch den am Sonntag im Erftkreis. Als ich dann aber 

im Fernseh die Übertragungen aus Köln sah, da bekam ich doch ein wenig - sagen 

wir mal - Heimweh [394]. 

 Mutter, Familie, Verwandschaft, Freunde, Nachbarn, Gemeinde, Vereine, 

Kirche, Kirchturm, Kindergarten, Schule, Arbeitsplatz, Verbände, 

Gewerkschaften, Parteien( соціальні фактори): 

Plötzlich überfiel ihn ein Heimweh nach dem Freund; und auch die Hoffnung, 

dass es noch möglich sei, den Doktor zu retten! [303]. 

2) що нагадують втрачене: 
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  Geruch, Ceschmack, Geräusch, Anblick eines Gegenstandes oder einer 

Person; Melodie eines Liedes, Namensnennung (смакові, оптичні та 

акустичні фактори); 

Наприклад: Wenn Sie durch die Welt reisen, dann singen Sie aber deutsche 

Lieder. FISCHER: «Wenn ich auf Deutsch singe, dann vor deutschen Auswanderern, 

die in der ganzen Welt zerstreut sind. Es ist Heimweh, die Erinnerung an ihre 

Kindheit, die sie mit den Volksliedern verbinden. Ich mache ihnen damit eine 

Freude.»  [370]. 

 Wald, Gebirge, Fluß (природні та ландшафтні фактори / символи); 

Ich hab Heimweh nach der Insel, nach der Sonne und dem Meer, denn nur hier 

bin ich zu Hause und ich komme immer wieder her [423]. 

Дуже часто чинником стану HEIMWEH є природа: ліси, озера, гори, 

острови тощо. Суб’єкт стану сумує за рідними йому ландшафтами. Для 

реалізації цього значення вживаються географічні назви (Rheintaler Landschaft, 

Thüringer Wald та ін.). 

Причина є подією, яка може бути виражена різними способами в межах 

ситуації. Сам стан HEIMWEH піддається градації за ступенем інтенсивності, 

що супроводжується різними психосоматичними симптомами в комплексі з 

іншими емоційними станами (страх, нудьга, спогади, розчарування, депресія та 

ін.).  

Стан HEIMWEH зумовлюється і культурними традиціями, і біологічною 

природою людини. Цей стан є почуттям, яке відоме для багатьох людей 

німецької культури, а це означає, що кожен має своє певне уявлення про це 

почуття, виходячи з свого досвіду чи уяви про те, як воно може проявлятися. 

Описи проявів даної емоції дуже сильно варіюються, вони сягають простору, 

який охоплює тугу за уявним предметом і аж до болісної втрати рідного 

оточення.  Це відчуття в такому випадку пов’язане з поганим фізичним станом 

людини. На виникнення цієї емоції, цього почуття впливають соціальні, 

просторові, ситуативні, часові і тощо фактори. Під «соціальною категорією» 
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розуміємо «спільноту / Gemeinschaft», до якої відносяться традиції 

(Traditionen), звичаї (Bräuche), ритуали (Rituale). 

О. Келер зазначає в «Staatslexikon»: «Батьківщина – вкрай мала, 

тому що вона лише тоді […] відкривається для довірливості, коли 

люди, які живуть в ній, можуть знати, що вони  захищені» [318, с. 56]. 

Зрозуміло, що людина покинувши через якісь причини рідну домівку 

почуває себе дещо в небезпеці. Це відчуття знає кожен і відчуває 

кожен, коли знаходиться на чужині і сумує за чимось рідним, 

усвідомленим, за знайомим з дитинства ландшафтом, за обличчям 

друга. Коли людина з цим зустрічається знову, вона почуває себе в 

безпеці, «man fühlt sich zu Hause»  (почуваєш себе вдома) [368, с. 263].  

Поняття Heimweh визначається як почуття, яке виникає тоді, коли 

хтось знаходиться дуже далеко від своєї рідної Батьківщини і ця 

розлука є для нього дуже болісною. Ті, які щось пережили або 

переживають, мають своє індивідуальне поняття про те, що вони 

переживають чи пережили. Це пережите переростає знову у велику 

варіацію симптомів від  «гірко-солодкого почуття» через байдужість аж 

до психосоматичного захворювання. 

Говорячи про причини емоційного стану HEIMWEH, варто 

звернути увагу на носія  цього стану, який дещо розгортається в даній 

моделі і дає інформацію про те, що емоційний стан залежить також від 

таких  факторів як: віковий, тривалость розлуки, нове оточення, 

сприйняття розлуки батьками тощо.  

Так, наприклад, коли діти покидають вперше батьківській дім для 

відпочинку в таборі, то дещо новий розпорядок дня серед нових 

однолітків стає з часом обтяжливим для них і їх переповнює стан 

HEIMWEH. Батьки в свою чергу переживають цей стан і починають їм 

телефонувати і ставити звичне питання: «Wie gefällt es dir, willst du 

wieder nach Hause?» (Як тобі там подобається? Ти знову хочеш 
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додому?) [384], що і стає причиною стану HEIMWEH. Або ж батьки 

можуть провокувати цей стан використовуючи підрядне речення умови: 

«Wenn du Heimweh bekommst, dann holen wir dich jederzeit» (якщо ти 

сумуватимеш, то ми заберемо тебе додому) [384]. 

Розглядаючи причини стану HEIMWEH, можемо помітити тут і 

ознаки хвороби, тому що для дітей він може бути  до того ж й 

заразливим. Якщо в таборі відпочинку одна дитина переповнена 

емоцією туги, то і в інших дітей поступово народжується ідея поїхати 

додому. Цей стан підсилюється ще й  такими факторами як погана 

погода, погана їжа, нудна програма. 

Наприклад: Wenn sie erstmals auf den Schulbauernhof kommen, 

erleben sie so etwas wie einen «Kulturschock», denn schon die Verpflegung 

unterscheidet sich gewaltig von ihren normalen Gewohnheiten. «Die 

Umstellung ist für viele zunächst brutal – etwa gibt es Vollkornbrot statt 

Hamburger», berichten die Lehrerinnen Elke Voß und Denise Rastetter, die 

mit ihrer Schulklasse aus dem badischen Durmersheim in Queichhambach 

für fünf Tage Quartier bezogen haben [372]. 

Цей приклад показує, що в дітей викликає стан HEIMWEH 

звичайна перестановка і те, що замість гамбургерів вони отримали хліб. 

В ситуації нижче героїні не вистачає німецької мови і саме ця нестача 

спілкування німецькою в чужому оточенні впливає на стан: Doch dann 

lädt der Großvater das junge Paar zu sich ein: «Er war sehr warmherzig, 

hat mich gefragt, ob ich nicht Heimweh nach Deutschland hätte, und ich: 

Nein, so richtiges Heimweh hätte ich nicht, nur nach meiner Sprache. Und 

dann fing dieser alte Herr an deutsch mit mir zu reden, sprach zu mir in 

einem erstaunlich guten Kanzleideutsch aus der alten K&K-Monarchie» 

[420]. 

В культурі німців виділяють різні чинники, які можуть виступити 

причиною стану HEIMWEH. Звичайно, все залежить від суб’єта  Х, його 
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місця проживання, манери спілкування, стилю життя та поведінки 

тощо. Як нам відомо, в Німеччині є дуже багато общин, спілок, члени 

яких об’єднані за професійними ознаками, політичними поглядами, 

дозвіллям: (Schützen / стрілки, Kleintierzüchter / твариноводи, 

Schrebergärtner / садівники «Шребера», Тurnverein / cпортивні гуртки, 

об’єднання тощо). І якщо людина попадає в чуже оточення, де цього 

немає, то вона піддається емоційному стану HEIMWEH, тому що сумує 

за цим, їй цього не вистачає: Marianne Schweizer ist im Schönengrund auf 

einem Bauernhof in der Wolfentschwendi mit drei jüngeren Brüdern 

aufgewachsen. Nach der Lehre als Bäcker-Konditorin zog sie nach Luzern, 

hatte aber so starkes Heimweh, dass sie die Stelle kündigte und wieder in 

die Ostschweiz zurückkehrte. Vermisst hatte sie auch das Vereinsleben im 

Turnverein [407]. 

Героїня прикладу, наведеного вище, втратила робоче місце і їй не 

вистачало зайнятості в спортивному об’єднанні. Іншим відчувають 

нестачу пунктуальності, толерантності, німецьких шлягерів, гарних 

автомобілів, велосипедних доріжок, фільтрованої кави, свободи слова, 

карнавалу в Кельні, швидкісних автобанів, Октоберфесту в Мюнхені, 

карнавалу в Кельні тощо.  

Висуваються різні теорії, які пояснюють причини стану 

HEIMWEH: Unterbrechungstheorie / теорія розриву, Kontrolltheorie / 

теорія контролю, Rollenmodell / теорія ролі, Konfliktmodell / теорія 

конфлікту, Verlustmodell / теорія втрати [429], суть яких можна 

коротко зазначити у таблиці 3.1. 

