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Вступ 

Розвинена національна мова не є монолітною, а становить сукупність 

форм, у яких вона існує та знаходить прояв у ієрархічно організованій 

багатоступеневій системі. Аксіомою сучасної лінгвістичної науки є положення 

про загальнонаціональну мову як гетерогенне явище, що реалізується за рахунок 

різних варіантів – форм існування мови, які утворюють її «стратифікаційну 

структуру» (В. Д. Бондалєтов, Л. П. Крисін). Існування різних форм мови 

спричинене розмаїттям історичних, соціальних, культурних та інших життєвих 

умов та потреб соціумів, а також обставинами, за яких та чи інша мова 

формується, розвивається та функціонує, задовольняючи комунікативні запити 

суспільства загалом та його окремих соціальних, станових, професійних, вікових 

груп. 

Початок ХХІ століття був позначений зростанням інтересу вітчизняних 

лінгвістів до соціальних різновидів мови та мовлення молодих людей як одного 

із соціальних варіантів зокрема. Вивчення субстандарту, до якого належить 

молодіжний сленг, має в зарубіжному мовознавстві більш давню традицію 

дослідження, ніж у вітчизняній філології. 

Молодь як найбільш прогресивна ланка суспільства з огляду на її вікову та 

психологічну специфіку формує та використовує «своєрідну мову», яка 

характеризується особливо виразною експресивністю лексичних засобів, 

прийнятних у неофіційному, приватному (дружньому) спілкуванні. Необхідність 

усебічного дослідження цього мовного явища якнайкраще обґрунтовано 

Л. П. Крисіним: «З-поміж усіх сучасних соціально-групових різновидів мови 

молодіжний жаргон є найбільш соціально значущим: ним послуговуються 

досить численні групи носіїв мови, багато його елементів проникають до 

літературної мови» [106, c. 372]. 

Дослідження молодіжного соціолекту має більш глибоке коріння в 

німецькій лінгвістиці – різні аспекти мови молодих людей вивчали 

Я. К. Андротзополос, С. Аугенштайн, В. Бахофер, М. Хун, Х. Еманн, Х. Елзен, 

Х. Хенне, Е. Нойланд, М. Райнке, М. Хайнеманн, М. Новотнік, П. Шлобінські, 
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А. Шолц, К. Ціммерманн та ін. У російській германістиці предметом 

дослідження за останні два десятиліття стали: фразеологія молодіжного сленгу 

німецької мови (Н. В. Семенова), неологізми німецькомовного молодіжного 

сленгу (Н. Д. Матарикіна), специфіка функціонування англіцизмів молодіжного 

сленгу (М. С. Романова), словотвірні тенденції у сучасній німецькій мові молоді 

(Є. О. Коломієць), структурно-семантичні особливості молодіжної лексики у 

Німеччині (Л. А. Юшкова), контрастивне дослідження неологізмів молодіжного 

мовлення кінця ХХ століття (К. О. Тихонова), зіставне дослідження 

молодіжного соціолекту російської та німецької мов: соціолінгвістичний та 

лінгвокогнітивний аспект (Є. В. Горчакова), молодіжний жаргон у російській та 

німецькій лексикографії ХІХ – ХХІ ст. (М. Ю. Россихіна), оцінна метафора 

німецького молодіжного сленгу (С. Н. Аюшеєва) та ін. На лінгвістичному 

просторі України дослідження німецького молодіжного сленгу репрезентовано 

лише трьома науковими студіями –  О. С. Христенко, О. В. Позднякова та 

Т. С. Шавловської. 

Однак незважаючи на значну кількість відповідних наукових праць, у 

сучасній германістиці залишилися проблеми, пов’язані з організацією та 

функціонуванням німецькомовного молодіжного соціолекту, що не дозволяє 

зробити висновок про системне вивчення цього мовного явища. Завдання 

сучасної лексикологічної науки полягає саме в детальному висвітленні питань 

системної організації словникового складу та слова в усіх його зв’язках та 

відношеннях. Недостатньо з’ясованими є і проблеми лексичної семантики 

лінгвальних одиниць німецькомовного молодіжного сленгу, зокрема характерні 

риси синонімії як найбільш розвиненого типу системних зв’язків у підсистемі 

молодіжного сленгу. Синонімія як прояв варіативності лексики мови якнайкраще 

відображає закономірності системної організації лексичних одиниць, вивчення 

яких забезпечує комплексне дослідження молодіжного лексикону. 

Актуальність роботи визначається її спрямованістю на вивчення тих 

аспектів проблеми семантики в німецькомовному молодіжному соціолекті, які 

ще не були предметом дослідження: семантична характеристика синонімічних 
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рядів, утворених словами-метафорами, специфіка семантичної адаптації 

англомовних запозичень у підсистемі молодіжного сленгу як одного зі шляхів 

поповнення синонімічних засобів сленгу, а також специфіка синонімічного 

зв’язку між сленгізмами.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах теми науково-дослідної роботи 

факультету лінгвістики Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» «Дослідження взаємодії одиниць мови і 

мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий та 

літературознавчий аспекти» (державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 

0111U006668, супровідний лист від 31.05.2011р.). 

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні та детальному описі 

лексико-семантичної специфіки синонімії молодіжного сленгу та шляхів 

поповнення сленгових синонімів. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- визначити теоретико-методологічне підґрунтя класифікації німецьких 

соціолектів та місце молодіжного сленгу в системі форм існування сучасної 

німецької мови; 

-  виявити характерні риси сленгової номінації; 

- визначити специфіку метафоричного переносу значення в молодіжному 

соціолекті, скласифікувати та схарактеризувати метафоричні переосмислення в 

межах німецькомовного молодіжного сленгу, ураховуючи їхні семантичні 

особливості; 

- висвітлити роль англомовних запозичень у молодіжному соціолекті та 

описати варіанти трансформацій значень англіцизмів шляхом аналізу їхніх 

семантичних структур та зіставити їх із семантичними структурами слів-

прототипів; 

- виявити специфіку системної організації сленгізмів та розробити 

структурно-семантичну характеристику молодіжного лексикону;  
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- здійснити семантико-словотвірну характеристику синонімічних рядів 

молодіжного сленгу та з’ясувати специфіку функціонування сленгових 

синонімів. 

Об’єктом дослідження є лексичні одиниці німецькомовного молодіжного 

соціолекту, зокрема іменники та дієслова як найбільші кількісно представлені 

граматичні класи лексичних одиниць молодіжного сленгу. 

Предмет дослідження – це семантична специфіка іменників та дієслів з 

характерними рисами синонімії, що функціонують у сфері молодіжного 

соціолекту. 