 

 

 

 

 



150 

 

 

Unterbrechungs-

theorie 

Kontroll- 

theorie 
Rollenmodell 

Konflikt- 

modell 
Verlustmodell 

(erhöhte Angst) 

Eine überaus 

starke 

Beschäftigung mit 

der vertrauten 

Umgebung↔keine 

Aufmerksamkeit 

für das Hier und 

Jetzt. 

 

 

(Kontrollverlust) 

Übergang von 

der alten in die 

neue 

Umgebung= eine 

Phase des 

Kontrollverlustes 

(vertraute 

Gespräche, das 

gewohnte Essen, 

das vertraute 

Bett, die 

erworbenen 

Handlungsmuster 

u. a.) 

(Übergehen 

in die neue 

Umgebung) 

Veränderung 

der sozialen 

Rolle; diese 

muss erst neu 

erworben 

und eingeübt 

werden, und 

das braucht 

Zeit. 

(Konkurrenz) 

Die neue 

Herausforderung  

konkurriert mit 

dem Wunsch, 

wieder in die 

sichere 

Umgebung 

zurückkehren 

zu wollen. 

 

 

(Angst und 

Panik) 

Der direkte 

Kontakt zur 

vertrauten 

Umgebung 

weitergehend 

fehlt. 

 

 

 

 

 

Табл. 3.1. Erklärungsmodelle für das Auftreten von Heimweh / Теорії 

виникнення емоційного стану HEIMWEH. 

1) теорія розриву (die Unterbrechungstheorie) випливає з емоції страху, а 

саме через те, що суб’єкт Х, який постійно зайнятий думками про близьке 

оточення, не може сконцентруватися на місці його нинішнього 

місцезнаходження / перебування. Суб’єкт в поданому прикладі сумує за своєю 

сім’єю, проте намагається сконцентруватися на діяльності, яка б відволікала 

його від цих думок: «Der Anfang war für mich sehr schwer», erinnert sie sich, «und 

besonders das Heimweh nach meiner Familie plagte mich.» Als vielseitig begabte 

Schwester erledigte Margaretha Landolt praktisch alle vorkommenden Arbeiten. 

Besonders in der Betreuung der weitherum bekannten Klosterapotheke aber auch in 

der hauseigenen Stickerei fand sie ihre Befriedigung [402].  
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2) теорія контролю (die Kontrolltheorie) пояснює перехід суб’єкта Х з 

старого оточення в нове, тобто це є фаза втрати контролю суб’єктом над 

буденними розмовами, звичним харчуванням, рідним ліжком, набутими 

манерами поведінки. Ця думка підтверджується прикладом, де героїня 

контролювала ситуацію в рідній домівці на Різдво. Вона згадує як проходило 

саме свято, типові страви та роль дітей. Зараз їй цього всього не вистачає: «Ich 

dachte, ich bleibe ein Jahr, dann gehe ich wieder», sagt sie. Ein Klassiker unter 

Migranten. Aus einem Jahr wurden 16. Im Winter ist das Heimweh am schlimmsten. 

Die Familie fehlt ihr dann, das Essen, das Meer. «Bei uns war an Weihnachten 

immer das Haus voll. 30 Leute waren da. Am Schluss schliefen in allen Zimmern 

Kinder. Das alles fehlt mir. Ich bin ein Familienmensch» [414]. 

 3) рольова модель (das Rollenmodell) пояснює те, що перехід з одного 

оточення в інше безперечно веде до зміни соціальної ролі суб’єкта Х, яка 

спочатку по новому набувається і практикується, але для цього потрібен час. Як 

показує наступний приклад, героїня звикала до нового оточення, хоча вона 

потребувала часу, щоб вивчити мову, хоча це було для неї важко, але водночас і  

забавно: Am ersten Tag in meiner neuen französischen Schule hatte ich sehr viel 

Angst und Heimweh.Doch ich wusste, dass es für mich leichter werden wird, wenn 

ich auf die anderen Mädchen zugehen würde. Am nächsten Tag gingen dann schon 

sehr nette Mädchen auf mich zu. Wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt, 

weil ich ja noch nicht so gut Französisch konnte. Das war schon ziemlich lustig. In 

den ersten Tagen war alles noch ein bisschen schwierig. Wenn ihr mal einen 

Austausch macht, dürft ihr einfach fast nicht an zu Hause denken und nicht alles 

vergleichen [379].  

4) модель конфлікту (das Konfliktmodell) пояснюється конфронтацією 

нових потреб суб’єкта Х з бажанням повернутися в рідне оточення. В поданому 

прикладі йде внутрішнє протистояння між новим, яке є для героїв чужим і 

любопитністю до нової культури: Neben dem Heimweh war es wohl auch die 

Neugierde, die Irena und Josef zur Rückkehr angestachelt hat. Umso schockierender 

sind ihre Erfahrungen, die sich mit denen nach der Emigration decken. Ein Gefühl 
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der Fremdheit, des Nichtdazugehörens, des Eintretens in einen völlig fremden 

Kulturkreis. [404]. 

5) модель втрати (das Verlustmodell) випливає з того, шо суб’єкти, які 

перебувають в стані HEIMWEH є певним чином близькими через те, що вони 

страждають від панічного страху. В таких суб’єктів відсутній в подальшому 

прямий контакт з  оточенням і вони потребують повернення додому. Як показує 

приклад, усі учасники боялися стану HEIMWEH через те, що їм потрібно було 

переночувати в чужому місці. Проте вони робили це: Geschlafen wird bei der 

Jägerin in Hirschbettwäsche. Und ohne zu wissen, was sie überhaupt erwartet, 

kämpfen die Kandidaten schon in der Vorstellungsrunde mit drohendem Heimweh 

beim Gedanken an die bevorstehende Übernachtung [340].  

Беручи до уваги ці теорії, можна прийти до висновку, що і ситуація, і 

комунікативні та соціальні умови є чинниками емоційного стану HEIMWEH. 

Проаналізувавши приклади, приходимо до висновку, що явища ментального 

характеру (думки, спогади, емоції, почуття) і реальні події (втрата, розлука, 

навчання, поїздки та подорожі) концептуалізуються як причини стану 

HEIMWEH. 

Відома ще одна теорія – Reaktanztheorie, суть якої така: Heimweh – це 

емоція туги (ein Gefühl der Sehnsucht) за захищеністю, знайомими, за місцем, 

яке вважають своєю батьківщиною (Heimat), де знаєш своє пряме оточення, 

просторове чи соціальне. 

HEIMWEH – це форма туги (Sehnsucht), скерована на минуле. Розлука 

болісно переживається, коли нове оточення демонструє суттєвий дефіцит, 

тобто не забезпечуються почуття захищеності та цілісності з оточенням. 

(Окрема людина належить до цілого «Heimat», і активно залучена у це ціле). 

Якщо йдеться про дефіцит сугубо екзистенційного характеру, то це не 

Heimweh, оскільки безпека існування – туга (Sehnsucht) скерована у майбутнє 

[355, с. 14; 324, с. 24]. 

Туга скерована у минуле, при цьому як психологічний феномен 

зорієнтована на ідеалізацію пережитого, тобто усвідомлюються тільки 
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позитивні переживання. Негативні враження, які безперечно трапляються хоча 

б інколи на кожному етапі життя, виключаються чи залишають незначний слід 

у спогадах. Цей феномен розкривається у Reaktanztheorie Й. Брема. У цій теорії 

Й. Брем описує людську поведінку у ситуаціях, коли людина має прийняти 

рішення та вибрати одну із можливих альтернатив. За Бремом, для людини 

пріоритетною стає альтернатива, яка вже втрачена, або під загрозою втрати. 

Reaktanz-Modell може бути застосована не лише для пояснення феномену «der 

vergangener Vergangenheit», але й для пояснення емоції туги. Слово Heimat  

набуває значення привабливої альтернативи на противагу до місця нового 

перебування. Втрата батьківщини робить її конструктом більш приємного, 

позитивного почуття. Негативні, неприємні емоції нашаровуються тугою 

(Sehnsucht), бажанням повернути втрачений стан справ [324]. 

Крім лексеми Heimat для вербалізації причини емоційного стану 

HEIMWEH слугують також синоніми лексеми Heimweh, які ми об’єднали в 

третю групу: Heimat, Heimatliebe, Heimatgefühl, Nationalgefühl, тощо. (див. 

схему 2.1). 

 

3. 1. 4. Слот «способи подолання / самоподолання стану HEIMWEH». Про 

способи подолання стану HEIMWEH дуже багато дискутують психологи [275]. 

Хрістофер Турбер, психолог з Бостону розробив 10 рекомендацій, які 

допоможуть справитися з станом HEIMWEH [421]. 

1. Дитина повинна брати участь у прийнятті рішення, куди поїхати. Якщо 

батьки без згоди дитини записують її в ту чи іншу подорож, то це лише 

підсилить симтоми стану HEIMWEH. 

2. Для менших дітей ціль поїздки не повинна бути далеко віддаленою від 

рідної домівки, щоб у випадку необхідності маленькі відпочивальники могли 

покластися на своїх батьків. 

3. Батьки повинні пробудити в дитині бажання подорожувати. Це означає, 

підготувати дитину до подорожі: розповісти про місцевість, куди поїде дитина, 
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допомогти з покупками та складанням дорожньої валізи. Це підніме самооцінку 

і додасть впевненості у подальшій подорожі. 

4. Дитину потрібно заздалегідь готувати до розлуки, дозволити 

переночувати одну ніч у тітки чи у дідуся та бабусі, а на вихідні – в найкращого 

друга. Це показує дитині, що не так вже й погано побути деякий час без батьків. 

5. Якщо дитина має ночувати в спальному мішку, то його краще 

перевірити заздалегідь, в домашніх умовах, як воно там спиться. Це додасть 

дитині спокою у новому оточенні. 

6. Дитині потрібно пояснити, що вона не повинна боятися і звертатися до 

інших дорослих, якщо в неї виникне стан HEIMWEH або сум. У розмові 

потрібно уникати таких речень: «Ich hoffe so sehr, dass es dir gut gehen wird!».  

(Я надіюсь, що з тобою усе буде добре!) [421]. 

7. Мить прощання є дуже важливою як для дітей, так і для батьків. Батьки 

не повинні плакати, бути надто емоційними, інакше це підсилить проблему 

виникнення стану туги. 

8. Подолати стан HEIMWEH допоможуть вихователі, яких потрібно 

повідомити, що дитина може впадати в цей стан. Якщо дитина трохи сумує за 

батьками та звичним їй оточенням, то це є прийнятним. Батькам не слід 

впадати в паніку, якщо вони про це дізналися і вони не повинні часто 

телефонувати дитині, інакше цей стан посилиться. 

9. Замість того, щоб часто телефонувати дитині, батьки повинні дати їй 

доручення написати листівку з місця подорожі і відправити її додому. Пізніше 

це може бути хорошою згадкою про подорож. Психологи притримуються 

думки, що часті телефонні дзвінки та голос рідних лише підсилюють стан 

HEIMWEH. 

10. Не потрібно й виключати і можливість забрати дитину додому у 

випадку необхідності. Про це потрібно повідомити вихователів заздалегідь. 

Проте батьки не повинні докоряти дітям, а навпаки мотивувати їх. Уживання 

таких речень: «Du hast doch schon ganz schön lange ausgehalten. Beim nächsten 
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Mal schaffst du es bestimmt noch länger.» (Ти так довго протримався. Наступного 

разу ти зможеш ще довше залишитися) [421].  

Будь-який стан викликає за собою і поведінку суб’єкта, на яку можна 

повпливати або ж суб’єкт Х може самоподолати цей стан. Тому розглянемо 

наступну складову стану HEIMWEH – способи подолання / самоподолання 

стану HEIMWEH суб’єктом Х. Варто наголосити, що контроль стану 

HEIMWEH, може виражатися в тому, що суб’єкт, який перебуває в ньому 

намагається щось зробити, щоб хоч якось зменшити свої страждання.  

У наш час, на відміну від минулого, зі станом HEIMWEH можна 

справитись за допомогою новітніх технологій. Використання таких лексичних 

одиниць як Handy, Skype, Telefongespräch, Kommunikation, Fernseher, Foto, 

Tätigkeit, Radfahren тощо вербалізує шляхи подолання емоційного стану 

HEIMWEH. Як показує наступний приклад хлопчик переживав, що він буде 

страждати від туги, але для батьків, які хотіли побути наодинці, це не було 

проблемою. Вони купили йому мобільний телефон. 

Sohnemann war acht Jahre alt und hatte noch nie allein auswärts übernachtet. 

Jetzt hatte er Angst vor dem großen Heimweh. Doch seine Eltern hatten sich schon 

verabredet. Sie wollten einfach wieder einmal zusammen allein sein, mal so ganz 

ohne Kind. Sie wollten es einmal wieder richtig krachen lassen. Natürlich machten 

sie sich Gedanken. Heimweh kann ziemlich schlimm sein. «Das ist doch heutzutage 

kein Problem mehr», sagte Papa und besorgte ein Handy für Sohnemann  [418].  

Cьогодні незалежно від віку, статі, професії та роду занять багато людей 

спілкуються через скайп. Окрім того, що чуєш знайомий голос, можна ще й 

побачити рідну тобі людину. Тому це допомагає подолати стан HEIMWEH або 

ж людина завдяки цьому взагалі не піддається цій емоції так як пастор з 

наступного прикладу: Die stille Nacht, in der Gott zum Kind wird. Das wird auch in 

Indien gefeiert und das Lied gern gesungen. Lukas erinnert sich, wie in seiner 

Kindheit Krippen in den Häusern aufgebaut, Bäume ins Haus geholt und geschmückt 

wurden. «Natürlich keine Tannen», sagt er. Die Sternsinger-Tradition wird in Indien 

ebenfalls gepflegt. Sie ziehen von Haus zu Haus und sammeln. Große 
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Weihnachtsgeschenke wie in Deutschland habe es in Indien nicht gegeben. Aber 

vielleicht habe sich das inzwischen ja geändert, meint er. Nein, Heimweh kennt er 

nicht. Es gebe die Möglichkeit, jederzeit über Skype zu telefonieren. Das Medium 

Internet nutzt der Pastor seit mehr als 15 Jahren [389].  

Суб’єкт з наведеного прикладу контролює свій стан і не піддається його 

впливу, оскільки сама ситуація, яка наближена до рідного йому оточення, 

позитивно впливає на нього. З наведеного прикладу бачимо, що суб’єкти, 

особливо діти ведуть телефонні розмови з близькими їм людьми, це їх 

відволікає або ж батьки вмовляють якимось чином відволіктися: Inessas 

Heimweh dauert die erste Hälfte des dreiwöchigen Aufenthalts an. Erst lange 

Telefongespräche, bei denen ihre Mutter sanft auf sie einredet, helfen. «Das geht 

vorbei, das passiert oft beim ersten Mal», tröstet die Betreuerin, «aber das wird dann 

besser». Auch der Kontakt zu den Gastkindern ist spärlich. Der Altersunterschied 

scheint zu groß [419].   

Доречі цей приклад дещо суперечить порадам психолога Хрістофера 

Турбера  «не телефонувати дитині», тому що ситуація з розмовами з мамою по 

телефону допомагає героїні побороти стан HEIMWEH, який мав місце 

впродовж півтора тижня. 

Способом подолання стану HEIMWEH можуть виступати і речі, які 

суб’єкт Х бере з собою, коли покидає рідну домівку. Це можуть бути диски з 

улюбленими піснями, фотографії близьких людей, книги тощо. Героїня з 

наступного прикладу бореться зі станом HEIMWEH виставляючи фотографію 

мами на стіл. Це допомагає їй заснути: Sie sitzt jetzt mit den zwei Töchtern der 

Gastfamilie am Tisch und isst Kartoffeln, Kartoschka, Hackbraten und Salat, zum 

Nachtisch Eis. Sie geht langsam durch die Wohnung, betrachtet das Badezimmer, die 

Dusche. Abends stellt sie das Foto ihrer Mutter, einer schönen Frau mit 

melancholischen Augen, auf den Nachttisch und schläft ein [419].  

В стан HEIMWEH суб’єкт Х може не впасти або забути про нього 

займаючись активно діяльністю, або ж постійно відкриваючи для себе щось 

нове чи  засвоюючи новий рід занять. Це може бути спорт, їзда на велосипеді, 
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цікаві прогулянки, лижні тури тощо. Суб’єкт Х не повинен мати часу для того, 

щоб відчувати тугу: „Ich hatte nicht einmal Zeit, Heimweh zu haben. Praktisch 

jeden Tag habe ich etwas Neues entdeckt oder erlebt. Ich hatte die Möglichkeit, vieles 

zu machen, wovon ich schon immer fasziniert war.“ Jet-Ski-Touren, in einem kleinen 

Flugzeug mitfliegen, golfen, mit einem Quad fahren, Ausflüge nach New York, Los 

Angeles, Colorado, Mount Rushmore... [388]. 

 Інколи для суб’єкта вистачає ввімкнути телевізор, щоб подолати стан 

HEIMWEH, наприклад: Ich will kein Bayer sein. Wenn ich mal Heimweh habe, 

dann muss ich nur den Fernseher einschalten, und alles ist wieder gut [416]. 

З наведеного нижче прикладу видно, що суб’єкт Х сам подолав стан 

HEIMWEH згадавши, що він вміє добре їздити на велосипеді і замість того, 

щоб лежати в лікарні він здобув високих результатів на олімпіаді: Eigentlich 

habe ich nur noch in Erinnerung, dass ich damals noch nicht Fahrrad fahren konnte, 

weshalb ich an den Tagen, an denen die Radtouren stattfanden, immer ins 

Lagerkrankenhaus eingewiesen wurde. Dabei konnte ich mich durchaus auch mal 

einen Tag alleine beschäftigen. Ich hätte einfach Fernsehen gekuckt. Aber nein, sie 

redeten mir ein, ich hätte Heimweh und müsste die nächsten zwei Tage im 

Lagerkrankenhaus ihre Tabletten schlucken. Ich lernte Fahrrad fahren und errang 

während der Ferienolympiade im Dreierhopp eine Bronzemedaille. Somit 

qualifizierte ich mich für das Pionierferienlager «Fritz Heckert» in Plau am 

See [384]. 