Зазначена проблема видається актуальною, особливо з огляду на 

тенденцію до швидкого оновлення лексичних засобів німецькомовного 

молодіжного соціолекту та короткотривалості їх функціонування. Лексика 

німецькомовного молодіжного сленгу досліджується у роботі у двох аспектах – 

епідигматичному та парадигматичному (на прикладі найбільш розвиненого 

системного зв’язку – синонімії). 

Матеріалом дослідження слугували 3255 лексичних одиниць, отриманих 

шляхом суцільної вибірки з лексикографічних джерел німецькомовного 

молодіжного сленгу, як друкованих, так і електронних. До дослідження було 

залучено тлумачні та перекладні словники різних видавництв із часовим 

інтервалом близько 25 років: Hermann Ehmann «Endgeil. Das voll korrekte Lexikon 

der Jugendsprache» [2005]; PONS Wörterbuch der Jugendsprache: Das Original 2016, 

2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, 2001, PONS 

Wörterbuch der Jugendsprache: Sammelband seit 2001 [2008],  PONS Wörterbuch der 

Jugendsprache Sammelband. Das Beste aus 10 Jahren [2010]; Langenscheidt Hä?? 

Jugendsprache unpluggend: Deutsch – Englisch – Spanisch – Französisch 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Duden – Das neue Wörterbuch der Szenesprache 

[2009].  

У роботі застосовано методи, які забезпечують комплексний і достовірний 

аналіз мовного матеріалу: 
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- аналіз словникових дефініцій (для визначення семантичних структур 

досліджуваних одиниць та специфіки функціонування слів-синонімів 

молодіжного сленгу); 

- контрастивний метод аналізу значення (для структурно-семантичної 

характеристики синонімічного лексичного матеріалу; при цьому залучалися й 

методи спостереження, зіставлення, аналізу, узагальнення); 

- компонентний аналіз уможливив вивчення структурно-семантичної 

характеристики лексичного матеріалу, семантичні зміни, що їх зазнають як 

нiмецькомовні, так і англомовні лексеми при входженні в молодіжний сленг; 

- графічний та табличний методи застосовано для систематизації та 

унаочнення даних, отриманих у результаті проведення дослідження. 

Наукова новизна дисертації визначається її метою та предметом 

вивчення. У роботі вперше досліджуються синонімія та синонімічні зв’язки між 

лексичними одиницями німецькомовного молодіжного сленгу, специфіка 

системної організації синонімічних сленгізмів, варіанти трансформацій значень 

англіцизмів при їх входженні в німецькомовний сленг.  

Теоретичне значення роботи визначається вагомістю її результатів для 

лексикології сучасної німецької мови, що вивчає лексичний склад мови, способи 

номінації й мотивацію номінації, а також зміну значення слова, асиміляцію 

англомовних запозичень, зокрема в підсистемі німецькомовного молодіжного 

сленгу. Отримані дані щодо системної організації сленгового лексикону, 

специфіки функціонування сленгізмів та характеру синонімічного зв’язку між 

словами-синонімами молодіжного соціолекту мають безпосереднє відношення 

до соціальної диференціації лексичного складу німецької мови. 

Практична цінність дисертаційного дослідження вбачається в 

можливості використання його результатів при подальшому вивченні 

німецькомовного молодіжного сленгу, у навчальних курсах із лексикології 

німецької мови (розділи «Способи збагачення словникового складу», 

«Парадигматичні відношення в лексико-семантичній системі сучасної німецької 

мови»), стилістики («Стилістична характеристика сучасного німецького 
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лексикону», «Функціональні стилі»), соціолінгвістики (розділ «Соціальна 

варіативність мови», «Форми існування мови»). Опрацьований матеріал 

дослідження може бути використано в лексикографічних працях (при укладанні 

німецько-українських та українсько-німецьких словників), у науково-

методичній літературі, а також при підготовці магістерських, курсових та 

дипломних робіт. 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Результати 

дослідження були предметом обговорення на засіданнях кафедри теорії, 

практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики Національного 

технічного університету України «КПІ» та на розширених засіданнях вченої ради 

факультету лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ» 

протягом 2012-2014 років. Основні положення дисертації та результати 

дослідження обговорювалися на восьми міжнародних конференціях: V  та VI 

міжнародних науково-методичних конференціях «Формула компетентності 

перекладача» (Київ, 2014 (0,1 др. арк.), 2015 (0,1 др. арк.)), VI та VІІ міжнародних 

науково-практичних конференціях «Міжкультурна комунікація: мова – культура 

– особистість» (Острог, 2012 (0,4 др. арк.), 2013 (0,4 др. арк.)), VII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження і викладання» 

(Кіровоград, 2013 (0,4 др. арк.)), V Міжнародній конференції «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2011 (0,5 др. арк.)), ІV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції у сфері 

лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов» 

(Тернопіль, 2014 (0,1 др. арк.) ), ХХVІІ Міжнародній заочній науково-практичній 

конференції «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии» (Москва, 2014 (0,3 др. арк.)) та двох всеукраїнських 

конференціях: ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мова як засіб 

міжкультурної комунікації» (Херсон, 2015 (0,4 др. арк.)), Всеукраїнській 

науковій конференції «Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні 

рішення» (Бердянськ, 2011 (0,5 др. арк.)).  
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Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено 

в одинадцяти публікаціях автора, а саме: у семи статтях, опублікованих у 

фахових наукових виданнях, одній статті, опублікованій у виданні іноземної 

держави, та трьох тезах доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура й обсяг дисертаційної роботи зумовлені метою та основними 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і 

загальних висновків, списку використаної літератури та додатку. Загальний 

обсяг роботи – 213 сторінок, з них 178 сторінок основного тексту. Список 

використаних джерел включає 394 позиції. 
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

НІМЕЦЬКОМОВНОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ 

1.1. Диференціація німецької мови за соціальним принципом та місце 

молодіжного сленгу у структурі мовлення 

Проблема соціальної диференціації мови є однією з найважливіших 

проблем соціолінгвістики, що має давню традицію дослідження у світовій 

лінгвістиці. Вона бере свій початок від відомої тези І. А. Бодуена де Куртене про 

«горизонтальне» (територіальне) та «вертикальне» (власне соціальне) 

членування мови [106, c. 300]. Цій проблемі приділяли увагу такі відомі 

представники соціолінгвістичної школи у мовознавстві як Н. Дітмар, К. Нарінгз, 

В. Порціг, Е. Радтке, Б. Шлібен-Ланге, А. Мейе, Ш. Баллі, Ж. Вандрієс, 

А. Сешее, також В. Матезіус, Б. Гавранек, Е. Сепір, А. І. Домашнєв, 

В. В. Виноградов, В. М. Жирмунський, О. Д. Поливанова, А. М. Селіщева, 

М. Н. Петерсон.  