Суб’єкт Х в подальшому прикладі – це дві дівчинки, які вперше покинули 

рідну домівку, змогли відволіктися через активну діяльність і не піддалися 

стану HEIMWEH: Der letzte Nachmittag endete traditionell im Kirner Schwimmbad, 

wo nach dem gemeinsamen Pizzaessen noch die Schwimmleistungen für den Erwerb 

des Sportabzeichens abgenommen wurden. Bei diesen zahlreichen Aktivitäten waren 

die vier Tage im Nu vorbei, und alle waren wieder voll begeistert. Selbst die beiden 

jüngsten Mädchen, die zum ersten Mal allein von zu Hause weg waren, haben diese 

Tage genossen und keine Zeit für Heimweh gehabt. 
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Стан HEIMWEH може самоподолатися, якщо суб’єкт Х в думках дасть 

собі установку на ситуацію, яка допоможе подолати цей стан. У наведеному 

прикладі бачимо, що герой втішає себе думками , що розлука не буде тривати 

довго, сама ситуація позитивно впливає на героя: Zurzeit gehören rund 30 

Mitarbeiter zu der Gruppe, die nach Leipzig pendelt. Für Stefan Koch, Ralf 

Dernbach und die anderen beginnt die Arbeitswoche am Montag um 6.15 Uhr. Dann 

fährt der Bus am Koblenzer Hauptbahnhof ab, der sie nach Sachsen bringt. Hier 

nehmen sie die Woche über an Schulungen teil, lernen die einzelnen Abteilungen 

kennen und arbeiten auch selbst mit. Sie wohnen in einem Hotel, das eigens für die 

Koblenzer Amazon-Leute komplett gebucht wurde. Am Freitagmorgen geht es dann 

wieder zurück an den Rhein. «Heimweh habe ich schon, das fällt mir nicht leicht», 

sagt Stefan Koch, der zwei Kinder hat. «Aber es geht» – schließlich weiß er, dass er 

nur ein paar Monate unter der Woche von seiner Familie getrennt ist. 

 

3. 1. 5. Слот «емоційно-поведінкові реакції». Звичайно, будь-який стан 

викликає певну реакцію, поведінку суб’єкта. Його поведінка тягне за собою 

відповідні наслідки, які можуть мати ознаки контрольованості / 

неконтрольованості, характеризуватися ознаками добре / погано, мати 

позитивні / негативні ознаки прояву. Семантична структура предикатів, які 

описують стан окрім дескриптивного значення включає компонент «оцінка», 

який тісно пов’язаний з емоційністю. Одні суб’єкти показують свої емоції, інші, 

навпаки – приховують. Якщо провести дослідження суб’єкту, то саме прояви 

стану HEIMWEH різняться  відповідно до гендерного аспекту.  

За дослідженням Беніша, бути чоловіком – це і є вже емоційним станом, у 

якому поєднуються антропологія і соціальний статус чоловічності. Це означає, 

що юнаки в процесі соціалізації вивчають правила прояву почуттів, які почуття 

можна показувати, а які треба приховати і не показувати публічно. Вважається, 

що прояви стану HEIMWEH є проявом слабкості у юнаків.  

З прикладу нижче бачимо, що юнак намагається не показувати стану 

HEIMWEH. Він займається спортом для стабілізації своїх емоційних проявів, 
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відвідує вечірки, але дуже неохоче, для нього це занадто обтяжливо (zu 

mühselig), він більше схильний до самотності (Er mag das Alleinsein). Хлопець 

не хоче показати своєї внутрішньої слабкості, він боїться цього, хоча його 

мучить туга: Und was macht der private Thomas Schmauser, wen oder was liebt er? 

Über sich und die seinen gibt er nur wenig preis. Hamburg ist Arbeitswohnsitz, wo er 

mit seiner Freundin, einer Kollegin, zusammenlebt. «Ich bin ein rechter Spießer. Ich 

will gut aussehen, fein essen und teure Weine trinken.» Vier Mal die Woche betreibt 

er asiatische Sportarten, Kung Fu und Taekwondo, zur harmonischen Stabilisierung. 

Er pflegt kaum Kontakte - «zu mühselig» -, und geht höchst ungern auf Partys. Er 

mag das Alleinsein, vor allem, wenn er Rollen üben muss («Auswendiglernen ist eine 

Qual»). Das berufsbedingte Reisen genießt er, aber immer wieder plagt ihn 

Heimweh. Heimweh nach den Eltern, die längst stolz sind auf ihren spinnerten Sohn, 

Heimweh nach dem Schäferhund und nach dem weißen Presssack vom Metzger 

Bernhard [377].  

Постійна боротьба з тугою та страхом показати її оточуючим може 

викликати почуття агресії. 

Для юнацького віку важливо не стільки раціональне сприйняття світу як 

знайти своє місце в ньому [269, с. 94]. Звідси потяг в далечінь (Drang in die 

Ferne), туга за подорожами (die Sehnsucht nach der Wanderbetrieb). Вони 

прагнуть пізнати щось нове. Їхнє завдання знайти батьківщину (Heimat zu finden 

und zu gestalten) [269, с. 95]. Стара батьківщина має відпустити юнаків. 

Оточення вважає, що юнакам не личить показувати тугу. Це вважається 

боягузтвом. Юнаки мають подолати це відчуття [269, с. 95]. Проте є й інша 

думка, що юнаки потерпають від сорому, що не відчувають туги за домівкою 

[269, с. 97]. 

 Інші суб’єкти не соромляться показувати своєї слабкості і коли вони 

впадають в стан HEIMWEH починають плакати. Дана поведінка проявляється 

ззовні і значення вербалізується за допомогою лексичних одиниць weinen  die 

Tränen: Das war aber wohl auch der Plan. «Closer than ever»  hatten Klum und das 

Produktionsteam die Staffel betitelt. Es sollte vor allem um die «Mädchen» gehen – 
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weniger um das, was sie werden wollen. Da wurde der fünftplatzierte 

Publikumsliebling, die 17-jährige Anna Maria mit philippinischen Wurzeln, als 

Ernährerin ihrer armen Familie inszeniert. Mit der etwas unbeholfenen Kirchenchor-

Sängerin Jacqueline ging Heidi shoppen, weil sie nur hässliche Klamotten hatte. 

Wenn sie vor Heimweh weinte, nahm Klum, die in diesem Jahr erstmals selbst auch 

noch die Stimme aus dem Off war, sie liebevoll in den Arm. 

Суб’єкт в даному прикладі плаче від туги, хоча інша особа намагається 

його якось заспокоїти. Інколи молитва допомагає забути про стан. 

Помолившись, суб’єкт ніби попадає в інший стан і забуває про  HEIMWEH: 

Jetzt ist die Schonfrist in der Gruppe vorbei. Die Jugendlichen verteilen sich auf 

Gastfamilien in ganz Deutschland, von Husum bis Oberasbach. «Ich bin aufgeregt», 

gibt Mindy, die ihr Heimweh mit Gebeten bekämpft, zu. Sie weiß: Jetzt muss jeder 

von ihnen alleine zurechtkommen - mit der Sprache, mit dem Essen und den 

deutschen Sitten [378]. 

Cуб’єкти, які перебувають в стані HEIMWEH, можуть не показувати 

зовнішніх проявів, а лише іх внутрішній стан та поведінка дозволяють нам як 

спостерігачам зауважити, що вони потерпають від туги. Тут прослідковується 

зв’язок емоції туги з іншими емоціями (відчай, байдужість, смуток, постійне 

очікування повернення у звичне середовище тощо): Mit einer müden Gebärde 

strich sich Frau Schimmel die verschwitzen Haare aus dem Gesicht. «Lara hat 

Heimweh.Sie steht stundenlang am Fenster und blickt hinaus, als ob sie einen Weg 

sucht, der zu ihrem Papa oder was weiß ich wohin führt. Sie steht und starrt hinaus, 

geduldig, ergeben und schrecklich traurig. – Eigentlich kann ich sie nur aufmuntern, 

wenn ich mit ihr in die Stadt fahre und ihr etwas kaufe.» «Spielzeug?» «Nein, kein 

Spielzeug. Sie will auch keine Puppen. Sie spielt ja nicht. Sie wünscht sich nur immer 

Röcke, Blusen, Pullis und Schuhe. Aber sie zieht die neuen Sachen nicht an, sie legt 

alles in den großen Pappkarton, mit dem sie gekommen ist.»  Sandra betrachtete die 

kleine Lara, die zusammengesunken auf der Bank saß, an den Nägeln kaute und auf 

den Weg starrte [385, с. 126]. 
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На поверхневому рівні для передачі різних емоційних та поведінкових 

реакцій носія стану HEIMWEH вживаються відповідні лексичні одиниці 

(mühselig, höchst ungern, Alleinsein, weinen, Tränen, mit Gebeten bekämpfen, 

traurig, zusammengesunken, Geduld, auf den Weg starren u.a.). Вживаними є також 

стилістичні засоби (порівняння, метафори тощо): «… jetzt  benahm sich das Übel 

wie eine Wespe am Fensterglas, die merkt, dass man sie fangen will, und hierüber 

aus Rand und Band gerät, plötzlich aber doch den Weg ins Freie findet» [269, с. 87]. 