Сучасні дослідження, присвячені питанню соціальної зумовленості мови, 

не можна вважати, на думку А. Д. Швейцера, «повторенням пройденого» [216, c. 

5] – адже змінилась як методологія дослідження, так і акцентування тих чи інших 

аспектів цієї проблеми. На цей час актуальними слід уважати два основних 

напрямки, за якими ведеться вивчення соціальної зумовленості мови (кожен із 

них поділяється на окремі аспекти): 

1) соціальна диференціація мови у зв’язку із соціальним розшаруванням 

суспільства; та  

2) соціальні умови мовного розвитку та функціонування. 

З погляду соціолінгвістики, «історична мова» (Косеріу) або 

«загальнонаціональна мова» не є однорідним утворенням. Цей факт був 

усвідомлений ще до того, як сформувалась спеціальна дисципліна – 

соціолінгвістика. В. М. Жирмунський уважав завдання вивчення соціальної 

диференціації мови одним із двох головних завдань, що стоять перед 

соціолінгвістикою [106, c. 300]. 
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Деякі дослідники, стверджує Л. Крисін [106, c. 95], говорять про уже 

сформовану теорію варіювання, яка описує різні коливання у мові та у її 

використанні. Така теорія спирається на твердження, згідно з яким, мовленнєва 

поведінка людини визначається не тільки її мовною компетенцією, але й знанням 

соціально зумовлених конотацій, тобто, смислів, супутніх основному значенню 

слова. 

Х. Леффлером [273, c. 79] представлено розподіл мовного континууму 

сучасної німецької мови у вигляді соціолінгвістичної моделі: 

Рисунок 1.1 

Соціолінгвістична модель мовного континууму сучасної німецької мови 

Х. Леффлера 

 

 

Як свідчить наведена схема, основою  розподілу є форми існування мови – 

усна та писемна. У межах зазначених форм реалізуються різні «лекти»: діалекти, 

«функціолекти» (аналог функціональних стилів або інституціональних 

дискурсів), соціолекти, гендерні та вікові «лекти», а також ситуативні «лекти», 
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пов’язані із вибором певного типу тексту та стилю, ідіолекти та медіалекти. При 

цьому автор зазначеної вище класифікації зауважує, що самі фактори, що 

спричиняють виникнення того чи іншого різновиду мови, мають 

екстралінгвальний характер та впливають на його вербальну маніфестацію [273, 

c. 87]. Можливо, ця класифікація не є всеохоплюючою, проте, на думку автора, 

варіативність мови – надзвичайно складне явище, описати яке можна лише з 

різних точок зору, ураховуючи при цьому велику кількість суміжних випадків, 

які на різних підставах можна віднести до кількох типів [273, c. 88]. 

Отже, мовна варіативність уважається однією з найбільш традиційних 

проблем соціолінгвістики, що вивчається активно та інтенсивно. Під мовною 

варіативністю розуміється не варіювання окремих мовленнєвих актів, а 

соціально зумовлені форми та способи вживання мови, характерні для певних 

груп мовців або галузей вживання мови [276]. К. Нарінгз підкреслює, що питання 

щодо джерел та причин існування мовної варіативності неодмінно пов’язане із 

взаємозв’язком мови та суспільства. Адже у кожній мовній спільноті наявні 

групи, що різняться між собою як за соціальними, так і за мовними ознаками. 

Окрім того, різні варіанти мови вживаються залежно від комунікативної ситуації 

та взаємовідносин між комунікантами. Певно, що не існує чіткого набору 

ситуацій і форм, які б були універсальними для мовних спільнот та мов.  

Значно ширше розуміння варіативності пропонує Г. Берутто, 

стверджуючи, що варіативність виділяється тим, що «певні форми реалізації 

мовної системи вживаються передбачувано, із певними соціальними та 

функціональними ознаками мовленнєвих ситуацій, та виявляють певний обсяг 

імплікації» [235, c. 264]. Варіанти мови вважаються вченим не повністю 

дискретними одиницями, а «формально визначеними точками конденсації, що не 

можливо чітко відмежувати» [235, c. 265]. Окремі мовні ознаки спостерігаються 

у багатьох варіантах, проте більш концентровано лише в одному із них, так, що 

більшість різновидів національної мови «виявляють значну спільну частину» 

[235, c. 265]. Вони можуть бути, до того ж, схарактеризовані не лише наявністю 

або відсутністю певних форм або правил, а більш того, «частотністю їхнього 
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вживання» [235, c. 266]. Характерні ознаки варіанту можуть проявлятись на 

різних мовних рівнях, однак, аналізу піддається переважно лексичний склад.  

Внутрішня диференціація мови є наслідком та виразником соціальної 

стратифікації суспільства. Більш наочний прояв внутрішньомовної 

гетерогенності залежить від диференційованості та комплектності соціальної 

системи, що послуговується певною мовою: чим гомогенніша та простіша 

структура суспільства, тим менш диференційована мова, якою розмовляють його 

члени. Проте й у високорозвинутих та складно структурованих суспільствах 

різниця між варіантами мови не значно велика, що пояснюється тим фактом, що 

потреба спілкування між представниками різних груп зумовлює тенденцію до 

зменшення розбіжностей у мовних варіантах [104, c. 44]. 

У сучасній германістиці дослідники вважають можливим, структуруючи 

весь мовний континуум, виділяти декілька видів підсистем або варіантів, які 

можна об’єднати у три групи:  

1. Діатопічні варіанти, що охоплюють діалекти, говірки та деякі не 

діалектні форми, пов’язані із територіальним розміщенням мовних колективів. 

Особливий інтерес при дослідженні діалектів представляє зівставлення із не 

територіальними варіантами мови, як, наприклад, розмовним мовленням, 

літературною мовою. Крім лише структурного опису особливостей діалектів 

необхідно проаналізувати їх соціо-лінгвістичні характеристики. При цьому 

необхідно враховувати ту обставину, що це усна форма існування мови, сфера її 

застосування обмежена з однієї сторони географічними рамками, з іншої – 

тематикою (в основному побутового характеру). Розмовна мова займає проміжну 

позицію між діалектом та літературною мовою. Це явище досить неоднорідне та 

представляє труднощі для його однозначного опису. Розмовне мовлення, як і 

діалект функціонує в основному в усній формі та є тематично обмеженим. 

2. Діастратичні варіанти – до яких належать варіанти мови, характерні для 

соціальних груп, а саме: спеціальні мови, що охоплюють як професійні, так і 

групові мови, а також мовні варіанти, що виникли  як результат диференціації 

суспільства за гендерною або віковою ознаками. 
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3.Діафазичні групи, які утворюють ієрархію («вертикаль») стилістичних 

прошарків або стилістичних рівнів сучасної німецької мови, та визначаються 

часто як діаситуативні групи лексики або ситуолекти (Situolekte) [249, c. 206]. 