 Відчай юнака бився об віконце наче оса. Тут порівнюється поведінка 

людини з поведінкою комахи. 

 

 

3. 2 Дискурсивні конфігурації концепту HEIMWEH 

 

У дослідженнях з проблематики емоціоконцептосфери [13, 37; 61; 53; 60; 

79] наголошується на тому, що  емоції взаємодіють, одна емоція супроводжує 

іншу чи одна емоція стає причиною іншої тощо [99, с. 293]. Концепти також 

утворюють свого роду поля [160, с. 213-214], відповідно у дискурсі – різного 

роду конфігурації. Концепт HEIMWEH  в силу своєї особливої дифузної 

поняттєвої складової, актуалізуючись у дискурсі демонструє свої різні 

конфігураційні можливості: а) опосередковані та б) безпосередні. Вже на рівні 

аналізу значення прямого номінанта даного концепту – лексеми Heimweh, 

можна констатувати зв’язок концепту HEIMWEH з такими концептами як 

GEBORGENHEIT, FREIHEIT, WÄRME, GLÜCK, HEIMAT, FREUNDSCHAFT і 

тощо. Конфігурації концепту HEIMWEH з даними концептами здійснюються 

через посередництво концепту VERLUST. Втрата цінностей, які формують суть 

наведених концептів,викликає у людини емоційний стан HEIMWEH.  

Схематично опосередковані конфігурації концепту HEIMWEH з іншими 

концептами зображено на (схемі 3.1.) 
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Схема 3.1. Опосередковані конфігурації концепту HEIMWEH.  

Наведемо приклади: 1) Alles was wir kennen – Menschen, Dinge, 

Umgebungen, Routinen – gibt uns ein Gefühl der Sicherheit. In neuer Umgebung 

vermissen wir die Sicherheit, die wir von Zuhause gewohnt sind. Das ganz normale 

Resultat: Heimweh! [343]. 

2) «Am meisten vermisse ich meine innere Ruhe». In Deutschland war mein 

Leben geregelt, alles lief wie von selbst [348]. 

3) Und das Heimweh der Leute nach Deutschland, wenn sie einmal etwas 

Vertrauen gefaßt haben – das ist erschütternd [395]. 

4) <…> Familie zu haben, ist keineswegs mehr selbstverständlich, sondern 

wird für viele zu einer diffusen Hoffnung – sie gilt als letzter Hort emotionaler 

Geborgenheit. In einer als unheil erlebten Welt, in Zeiten politisch-ökonomischer 

Verunsicherung, scheint die Sehnsucht nach einer heilen Familie, nach Tradition, 

Beständigkeit und Halt gewachsen zu sein [357]. 

Виділені у наведених прикладах лексеми виступають прямими 

номінантами відповідних концептів. Дієслово vermissen у прикладах 1, 2 

засвідчує втрату того, що було: спокій (innere Ruhe), впевненість (Sicherheit), 

що і спричиняє емоційний стан HEIMWEH. У прикладі 3 вживання часової 

форми перфекту вказує на те, що відбувалося у минулому, але як наслідок 

відчувається і сьогодні – це відчуття довіри (концепт VERTRAUEN). Довіра, 

позитивна дія якої усвідомлюється і сьогодні, і яка у іншому середовищі 
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зникає, спричиняє приголомшений емоційний стан HEIMWEH. (Das Heimweh 

ist erschütternd). 

Cеред причин виникнення емоційного стану HEIMWEH вказується на 

розлуку з сім'єю. І хоча, як відомо, на сьогоднішній день ставлення до сім'ї у 

Німеччині є неоднозначним, проте наведений приклад 4 вказує на те, що саме з 

сім'єю пов'язується сподівання на захищеність (Geborgenheit), стабільність 

(Beständigkeit), традицію (Tradition) та опору і підтримку (Halt). Це і є всі ці 

речі, відсутність або втрата яких спричиняє емоційний стан HEIMWEH.  

Концептами-посередниками можуть виступати VERLANGEN та 

WUNSCH. За посередництвом цих концептів концепт HEIMWEH утворює 

конфігурації з концептами, наведеними у схемі 3.1. «Конфігурації концепту 

HEIMWEH за посередництвом концептів VERLUST, VERLANGEN, 

WUNSCH». На відміну від концепту-посередника VERLUST, який сигналізує 

причини емоційного стану HEIMWEH, концепти VERLANGEN та WUNSCH 

вказують на намагання позбавитися цього стану (насамперед усунення причин 

його виникнення). Отже, концепти-посередники VERLUST та VERLANGEN/ 

WUNSCH перемикають інтерпретацію конфігураційних можливостей 

концептів у режимах «до» та «після» виникнення емоційного стану HEIMWEH: 

«втрата чогось→виникнення емоційного стану HEIMWEH→прагнення 

повернути втрачене / придбати «бажане». Номінантами концепту HEIMWEH 

можуть виступати при цьому, крім лексеми Heimweh, її ядерні синоніми 

(Sehnsucht, Sehnen, Notalgie). Концепти VERLANGEN та WUNSCH 

актуалізуються не лише відповідними лексемами, але й іншими синонімами (всі 

вони належать до приядерної зони номінативного поля концепту HEIMWEH) 

демонструючи при цьому різний ступінь прояву емоцій прагнення, бажання: 

Vielleicht haben Sie solche Erfahrungen auch schon machen müssen. Ich suche 

nach einer Lösung. Ich sehne mich nach Geborgenheit. Ich suche ein Ohr, das mir 

zuhört. Ich suche Augen, die mich ansehen. Ich suche einen Mund, der mir Worte des 

Trostes und der Hoffnung schenkt. Eine Hand, die mich hält [338]. 
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Наведений фрагмент – це, радше, пошук поради на основі пережитого 

досвіду (Vielleicht haben Sie solche Erfahrungen auch schon machen müssen / 

Можливо Ви вже переживали такий досвід). Дієслово sich sehnen зі своєю 

неоднозначною часовою перспективою, проте у контексті дії дієслова suchen у 

теперішньому часі, неозначених артиклів перед іменниками, які позначають 

об’єкт пошуку (ein Ohr, Augen, einen Mund, eine Hand), вживання дієслів 

zuhören, ansehen, schenken, halten у часовій формі «Präsens futuralis» 

актуалізують проспективну скерованість змісту висловлення «Ich sehne mich 

nach Geborgenheit» (концепт GEBORGENHEIT). Фактично йдеться про пошук 

умов, за якими людина буде почувати себе захищеною. Це емоційний стан 

Sehnsucht. Домінує диференційна сема [Zukunft], яка розрізняє синоніми 

Heimweh і Sehnsucht. Якщо врахувати той факт, що у дискурсі, при вживанні 

лексеми Heimweh може появлятись потенційна сема [Zukunft] у семантичній 

структурі значення цієї лексеми (Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft) 

(Дж. Лауль Сартре, франц. письменник) [431], то можна констатувати що, як 

засвідчує приклад, синоніми Heimweh та Sehnsucht можуть бути 

взаємозамінними у сприятливому контексті.  

Розглянута нами ситуація співзвучна тим ситуаціям коли проспективне 

вживання лексеми Heimweh (Sehnsucht) засвідчує прагнення людини знайти у 

майбутньому ту пристань, яка стане для неї рідною домівкою, тим притулком, 

простором, де будуть дієвими цінності, що формують її уявлення про 

затитищок, тепло, спокій, захищеність, щастя, безпеку і т.ін., а це і означає 

«бути вдома» (das Heimweh nach Zuhause). 

Синоніми третьої групи лексеми Heimweh засвідчують, що концепт 

HEIMWEH утворює опосередковані конфігурації з такими національно-

ідеологічними концептами як HEIMAT 2, VATERLAND, NATION, 

PATRIOTISMUS, KAMPFGEIST, NATIONALSTOLZ.  

Слово Vaterland у словнику Варіга трактується так: Land, in dem man 

geboren od. aufgewachsen ist, Heimat (Land). [323, с. 1291] (країна, у якій 

народився чи виріс) з зазначенням синоніма Heimat (Land). Heimat розуміється 
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як 1) (i.e.S.) «Ort, an dem man zu Hause ist, Geburts-Wohnort» (у вузькому 

значенні: місце де ти вдома, місце народження, місце проживання); 2) (i. w. S) 

Vaterland (у широкому значенні: Вітчизна). Зазначено словосполучення: die alte 

Heimat wieder besuchen/ знову відвідати колишню батьківщину; keine Heimat 

mehr haben/ більше не мати батьківщини; die ewige Heimat (poet., / вічна 

батьківщина) das Jensets / потойбіччя; meine zweite Heimat / моя друга 

батьківщина [323, с. 613]. 