Зазначеної класифікації дотримуються також К. Нарінгз [276], Косеріу 

[243], Й. Альбрехт [223], Г. Берруто [235]. Варіанти мови, наведені у 

класифікації, неможливо чітко відділити один від одного. Межі між 

вищезазначеними групами лексики рухомі, тому можна наголосити на 

поступовому переході елементів мовних варіантів із однієї групи в іншу. 

Намагаючись надати більшої точності при визначенні системи варіантів 

або підсистем мови, К. Нарінгз запропонувала виділити ще одну групу – 

діахронічну, яка дасть можливість відслідкувати історичні етапи розвитку 

відповідних явищ системи мови [276]. 

На думку А.І. Домашнєва, вищенаведені чотири виміри допоможуть 

створити надійну систему координат, яка дасть можливість класифікувати різні 

мовні явища, однак, для аналізу системи сучасної мови важливими і абсолютно 

достатніми виявляються перші три групи (виміри) [63, c. 128]. 

Цілком доречно постає питання, чи є мовна варіативність елементом 

системи мови або ж відноситься до сфери мовлення. К.Нарінгз [276] уважала, що 

не можна розглядати знання про структуру та функції мовних варіантів у якості 

складової знань про мовленнєву діяльність з наступних причин: а) варіативні 

характеристики мають регулярний, а не випадковий характер; б) уживання мови 

унормовано відповідно до певних зразків реалізації; в) можна навчити формам 

реалізації мови, тобто мовним варіантам. Однак, це також не означає, що мовні 

варіанти однозначно можна віднести до мовної компетенції, оскільки правила 

мовної варіативності формулюють правила обмежень, які визначають 

своєрідність використання мови певними соціальними групами у відповідних 

соціальних ситуаціях, а не правила формування слів чи речень. Тому лінгвіст 

підкреслює, що згідно з її схемою взаємовідношень між системою, нормою та 

мовленням, варіативність – це деякий проміжний елемент між системою мови та 

мовленням [104, c. 46]. 
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Соціолекти сучасної німецької мови можна вважати одним із найбільш 

багаточисельних та розгалужених мовних (лексичних) угруповань. Однак, серед 

лінгвістів немає єдності думок щодо самих кваліфікаційних ознак, які б 

слугували підставою віднесення того чи іншого явища до певної групи, як і немає 

спільного погляду щодо визначення поняття соціолекту. Соціальна символізація 

окремих мовних ознак базується, на думку Г. Леффлера [273, c. 113], не на 

об’єктивних, характерних для певної мови властивостях, а залежить більшою 

мірою від позиції та оцінки соціальних груп. Один і той же мовний елемент може 

в одному випадку мати соціолектний характер, в іншому – ні. Якщо існує 

можливість фокусування багатьох соціальних індикаторів мовного плану для 

характеризації певної соціальної групи, можна вести мову про соціолект. 

Спільна позиція лінгвістів зводиться до того, що джерелом розвитку соціолектів 

є субкультура суспільства. Однак, як зауважує А. І. Домашнєв, «німецькі 

соціолекти – це своєрідний плід впливу, щонайменше двох головних «стихій»: 

субсистемних різновидів (утворень) національної мови та «субкультурних» (Б. 

Шлібен-Ланге) імпульсів соціального життя суспільства [63, c. 130].  

Поняття «соціолект» уживається у лігвістичних дослідженнях та у 

лінгвістичній літературі неоднозначно: як синонім варіанту мови, як синонім 

мови певної групи, як загальне поняття для професійної мови та жаргону або ж 

як мова певного соціального прошарку. Так, з позиції У. Аммона, соціолектом 

можна вважати загальне позначення мовних варіантів, якими послуговуються 

різні соціальні об’єднання мовців, утворені за гендерним або віковим критерієм, 

професією або спільними інтересами [225]. Схожу позицію представляє й 

Х. Кубчак, уважаючи, що механізм виділення соціолекта виглядає наступним 

чином: із усіх знаків діасистеми (сукупність усіх варіантів певної мови), що 

представляють цю мову, виділяються специфічні для певних соціальних груп 

(групи людей, які знаходяться на одному щаблі соціальної ієрархії згідно з 

оцінкою членів суспільства). Проте, зазначена сукупність знаків, як зауважує 

Х. Кубчак [270], може уважатися соціолектом лише за її активного 

функціонування у межах певної групи. Німецький науковець М. Уеселер 
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розрізняє між власне соціолектами та мовами певних груп, наголошуючи: 

«Соціолект – це мовний варіант, детермінований соціальним класом чи 

соціальним прошарком та характерний для певних соціальних угрупувань та 

мовленнєвих ситуацій» [308, c. 171]. Схоже визначення поняття соціолекту 

підтримується багатьма лінгвістами. Отже, соціолект імплікує певну мовленнєву 

поведінку, що різниться від групи до групи, залежно від її престижності у 

ієрархічній системі (робочі, інтелігенція). Мови певних груп, на думку науковця, 

це «спеціальні (професійні) мови, тобто в основному, або ж виключно лексикон 

соціальних об’єднань людей, які утворили власні назви на позначення різних 

речей (мова декласованих елементів, мова солдатів, мова учнів, і т.п.). Мета 

існування подібних професійних мов – відмежування від сторонніх» [308, c. 162]. 

Ю. К. Волошин наголошує, що соціолект – не ізольоване явище, він знаходиться 

у постійному контакті як з літературною мовою, так із територіальними та 

професійними мовленнєвими системами, а також з іншими соціолектами; у той 

же час соціолект зберігає свою індивідуальність, свою специфіку [48, с. 8]. О. Д. 

Петренко вважає соціолект основною одиницею соціальної стратифікації мови 

та, попри наявність різних формулювань виділяє спільну позицію науковців 

щодо визначення зазначеного поняття – це твердження, що соціолект – це 

мовний варіант, типовий для певної соціальної групи носіїв мови [146, c. 98] У 

пропонованому дослідженні скористаємось визначенням соціолекту Т. І. 

Єрофєєвої: «Соціолект представляє собою… інваріантну соціально марковану 

підсистему мови, тобто набір елементів та правил мови, що формується та 

реалізується у мовленнєвій діяльності тієї чи іншої соціальної спільноти» [69, c. 

5]. Спільна риса усіх мовних варіантів, що йменуються соціолектами – як 

правило, додатковий засіб спілкування окремих соціальних, професійних, 

групових та вікових колективів. Виникаючи як відповідь на різні професійні та 

групові потреби окремих колективів, соціолекти завжди співіснують у 

мовленнєвій практиці з іншими формами існування мови, які завжди виступають 

як первинні, основні, а соціолекти – як доповнення до них. 
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Проблематичною у германістиці представляється і ситуація із 

класифікацією соціолектів. Ураховуючи специфіку нашого дослідження, 

розглянемо детальніше класифікації соціолектів, запропоновані у мовознавчій 

літературі. Так, наприклад, В. Д. Бондалєтов [35, с. 69-70] до соціолектів 

відносив: 

1) власне професійні «мови» (точніше лексичні системи), наприклад, 

рибалок, мисливців, гончарів, та людей інших занять; 

2) групові або корпоративні жаргони, наприклад, учнів, студентів, 

спортсменів та інших, головним чином молодіжних колективів; 

3) умовні мови (арго) ремісників, торговців та близьких до них 

соціальних груп; 

4) жаргон (арго) декласованих. 

Схожу класифікацію пропонує Л. Масенко [125, с. 86-89].  

1) Професійні соціолекти (жаргони); 

2) Групові або корпоративні (жаргони); 

3) Таємні мови (арго): 

3.1 професійні арго; 

3.2 арго злочинців. 

У германському мовознавстві немає однозначної позиції щодо 

класифікації соціолектів. Так, відома соціолог Б. Шлібен-Ланге розрізняє між 

спеціальними мовами (Fachsprachen), що утворились в різних професійних 

групах та своєрідними особливими мовами (Sonder-und Geheimsprachen), якими 

послуговуються різні співтовариства «субкультури», до яких дослідниця 

відносить злодіїв, солдатів, учнів, наголошуючи, що такі мови із самого початку 

призначені для підкріплення внутрішньої солідаризації між членами 

співтовариств, а також зовнішнього відмежування від сторонніх [293, с. 89-90]. 

Г. Леффлер [273, с. 105] виділяє соціолекти та соціолектні ознаки, як 

характерні риси окремих груп, які можуть свідчити про належність до 

соціального угрупування. Самі групи визначаються на основі позамовних 
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«соціальних» ознак. Характерні соціолектні риси можуть бути представлені 

цілим набором ознак – варіантом, та повністю або частково формувати соціальну 

групу, основною ознакою якої буде її мова. Сукупність мовних ознак є основою 

для групових (професійних) жаргонів (Berufs-, Fach-, Wissens-, Schichten-, 

Standes-, sprache/ Jargon). Розуміння соціолекту як мовної поведінки суспільно 

відокремленої групи осіб дозволяє, на думку вченого, уважати вищезазначені 

мовні явища, а також спеціальні мови соціолектами. Фахові мови та професійні 

жаргонізми Г. Леффлер зараховує до функціональних мовних варіантів. Власне 

соціолектами дослідник уважає лише ті мовні варіанти, носії яких утворюють 

окрему групу у суспільстві на основі інших ознак.  

В. Кеніг зазначає, що до соціолектів варто віднести різні особливі та 

спеціальні  мови (Sondersprachen), характерна риса яких, на його думку, 

сприяння інтеграції членів такого співтовариства та їх ізоляції від зовнішнього 

оточення, а також уживання спеціальних мов як засобу ідентифікації при 

прийомі до співтовариства інших осіб. Такі мови учений називає «контр-

мовами» (Kontrasprachen), оскільки вони слугують для мовного відмежування 

від оточуючих та протиставлення себе іншим [267, c. 133]. 

Однак, як уважає А. І. Домашнєв, авторам не вдалося адекватно 

класифікувати різні утворення через те, що в одному ряді закритих «мов» 

виявились «мови» учнів, студентів, солдатські жаргони та арго злодіїв, що є 

помилковою позицією. Такий підхід до класифікації соціолектів німецькими 

лінгвістами зумовлено, як уважає А.І. Домашнєв тим, що вони намагалися 

включити їх у дві групи: професійні «мови» та так звані спеціальні «мови», до 

яких у загальний ряд внесено і молодіжний сленг, і грубуватий солдатський 

жаргон, і таємне мовлення різних корпоративних, асоціальних та кримінальних 

співтовариств [63, c. 129]. 

Принципово інший підхід до визначення поняття німецьких соціолектів 

пропонує Н. Діттмар [249], підкреслюючи, зокрема, що соціальні варіанти 

неоднорідні за своїм характером та мають свою ієрархічну структуру. 

Аналізуючи зв’язки різних видів мовних утворень (варіантів), учений виділяє 
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зв’язок соціальних мовних пластів із територіальними діалектами, які слугували 

їх своєрідним доповненням. Таким чином лінгвіст наголошує на двоїстому 

характері таких утворень: як прототипі діастратичного фактору варіативності та 

спільному уживанні із місцевими діалектами, тобто, діатопічними утвореннями. 

Н. Діттмар зауважує, що професійні та інші групові «мови» використовуються 

лише у ситуації корпоративного контакту, а варіанти соціальних прошарків – у 

прямій залежності від умов спілкування, що переводить ці відносини у площину 

стилістичного (діафазичного) виміру. Таким чином відбувається перехрещення 

діатопічних, діастратичних та діафазичних факторів, що підтверджує позицію 

К. Нарінгз щодо евристичної цінності вищенаведеної класифікації, щодо 

розподілу мовного континууму на 4 групи [276, c. 89]. 

А.І. Домашнєв підтримує позицію Н. Діттмара, який пропонує починати 

класифікацію німецьких соціолектів із соціальних форм мовлення [249, c. 195], 

до яких належать, у першу чергу, наддіалектна форма мови – побутово-розмовна 

мова. У німецькому мовознавстві побутово-розмовні форми є ієрархічно 

структурованим утворенням, що складається із трьох частин. Нижня частина цієї 

ієрархії пов’язана із місцевим діалектом та має назву у германістиці – локальна 

побутово-розмовна мова. Базуючись в основному на діалектній структурі, вона 

отримала іншу назву – напівдіалект. До цього рівня належать міські діалекти або 

урбанолекти [249, c. 193]. Над цим рівнем розташовуються формації, що 

утворилися на основі місцевих діалектів і літературної мови та 

використовуються як засіб щоденного спілкування у межах великих територій – 

обласні побутово-розмовні мови. Та третій рівень побутово-розмовної мови, 

який характеризується витісненням місцевих діалектів і є найбільш наближеним 

до форми реалізації літературної мови, проте зберігає характерні риси місцевої 

вимови та незначну кількість лексичних одиниць місцевого характеру, – це 

літературна побутово-розмовна мова. 