У культурно-політичному словнику видання «Diet» слово Vaterland 

визначається як «суспільно-політична цілісність / єдність соціального і 

культурного середовища, яке є територією боротьби за здійснення історичної 

місії робітничого класу» при цьому Як зазначають K.Крампіц та Г. Вернінг 

більшість авторів, твори яких включено в укладену ними збірку, втратили цю 

територію боротьби чи ніколи не мали її, не говорячи вже про місію. Але всі 

вони мають Heimat / Батьківщину чи хочуть її мати. Heimat / Батьківщина – це 

не лише географічна територія, територіальна єдність / згуртованість, де 

людина вперше пізнає свою суть, але й противага чужині [260, с. 9]. 

Отже, Heimat – сума спогадів з часів довіри у місці захищеності – 

спогадів, які можливо і не є спогадами. Heimat може  одночасно відчуватися у 

співзвучності простору і часу; щастя, що колись жив у справжньому місці (am 

richtigen Ort) [260, с. 9]. Ще у 1833 році Генріх Гейне передбачив 

амбівалентність слова Heimat. З одного боку пошук захищеності, дитинства, з 

іншого – втеча від німецької урядової ситуації. У мирні часи, коли німецька 

політика «ще була в порядку» такого не було, щоб пануючі класи нікого не 

пригнічували чи не пригноблювали. Кількість емігрантів говорить сама за себе. 

Генріх Гейне писав: «Сутність весни пізнається зимою, і біля пічки творяться 

кращі травневі пісні. Любов до природи є квіткою в’язниці і лише у тюремному 

ув’язненні пізнається цінність свободи. Так німецька любов до Вітчизни 

починається вперше на німецькому кордоні, особливо, коли бачиш німецьке 

нещастя на чужині» [260, с.75].  
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Майже століттям пізніше, у 1929 році Курт Тухольський, після еміграції у 

Швейцарію закінчив висновок «Німеччина, Німеччина понад усе» визнанням: 

«Держава (der Staat) усувається (schert sich fort) коли ми любимо нашу 

батьківщину(Heimat) … Так, ми любимо цю країну (Land) … У патріотизмі ми 

поступаємось кожному – ми почуваємось інтернаціонально. У любові ж до 

батьківщини (Вітчизни) нікому – навіть тим, на чиє ім’я країна занесена у 

земельному кадастрі. Вона наша.» 

Однак державна пропаганда водночас завжди отримувала користь від 

любові до батьківщини і еманціпаційних потреб юності [260, с. 75].  

Генрі Мартін Клемт розмірковуючи на тему «Heimat» пише: «Heimat 

водночас індивідуальна та суспільна цінність <…>. На увагу заслуговує 

відмінність у трактуванні понять Heimat та Vaterland на Заході та Сході 

Німеччини. Так як НДР у часи свого існування визначала себе не інакше як у 

відмежуванні від Заходу - навіть там, де вона цього не визнавала (де вона у 

цьому не зізнавалась) – поняття Heimat, будучи  пов'язаним як з формою 

панування, так і з суспільною утопією, слугувало тут пошуку ідентичності і 

було опановано не тільки консервативним духом. 

До поняття Heimat у цьому контексті виходимо за тимчасової 

дводержавності, воно володіло виключно прогресивно-субверсивним 

потенціалом – саме настільки, наскільки так сформульоване почуття  

Батьківщини перемагало «споживацьке почуття, коли  погляд скеровувався на 

Захід» [260, с.35].  

Не заглиблюючись далі у філософські роздуми щодо понять Heimat та 

Vaterland, зазначимо, що поняття Heimat трактується у широкому та вузькому 

розуміннях: у першому випадку воно наближено до поняття Vaterland 

(Вітчизна), у другому – до поняття zu Hause (домівка). Якщо у широкому 

розумінні воно є загальносуспільним феноменом, то у вузькому – 

індивідуальним. Саме у цьому значенні лексема Heimat наближена до таких 

лексем як Heim, Haus, (zu Hause). Важливим є також розуміння того, що у 

сполученні з лексемою Heimweh (Heimweh nach der Heimat) йдеться не 
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обов’язково про тугу за місцем народження. Йдеться про тугу за місцем, де 

людина почувалась або буде почуватись вдома (zu Hause). Про це свідчать хоча 

б такі висловлювання як: meine / neue / alte Heimat/ моя / нова / стара 

Батьківщина, «Heimat in der Heimat zu verlieren / втратити Батьківщину на 

Батьківщині» [260, с. 39]; «Heimat aus der Heimat mitzunehmen / взяти 

Батьківщину з Батьківщини» [260, с. 39]. В останніх двох висловлюваннях 

актуалізуються на нашу думку два значення лексеми Heimat. Heimat 1 (у 

вузькому розумінні) та Heimat 2 (у широкому розумінні).  

Отже, можна зазначити, що у даному виді конфігурацій концепту 

HEIMWEH, а саме з концептами, номінантами яких виступають синоніми 

лексеми Heimweh третьої групи (периферійна зона номінативного поля 

концепту HEIMWEH), лексема Heimat має трактуватись у широкому значенні, 

що наближує її до лексеми Vaterland. 

В тому ж ключі актуалізують своє значення лексеми-номінанти концептів 

цієї групи NATION, PATRIOTISMUS, KAMPFGEIST, NATIONALSTOLZ. Це 

загальносуспільні поняття, які демонструють більш тісні «локальні» зв’язки в 

межах цієї конфігураційної групи: Kampfgeist – дух боротьби, im Geiste des 

Patriotismus erziehen / виховувати в дусі патріотизму; Nation↔Nationalstolz /  

нація ↔національна гордість. Це «високі» поняття, які формують національну 

ідеологію: любов до своєї країни/держави/вітчизни / Батьківщини / нації / 

народу. Звідси можна пояснити якоюсь мірою такі вживання лексеми Heimweh: 

Heimweh nach der Revolution / туга за революцією, nach blutigen Revolutionen / 

за кривавими революціями nach dem starken Täter / за сильним діячем, nach der 

Hässlichkeit / за огидністю тощо. 

Концепт HEIMWEH утворює також конфігурації з іншими концептами 

безпосередньо (без концептів посередників). Це фактично конфігурації з 

концептами, номінантами яких є виділені нами синоніми лексеми Heimweh 

другої групи, як психосоматичні проявлення (симптоми) емоційного стану 

HEIMWEH. 
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Cхема 3.2.  Безпосередні конфігурації концепту HEIMWEH. 
 

                 MISSBEHAGEN                                   AGRESSION 

             UNSTIMMUNG                                            DISTANZIERTE HALTUNG 

       VERBITTERUNG                                                VERBRECHEN  

   KATERSTIMMUNG                                                      SELBSTMORD 

          MELANCHOLIE                                                      KONFLIKT 

             ENTTÄUSCHUNG                                           WIDERSTAND 

                DEPRESSION                                       BRANDSTIFT 

                     BEKÜMMERNIS                      FLUCHT 

                                UNLUST         

                                                     

                     Симптоми          Емоційно-поведінкові реакції 

Актуалізація зазначених емоційних концептів засвідчує наявність 

емоційного стану HEIMWEH, відповідно актуалізацію концепту HEIMWEH. 

Слід однак зауважити, що прояви цих емоцій є контекстно залежними, тобто 

вони можуть ставати причиною або наслідком певних дій, а не обов’язково 

емоційних станів.  

Меланхолія чи депресія можуть бути наслідком проявів якоїсь хвороби, 

поганий настрій може бути у людини після сварки з другом, від неприємностей 

на роботі, врешті решт погана погода під час відпустки може зіпсувати людині 

настрій та ін. У випадку ж конфігураційних можливостей з концептом 

HEIMWEH йдеться саме про емоційні реакції на емоційний стан HEIMWEH. 

Третій тип конфігурацій концепту HEIMWEH зумовлюється 

відношенням «емоційний стан ↔ емоційні / поведінкові реакції носія 

емоційного стану HEIMWEH». У цьому ракурсі виявляються конфігурації 

концепту HEIMWEH з концептами AGRESSION, VERBRECHEN, FLUCHT, 

KONFLIKT, WIEDERSTAND, DISTANZIERTE HALTUNG,  SELBSTMORD, 

BRANDSTIFT. Дані концепти засвідчують ті негативні реакції носія емоційного 

стану HEIMWEH, які, як засвідчує наш фактичний матеріал, не завжди 

проявляються у формі інших симптоматичних емоційних реакцій (таких як 

наприклад поганий настрій, депресія, меланхолія, почуття невпевненості, 

байдужості і тощо), але й такі поведінкові реакції як дезертирство, втеча, 

вбивства, підпали, руйнування, вживання алкоголю, наркотиків тощо. 