Діалекти, що знаходяться на нижньому рівні системи форм існування мови 

та літературна мова, що займає найвищий рівень, а також яруси формації 
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побутово-розмовної мови утворюють ієрархічну вертикаль – соціо-

функціональну структуру німецької мови [63, c. 132]. 

Вищезазначені різновиди побутово-розмовної мови як елементи соціо-

функціональної структури національної мови та сукупність діатопічних 

утворень – регіолекти, є одним із типів діастратичних утворень – соціолектами 

сучасної німецької мови. 

До соціолектів А. І. Домашнєв [63, c. 132] відносить і сленг, хоча зазначає, 

що серед спеціалістів немає єдності поглядів з приводу того, чи існує взагалі 

німецький сленг, а також виділяє існування проблеми дотримання установлених 

детальних критеріїв визначення явища сленгу, тому шкала оцінок залишається 

дуже широкою: одні дослідники розглядають такі висловлювання як розкуті 

зневажливі форми побутово-розмовної мови, інші бачать у таких мовленнєвих 

формах явище жаргону, різних спеціальних мов. Проте, як зауважує Н. Діттмар, 

найближче сленг знаходиться до груп молодіжних мов [249, c. 13]. 

Іншим видом соціолектів є професійні мови (Berufssprachen), які 

виявляються різновидом «соціально зумовлених» спеціальних мов 

(Sondersprachen) на відміну від різних «предметно зумовлених» спеціальних мов, 

що відомі під назвою «мови спеціальності» (Fachsprachen) [249, c. 218]  Не 

дивлячись на такі розбіжності, ці різновиди найчастіше розглядаються у межах 

однієї групи – Fach-und Berufssprachen, оскільки зрозуміло, що мова йде в цілому 

про формування у професійному середовищі мовних норм, специфічних для 

певної галузі знань та занять, у яких певною мірою помітний вплив відповідної 

предметно-термінологічної лексики [267, c. 133]. 

 Позначаючи соціолекти «мовами», автори енциклопедичного довідника 

німецької мови Е. Агрікола, В. Фляйшер, Х. Проце  підкреслювали, що термін 

«мова» використовується лише умовно щодо утворень, про які йдеться, й не 

повинен призводити до помилкових тлумачень, оскільки під цим терміном 

розуміють не окремі мови зі своєю структурою та загальною системою, а набір 

спеціальних засобів лексичного та словотвірного характеру, що за своїм змістом 
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належать до різних галузей спеціальної лексики (Sonderwortschatz) [цит. по 63, с. 

133]. 

Особливу групу соціолектів складають жаргони та арго. У французькій 

соціолінгвістиці ці терміни (жаргон, арго) чітко розмежовуються та вивчаються 

окремо. Потрібно, однак, наголосити, що серед німецьких лінгвістів немає 

одностайності у питанні розмежування цих двох мовних явищ, які, як зауважував 

В. Порціг [283, с. 249], мають  дуже багато схожого між собою, а на думку 

Н. Діттмара [249, с. 218-221], практично не можливо відділити одне від іншого, 

і тому вчений уважає можливим не тільки об’єднати вищезазначені поняття, а й 

формації спеціальних мов, до яких учений відносить і сленг, у загальну групу під 

терміном «Sondersprachen (Argot(olekt)/Slang)».  

Зауважимо, що такий підхід до класифікації німецьких соціолектів не 

потрібно вважати єдиною позицією дослідників. Вищезгадана класифікація 

соціолектів підтримується А. І. Домашнєвим, ураховуючи позицію вченого 

щодо виокремлення сленгу та жаргонів/арго із загальної групи спеціальних мов. 

Узагальнено типологію соціолектів німецької мови можна зобразити 

наступним чином: 

Загальнонаціональна мова 

(Gesamtsprache) 

 

    

 

 

Побутово-розмовна          Професійні мови Спеціальні мови 

мова (Umgangssprache)       (Berufs- und Fachsprachen)  (Sondersprachen) 

   

 

         Професійні мови   Предметно-спец. мови    Групові мови     Таємні мови 

  (Berufssprachen)        (Fachsprachen)           (Gruppenspr.) (Geheimsprachen) 
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Із цілої низки німецьких соціолектів помітно виділяється молодіжний 

сленг, який, за визначенням Х. Хенне «позначає специфічні способи мовлення та 

письма, за допомогою яких молодь прагне своєї мовної спеціалізації, і таким 

чином, частково самоідентифікації [263, с. 373], уточнюючи: «мови молодіжних 

груп це ті екзистенційні форми, які акумулюють молодіжний спосіб життя та 

світосприйняття проти встановленої дорослими стандартної мови» [264, с. 208]. 

Й. Альбрехт [224, с. 30] розглядає молодіжний сленг як діафазичний 

варіант, який чіткіше маркований ніж розмовна мова, оскільки у ньому більш 

явно виражений інтернаціональний елемент. Як і арго, загалом це «другорядна 

мова», якою молодь послуговується додатково із «нормальною мовою». 

Молодіжний вокабуляр належить переважно до другорядного субстандарту. 

І. Радтке вважає молодіжний сленг соціолектом, носіями якого є різні 

групи молодих людей, місце його серед варіантів розмовної мови [284:102]. 

Молодіжний сленг іноді йменують «груповою мовою» [246]. Належність 

до групи та статус «спеціальної мови» можуть бути на думку Х. Леффлера 

перехідними, тимчасовими та постійними. Відповідно вчений виділяє перехідні 

(транзиторні), тимчасові та постійні соціолекти. До транзиторних соціолектів 

належать вікові субкоди німецької мови – мовлення дітей, учнів, молодих людей, 

студентів, дорослих та людей похилого віку; тимчасовими соціолектами вважає 

мовлення солдатів, в’язнів, спортивний жаргон, жаргон груп, які об’єднує 

спільне проведення часу, мову інтернет-спілкування; постійні соціолекти – це  

мови жінок та чоловіків, мови декласованих елементів та ідиш [273, с. 113-124]. 

 Своєрідний підхід до цього питання запропоновано німецьким філологом 

С. Аугенштайн [229, с. 22-26], яка пропонує розрізняти три рівні, що 

характеризують молодь, і таким чином, мову, якою вона спілкується. На 

макрорівні молодь розуміється як велика група людей, виокремлена серед інших 

вікових груп та об’єднана почуттям спільності. Другий рівень характеризує 

молодь як певну субкультуру, тобто групу людей, об’єднаних спільними 

інтересами, способом життя та родом занять. На мікрорівні молодь виступає у 

ролі компанії друзів-однолітків, які більшу частину вільного часу проводять 
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разом. Якщо говорити про макрорівень, то всередині замкненої тісної компанії 

молодих людей створюється «внутрішньо-групова мова» (die Ingroupsprache), 

яка задовольняє комунікативні потреби кожного учасника. Для комунікації в 

межах субкультури служить «мова субкультур» (die Szenensprache), яка визначає 

місце та сферу поширення такої молодіжної культури, а також дає уявлення про 

її внутрішню структуру. Якщо розглядати молодь як особливу групу в межах 

усього суспільства, як це зазвичай робить більшість науковців у своїх 

дослідженнях, то під «молодіжною мовою» слід розуміти «соціолект покоління» 

(das Generationssoziolekt), оскільки спілкування відбувається між різними 

поколіннями та культурами.  