 HEIMWEH 
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Отже, той факт, що концепт HEIMWEH об’єктивується чисельною 

кількістю синонімів лексеми Heimweh, які у свою чергу мають низку 

спільнокореневих чи споріднених слів, що належать до різних частин мови, 

крім того багатий оцінний потенціал лексеми Heimweh (її сполучуваність з 

іншими лексемами), зміна значення багатьох слів, що входять до номінивного 

поля концепту HEIMWEH, різні ознаки складників ситуації HEIMWEH – все це 

забезпечує різні конфігураційні можливості концепту HEIMWEH як у 

концептосфері так і у дискурсі німецької лінгвоспільноти. 
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Висновки до розділу ІІІ 

 
Фреймове моделювання є одним із шляхів зображення змістового 

наповнення та формального вираження кванта знань. Під фреймом розуміємо 

когнітивну структуру, що репрезентує результати та процеси пізнання світу 

людиною, зокрема «типізовані ситуації у свідомості людини і призначена для 

ідентифікації нової ситуації, яка ґрунтується на такому ж ситуативному 

шаблоні» (М. Мінський). На подальший розвиток заслуговують ідеї 

М. Мінського щодо запропонованих ним типів фреймів: поверхнево-

синтаксичних, поверхнево-семантичних, тематичних та оповідних. 

У роботі виконано фреймове моделювання ситуації емоційного стану 

HEIMWEH на синтаксичному та семантичному рівнях з застосуванням понять 

структурної схеми простого речення (ССПР) та позиційної схеми (ПС) 

висловлювання. І перші, і другі ґрунтуються на понятті пропозиційного  

фрейму, який моделює загальну ситуацію емоційного стану HEIMWEH, 

слотами-складниками якого є носій емоційного стану, емоційний стан, 

атрибути емоційного стану HEIMWEH (nach Z). Ці ситуанти зумовлені 

валентністю дієслів на позначення предиката, які вживаються в різних формах 

та з різним категоріальним значенням (транзитивні / інтранзитивні, дуративні / 

перфектні, інгресивні / егресивні, в активних / пасивних формах, з ретро- та 

проспективною спрямованістю дії / стану) тощо. Простий синтаксичний фрейм 

має ССПР «X hat Y nach Z». ПС висловлення розширюється за рахунок інших 

валентно не зумовлених ситуантів (вільних поширювачів), які семантично 

трактуються як причина емоційного стану HEIMWEH, способи його подолання 

та емоційно-поведінкові реакції носія емоційного стану HEIMWEH.  

Отже, ситуація емоційного стану HEIMWEH як макропропозиція 

розгортається у низці мікропропозицій, які і відображають наявність та 

характеристики різних ситуантів. Іншими словами макропропозиційний 

(складний) фрейм розгортається у тематично залежних й дискурсивно 

необхідних мікропропозиційних фреймах. 
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Носій емоційного стану HEIMWEH характеризується за родом, віком, 

професією, соціальним статусом, ситуативною роллю. Для вираження носія 

емоційного стану використовуються іменники та їхні проформи (особові 

займенники). В той же час носій емоційного стану характеризується на основі 

прийменникового атрибуту до номінанта емоційного стану, оскільки цей аспект 

засвідчує ціннісні пріоритети носія емоційного стану. 

Емоційний стан HEIMWEH виявляє такі характеристики як: а) наявність / 

ненаявність даного стану; б) його початкова стадія, тривалість та кінцева 

стадія; в) його активність / пасивність (агентивний / неагентивний характер); г) 

градуальний та ґ) валоративний характер. 

Різноаспектність зазначених характеристик зумовлюється: 

а) різними синтаксичними позиціями в ССПР лексем на позначення 

емоційного стану HEIMWEH; 

б) лексичним значенням, валентністю, керуванням, формою (активною чи 

пасивною) дієслова на позначення пропозиційного предиката, його видом 

(Aktionsart); 

в) лексичним значенням та частиномовною належністю лексем, з якими 

сполучається лексема – номінант емоційного стану HEIMWEH; 

г) різними семантичними відмінками лексем-номінантів емоційного стану 

HEIMWEH (агенс / пацієнс) тощо. 

Взаємодія зазначених факторів зумовлює оформлення висловлювань за 

такими синтаксичними фреймами: 

1)  X Nom.+ V Aktiv + Y Akk.; 

2) X Nom. + V Aktiv +Präp. + Y Dat.; 

3) Y Nom. + V Aktiv + X Akk.; 

4) X Nom. +V Passiv + Präp. + Y Dat.; 

5) Y Nom. + V Aktiv. 

Градуальні характеристики емоційного стану HEIMWEH виражаються:  

а) прикметниками в різних ступенях порівняння (groß, übergroß, riesig, 



172 

 

 

mittelmäßig, größer, klein, stark, heftig, schwer, still  та ін.); б) дієприслівниками 

(wachsendes, steigendes, zunehmendes та ін.) та в) відповідними дієсловами.  

Градуальні ознаки інтенсифікуються градуальними частками (sehr, zu, 

sogar та ін.).  

Градуальні та валоративні характеристики взаємодіють і виражаються 

переважно прикметниками з відповідним лексичним значенням (fürchterlich, 

verrückt, sehnsüchtig, unerträglich, furchtbar, brutal й ін.). 

Причинами емоційного стану HEIMWEH є такі, що: 1) вказують на 

втрату чогось (позитивно-оцінних емоцій, захищеного, звичного простору, 

звичаїв, традицій, ритуалів, соціального оточення тощо) та 2) нагадують 

втрачене (смакові, оптичні, акустичні фактори, природні ландшафти, фактори – 

символи і тощо); 3) зміна соціальної ролі у новому середовищі; 4) втрата 

контролю над новим оточенням та самоконтролю; 5) нові виклики у новому 

середовищі, подолання яких потребує сили, волі, бажання та ін. 

До способів подолання емоційного стану HEIMWEH належать: 

1) превентивні заходи (батьки проводять бесіду з дітьми, діти беруть 

участь у прийнятті рішення щодо тривалої подорожі, розповідь про майбутнє 

місце перебування, дорослі розширюють свої знання про нові умови 

перебування, тощо); 

2) можливість частіше відвідувати рідне місто,  батьківський дім  тощо; 

3) допомога вихователів, вчителів, друзів, нових знайомих; 

4) активна діяльність, засвоєння чогось нового; 

5) спілкування через Skype, Handy, врешті решт листування, тощо; 

6) (само)установка на швидке повернення у звичне середовище. 

Такі складові ситуації емоційного стану HEIMWEH як і сам «емоційний 

стан», «причини його виникнення», «способи подолання чи самоподолання» та 

«емоційно-поведінкові реакції» залежать від взаємодіючих вікових та родових 

характеристик носія емоційного стану HEIMWEH. 

Емоційно-поведінкові реакції на емоційний стан HEIMWEH можуть бути 

контрольованими  /  неконтрольованими, позитивними /  негативними. До 
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емоційних реакцій, які супроводжують або є наслідком емоційного стану 

HEIMWEH належать такі як паніка, страх, байдужість, відстороненість, 

замкнутість, а також такі емоції, які є симптомами емоційного стану HEIMWEH 

(депресія, меланхолія, роздратованість тощо), різницю між якими (тобто 

розглядати їх як симптоми чи емоційні реакції) встановити дуже важко.  

Натомість, поведінкові реакції особливо різняться у носіїв емоційного 

стану в залежності від родових та вікових чинників, що пов’язано з нормами, 

приписами, стереотипами, які впливають на процес соціалізації у суспільстві. 

Тісний зв’язок емоцій, дифузність значення лексем-номінантів чи 

дескрипторів емоційного стану HEIMWEH  приводить до того, що концепт 

HEIMWEH  демонструє різні дискурсивні конфігурації з іншими концептами: 

опосередковані чи безпосередні. 

Концептами-посередниками виступають концепти VERLUST, 

VERLANGEN та WUNSCH. Безпосередні конфігурації зумовлюються 

емоційно-поведінковими реакціями носіїв емоційного стану HEIMWEH. 

Матеріали розділу знайшли своє відображення в таких статтях дисертанта 

[25; 26; 27; 28]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Концепт як елемент концептуальної картини світу – це ментальне 

утворення, у когнітивній структурі якого виділяються поняттєвий, 

перцептивно- / асоціативно-образний та оцінний складники. Серед 

когнітивного структурування концептів на сьогоднішній день домінує 

фреймове моделювання. Сукупність концептів формує концептосферу 

лінгвоспільноти, чинне місце у якій  посідає емоціоконцептосфера як 

сукупність емоційних концептів. 

Емоційний концепт базується на відповідній емоції. Емоція – це складний 

феномен, який містить нейрофізіологічний, експресивний та чуттєвий 

компоненти. Під емоцією розуміємо «психічне відображення життєвого смисла 

явищ і ситуацій, зумовленого ставленням їх об’єктивних властивостей до 

потреб людини». 

Емоційний концепт HEIMWEH тлумачимо як етнічно зумовлене складне 

структурно-смислове утворення, що ґрунтується на понятті емоції туги, містить 

крім поняття образ, оцінку, культурну цінність, історичну пам’ять та засвідчує 

пристрасне відношення людини до життєво необхідних явищ у процесі 

інтерпретації нею навколишнього світу. 

2. Виявлено, що поняттєвий складник концепту HEIMWEH як і значення 

його ідентифікатора, композитної лексеми Heimweh, зазнали суттєвих змін У  

XVI ст. слово Heimweh вживалось для позначення «швейцарської хвороби» та 

вважалось діалектовим. У XVIII ст. це слово поширювалось як медичний 

термін, а пізніше згадувалось та тематизувалось у літературі. 

Загальновживаним воно стає у майже всіх відомих творах епохи Просвітництва 

та реалізму. У сучасних довідкових джерелах поняття туги трактується як 

емоційний стан туги за батьківщиною чи людиною, за місцем, де почував себе 

захищеним. Проте  таке визначення є неповним, оскільки не розкриває об’єму 

поняття Heimweh. Значення лексеми Heimweh стає все більше дифузним, 
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індивідуалізується і не випадково без правого атрибута (Heimweh nach …) не є 

самодостатнім.  

3. Змістове наповнення сучасного емоційного концепту HEIMWEH 

конкретизується при вербальній об’єктивації та дискурсивній профілізації. 

Образний та оцінний складники концепту актуалізуються розгалуженим 

потенціалом лексеми Heimweh, її синонімів, метонімічними та метафоричними 

переосмисленнями а також дискурсивними конфігураціями концепту 

HEIMWEH. 

Різномовні засоби, які слугують для об’єктивації концепту HEIMWEH чи 

його концептуальних ознак утворюють номінативне поле концепту, у якому 

виділяється центр (ядро та приядерна зона) та периферія (ближня і дальня). 

Синоніми лексеми Heimweh позиціонують себе як у центрі, так і на 

периферії. Розподіл синонімів на групи здійснено на основі виділення в 

семантичній структурі їхніх значень 1) інтегральних сем [Verlangen], 

[Wunsch]; 2) диференційних сем [Zurück / Vergangenheit] та потенційної семи 

[Zukunft]. Врахування даних сем дозволило не тільки розподілити синоніми 

лексеми Heimweh на групи, але й розмежувати синоніми ядерної зони 

номінативного поля концепту HEIMWEH. Особливу групу утворюють 

синоніми з інтегральною семою [Nation]. Синоніми виділених нами трьох груп 

постачають спеціалізовану інформацію про концептуальні ознаки концепту 

HEIMWEH. Новоутворення Ostalgie та Westalgie мають геополітичну 

прив’язку, засвідчують неоднозначність інтерпретації у наукових дискусіях, 

проте наш фактиктичний матеріал робить можливим їхнє зарахування до 

ядерної зони номінативного поля концепту HEIMWEH. 

Номінативне поле концепту HEIMWEH містить також мовні одиниці, які 

виявляються на рівні аналізу сполучуваності номінантів даного концепту та 

їхнього вживання у метафоричних структурах. 

Метафорична вербалізація концепту HEIMWEH здійснюється 

орієнтаційними, онтологічними та структурними метафорами. Наявність чи 

подолання емоційного стану HEIMWEH асоціюється з рухом УГОРУ чи УНИЗ 
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(орієнтаційна метафора), онтологічна метафора демонструє градуальний 

характер емоції та динаміку емоційного стану від виникнення до подолання. 

Структурні метафори засвідчують, що емоційний концепт HEIMWEH як 

концепт-ціль уподібнюється різним концептам як джерелу. При цьому концепт-

джерело KRANKHEIT актуалізує «спресовану історію поняття» Heimweh 

(термін Ю.С.Степанова). Метафоричні структури оформляються за різними 

моделями, що залежить від експліцитного / імпліцитного вираження концепту-

джерела, концепту-цілі та ознаки-конектора. Мовні одиниці, які задіяні у 

метафоричній профілізації концепту HEIMWEH належать до дальньої 

периферії його номінативного поля. 

Емоційні переживання, які супроводжують емоцію туги слугують 

симптомами даного емоційного стану, номінуються синонімами лексеми 

Heimweh, які належать до ближньої периферії номінативного поля. У 

дослідженні вони розглядаються на рівні метонімічної об’єктивації концепту 

HEIMWEH на підставі твердження науковців про те, що симптоми емоційного 

стану метонімічно позначають сам стан. 

Симптомами емоційного стану HEIMWEH слугують також соматичні 

реакції: фізіохімічні, температурні, термінальні, фізіобіологічні тощо. 

Макропропозиційний фрейм концепту HEIMWEH розгортається у 

тематично залежних та дискурсивно релевантних мікропропозиційних 

фреймах.  

У дослідженні здійснено фреймове моделювання емоційної ситуації 

HEIMWEH на синтаксичному та семантичному рівнях з застосуванням понять 

структурноі схеми простого речення та позиційної схеми висловлення (терміни 

З. Д.  Попової / Й. А.  Стерніна). Слотами пропозиційного фрейму емоційної 

ситуації HEIMWEH є: а) валентно зумовлені носій емоційного стану 

HEIMWEH, емоційний стан HEIMWEH, атрибути емоційного стану (Heimweh 

nach…) та б) валентно не зумовлені ситуанти: причини емоційного стану 

HEIMWEH, шляхи його подолання та емоційно-поведінкові реакції носія 

емоційного стану HEIMWEH. Пропозиційний предикат виражається при цьому 
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дієсловами у різних формах та з різними категорійними значеннями 

(транзитивні/ інтранзитивні, дуративн / перфективні, інгресивні / егресивні в 

активних / пасивних формах, з ретро- та проспективною направленістю дії / 

стану тощо). 

Носії емоційного стану HEIMWEH різняться за біологічним родом, віком, 

професією, соціальним статусом, ситуативною ролю, що виражається 

відповідними іменниками та їх проформами (особовими займенниками). 

Важливими для характеристики носія емоційного стану є прийменникові 

атрибути (nach…), оскільки цей аспект засвідчує з одного боку ціннісні 

пріоритети носія емоційного стану HEIMWEH з іншого – дифузність / 

індивідуалізацію значення лексеми Heimweh, прямого номінанта концепту 

HEIMWEH . 

Емоційний стан HEIMWEH демонструє такі характеристики як: 

а) наявність даного стану; б) його початкова стадія, тривалість та кінцева 

стадія; в) його активність/пасивність (агентивний / не агентивний характер); 

г) градуальний та ґ) валоративний характер. 

Різноаспектність даних характеристик зумовлюється: 

а) різними синтаксичними позиціями лексем-номінантів емоційного стану 

у синтаксичному фреймі; 

б) лексичним значенням, валентністю, керуванням, формою (активною чи 

пасивною) дієслова на позначення пропозиційного предиката, його видом 

(Aktionsakt); 

в) лексичним значенням та частинно-мовною приналежністю лексем, з 

якими сполучається лексема-номінант емоційного стану HEIMWEH. 

г) різними семантичними відмінками лексем-номінантів емоційного стану 

HEIMWEH (агенc /  пацієнс) тощо. 

Градуальні ознаки емоційного стану HEIMWEH виражаються: 

а) прикметниками у різних ступенях порівняння; 

б) дієприслівниками; 

в) відповідними дієсловами. 
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Для інтенсифікації градуальних ознак  застосовуються градуальні частки 

zu, sogar, sehr, nur та ін. 

Валоративні характеристики взаємодіють з градуальними, домінує 

негативна оцінка емоційного стану HEIMWEH. Натомість, синоніми третьої 

групи лексеми Heimweh з інтегральною семою [Nation] мають ідейно-політичне 

підгрунтя та формують позитивно-оцінне сприйняття концепту HEIMWEH. 

Проспективне поняття Heimweh базується на мріях, прагненнях, бажаннях 

носія емоційного стану HEIMWEH, наслідком чого є якщо не ототожнення, то 

зближення понять Heimweh та  Fernweh, про що свідчить можливість їхньої 

взаємозаміни у відповідних контекстах, що у свою чергу демонструє 

можливість актуалізації у семантичній структурі значення лексеми Heimweh 

потенційної семи [Zukunft]. 

 Емоційно-поведінкові реакції носія емоційного стану туги 

розподіляються на контрольовані / неконтрольовані, позитивні / негативні. До 

емоційних реакцій належать паніка, страх, байдужість, відстороненість, 

замкнутість, а також емоції – симптоми емоційного стану (депресія, 

меланхолія, роздратованість тощо), різниця  між якими дифузна. 

Поведінкові реакції різняться у носіїв емоційного стану залежно від 

родових й вікових чинників, що пов’язано з нормами, приписами, 

стереотипами, які впливають на процес соціалізації в суспільстві. 

Концепт HEIMWEH утворює різні дискурсивні конфігурації з іншими 

концептами: 

а) опосередковані концептами VERLUST,  VERLANGEN, WUNSCH; 

б) безпосередні, які зумовлюються емоційно-поведінковими реакціями 

носіїв емоційного стану туги.  

Перспективу подальшого наукового пошуку ми вбачаємо у поглибленому 

дослідженні геополітичних новоутворень Ostalgie та Westalgie, позитивно-

оцінного складника концепту HEIMWEH, проспективного трактування 

поняттєвого складника цього концепту, конфігурації концептів HEIMWEH ↔ 

UNFASSBARE тощо. 
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