В. Д. Бондалєтов, виділяючи типові риси, характерні для соціальних 

діалектів, як: 1) матеріальна сутність усіх соціальних діалектів полягає в 

основному у їх лексичній, лексико-фразеологічній системі, оскільки їх 

граматична будова та фонетична система повністю збігаються із основною 

мовою їх носіїв; 2) соціальні діалекти ніколи не слугують єдиним засобом 

спілкування, вони завжди виступають лише як додаток до загальнонаціональної 

/ літературної мови або діалекту осіб, які ним послуговуються, уважає 

правомірним називати мовлення молодих людей соціальним діалектом, 

ураховуючи його функції, характер лексико-понятійної системи, сфери та умов 

уживання та інших структурно-мовних та екстралінгвальних показників. [35, с. 

4]. 

І.І. Колесніченко виділяє такі категоріальні властивості соціолектів: 

- високий рівень експресивності соціолектного мовлення; 

- яскраве стилістичне забарвлення мовлення, його образність 

(метафоричність, гіперболічність, евфемістичність); 

- швидка змінність та динамічність лексичного складу соціолектів; 

- наявність великої кількості дублетних найменувань – синонімів до 

синонімічних домінант – стилістично нейтральних слів стандартної мови [89, с. 

9]. 
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 «Молодіжна мова» як калька терміну «Jugendsprache» у германістиці 

характеризується неоднорідністю та гетерогенністю [100; 268]. Неоднорідність 

самої молодіжної групи є причиною неоднорідності мови, якою вона 

спілкується. Недостатня соціальна диференціація молоді та її мови 

критикувалась К. Глой ще у 1985 році, який зокрема стверджував наступне: 

1.«Не існує єдиної молодіжної мови (Jugendsprache), оскільки не існує 

молоді як гомогенної групи, (…) 

2.Не існує молодіжної мови (як противаги мові дорослих) (…) 

3.Не існує молодіжної мови, а лише мовлення молодих людей [цит по 280, 

с. 24-25].  

Як зазначає Е. Нойланд, нові студії молодіжного сленгу не приділяють 

уваги експліцитному розгляду поняття «молодь». Сучасні дослідження 

відмовились від сприйняття мовлення молодих людей як гомогенного явища, не 

поєднуючи його, однак, із подальшим суспільно-аналітичним розмежуванням. 

Тому необхідним є теоретичне визначення статусу груп мовців, що беруть участь 

у дослідженні, а, відповідно, справжнього предметного поля лінгвістичного 

дослідження молодіжного сленгу [280, с. 25]. Дослідниця пропонує розглядати 

це мовне явище як «засіб комунікації між членами однієї групи, що існує 

переважно в усній формі та використовується молодими людьми у певних 

ситуаціях, а також характеризується основними типовими рисами розмовної 

мови, групової мови та комунікативної інтеракції» [280, с. 45].  

Соціолінгвістична неоднорідність молодіжного сленгу стала предметом 

уваги багатьох дослідників. Г. Еманн [346] уважає параметри «північ/південь» та 

«місто/село» такими, за якими можна пояснити таку неоднорідність, які 

стосуються, однак, не лише мови молоді. Х. Леффлер [273] шукає  пояснення 

різної мовної поведінки молоді у різному рівні освіти. Е. Нойланд [277] висуває 

на перший план належність до різних угрупувань та гендерну диференціацію. 

Варто зауважити, що лінгвісти поєднують диференціацію молодіжного сленгу 

також із віковим критерієм, виходячи із позиції про розподіл тривалості фази 

молодості на три частини – молодь раннього підліткового віку («Рräadoleszenz»), 
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підліткового та раннього юнацького віку («Аdoleszenz»), а також пізнього 

юнацького віку («Рostadoleszenz»). Перша фаза триває, як зазначає 

Я. Андроутзополос, до 11 – 12 років, друга фаза охоплює 12 – 19 роки життя, 

третя триває до 25, або й до досягнення 30 років. Період раннього юнацького 

віку, на думку М. Райнке, може бути різним за тривалістю, це саме той період, 

коли суспільство уже не сприймає молоду людину як дитину, однак ще не надає 

їй статусу дорослого. Саме у період адолесцентності, як показують численні 

дослідження, молоді люди активно вдаються до мовного експерименту, 

продукуючи своєрідні висловлювання. Згідно з соціальним критерієм виділяють 

мову школярів, студентів, професійних та неформальних груп молоді. 

Визначення молодіжного сленгу як соцолекту підкреслює той факт, що цей 

мовний феномен зумовлений, у першу чергу, соціальним фактором, а не 

біологічним. Домінантою у визначенні мовленнєвої поведінки молодих людей 

вважається основна соціально-вікова група.  

Отже, незважаючи на досить значну кількість наукових праць, 

присвячених вивченню різних аспектів німецькомовного молодіжного сленгу, 

невирішеними залишаються ще багато питань, пов’язаних з цим мовним явищем. 

 

1.2.Термінологічний статус поняття молодіжного сленгу 

  Дослідження субстандарту, до якого належить і молодіжний соціолект 

супроводжується вживанням низки термінів на позначення цього мовного явища 

– молодіжна мова (Jugendsprache – М. Хайнеманн, Х. Хенне, П. Шлобінські, 

E. Нойланд, Я. Aндротзополос), молодіжний жаргон, молодіжний сленг 

(Jugendjargon, Jugendslang), мовленнєва поведінка молодих людей (Sprechweise 

Jugendlicher – М. Хайнеманн), соціолект певної генерації (Generationssoziolekt – 

В. Функе), мовленнєві стилі (Sprechstile – Ф. Янушек, Г. Koль, I. Людевігт, 

П. Шлобінські), Szenensprache. Причиною дефініційної проблеми молодіжного 

сленгу слід уважати різницю поглядів щодо мовців, їх вікових меж, специфіки 

цього явища. Щодо термінологічного та поняттєвого статусу зазначеного 

мовного явища не існує одностайності поглядів дослідників.  
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Так, Х. Хенне вважає «молодіжну мову» творчим, ігровим, 

експериментальним, неконвенціоналізованим варіантом стандартної мови [264, 

c. 208]. Я. Андроутзополос розуміє «молодіжну мову» як вторинний варіант 

мови, що набувається у процесі соціалізації у суспільній групі та вживається у 

повсякденній неформальній комунікації у соціальному віці «молодь» [228, c. 35]. 

П. Шлобінські висловлює думку, що спосіб спілкування молоді – це лише 

продукт впливу засобів масової інформації, та розглядає абстрактне поняття 

«молодіжної мови» як сукупність конкретних мовних стилів, характерних для 

окремих соціальних груп. Виникнення стилю, специфічного для окремої 

молодіжної культури, а відтак і стилю мовлення представників цієї культури, 

зумовлене специфічними культурними ресурсами, які здебільшого 

запропоновані ЗМІ, а також створенням нових відносин у суспільстві з іншого 

боку [296, c. 19]. 

Молодіжним сленгом зазвичай називають не мову усієї молоді, а 

специфічні форми, що виникли під впливом різних причин та вживаються 

окремими групами мовців. О. В. Розен підтримує таку позицію та вважає, що 

молодіжні жаргонізми (дослідниця визначає зазначене мовне явище як жаргон) 

– це специфічні слова та вирази, що сигналізують про групову, вікову 

солідарність, особливо по відношенню до груп дорослих носіїв мови, інтеграцію 

підліткових груп, які поєднує іронічне, критичне, опозиційне ставлення до 

певних цінностей світу дорослих, а також юнацький ізоляціонізм та висування 

своїх ціннісних критеріїв, протиставлення себе дорослим [162, c. 152]. 

Найчастіше вживаними термінами на позначення цього мовного явища 

можна вважати «молодіжна мова» (Jugendsprache) у германському мовознавстві, 

а також «молодіжний сленг» у роботах українських лінгвістів, вищезгадані 

терміни та «молодіжний жаргон» у дослідженнях російських германістів. До 

того ж спостерігається термінологічна нестійкість у розмежуванні понять 

«жаргон» та «сленг». Неоднозначне використання дослідниками лінгвістичних 

термінів та понять спричинило лінгвістичну невпорядкованість молодіжної 

комунікації. Якщо проаналізувати дефініції жаргону та сленгу у зарубіжному та 
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вітчизняному мовознавстві, можна помітити характерну особливість – 

полісемність термінології та визначення цих понять як синонімічних: «Жаргон – 

мова якоїсь соціальної чи професійної групи, що відрізняється від 

загальнонародної наявністю специфічних слів і виразів, властивих цій групі; 

сленг // Умовна, штучна говірка, зрозуміла лише у певному середовищі; арго» 

[316, c. 11]. 

Своєрідна ситуація склалась у мовознавстві навколо самого явища сленгу. 

Аналіз лінгвістичної літератури засвідчує існування низки суперечливих думок 

стосовно визначення цього лінгвістичного феномену в сучасному мовознавстві. 

Така позиція варіюється від повного заперечення існування цього явища як 

самостійної мовної категорії [52, c. 107], до сприйняття його як форми побутово-

розмовної мови, спеціальної мови [286; 249], молодіжної розмовної мови [305]. 

Сленг визначають як «особливий периферійний пласт нелітературної лексики та 

фразеології» [206], як словниковий склад молоді великих міст [283; 292; 354; 

140]. 

В англомовній мовній культурі вживають термін сленг на позначення 

некодифікованої мови, який з’явився у 1750 році у значенні «мова вулиці». 

Активно вживатися в англійській лексикографії почав з ХІХ століття. За час 

уживання цього терміна у лінгвістиці відбулися зміни у його дефініції, що 

підкреслюють у своїй роботі  К. Л. Бондаренко та О. С. Бондаренко [36, c. 69]. 

У східнослов’янській лексикології термін «сленг» з’явився відносно 

недавно. Поява цього терміна пов’язана із вивченням англомовних культур [121, 

211]. Тому сленгом називалась спочатку виключно англомовна реалія – «Сленг 

– те саме, що й жаргон (у вітчизняній літературі переважно стосовно 

англомовних країн)» [312, c. 161].  

В .О. Хомяков пропонує розрізняти між загальним сленгом, до якого він 

зараховує «відносно стійкий для певного періоду, широко розповсюджений і 

загальнозрозумілий шар нелітературної лексики і фразеології в середовищі 

живої розмовної мови (інколи з фонетичними, морфологічними і синтаксичними 

особливостями), достатньо неоднорідний за своїм генетичним складом і 
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ступенем наближення до літературної мови, який має яскраво виражений 

емоційно-експресивний оцінний характер, що часто є протестом-насмішкою 

проти соціальних, етичних, естетичних, мовних та інших умовностей та 

авторитетів» [цит. по 116, c. 159-160] та спеціальним сленгом, до якого автор 

відносить специфічну лексику і фразеологію соціальних жаргонів і арго 

кримінального світу [206, c. 71]. Автором ідеї такого розподілу сленгу став 

відомий англійський учений Е. Партрідж, який розподіляв сленг на “The 

Standart” або “Norm of slang” та  “Kinds of slang other than standart”. Пропозиція 

британського дослідника знайшла схвальний відгук у роботах учених 

В. Г. Вілюмана [46] та Г. О. Судзиловського [189].  

Німецька германістика, як уже зазначалось, не сформувала чіткої позиції 

щодо самого існування у німецькій мові цього явища [63, c. 131]. Однак, не 

можна залишити поза увагою роботи окремих лінгвістів (Г. Баузінгер, Н. Дітмар, 

Г. Мозер, В. Порціг, Т. Шіппан, Т. Левандовскі), які розглядали зазначене мовне 

явище, що, на думку А. І. Домашнєва, завжди існувало в усному німецькому 

мовленні, та тільки під впливом англійського терміна подібні висловлювання 

отримали і в німецькій мові назву «сленг». В. Порціг  [283, c. 253-254] писав, що 

люди не звертають увагу на такого роду висловлювання, які вони часто чують 

від молоді. Основою таких висловлювань слугує гротескне перебільшення, 

ризикований жарт, що балансує на межі розв’язності, а за своєю естетичністю 

така мовна поведінка не заслуговує підтримки та схвалення. Сленгізми, на думку 

В. Порціга, знімають гостроту серйозності об’єктивного світу та стають 

публічною грою. Такі утворення мають зовсім іншу «соціальну роль» ніж 

спеціальні мови, що доводить правомірність виділення сленгу в німецькій мові 

як окремого соціолекту, хоча ця назва все ще не стала загальноприйнятою у 

німецькій лексикології та лексикографії.  

Загальноприйняте розуміння сленгу у германістиці відповідає критеріям 

субстандарту. Йдеться про мовні форми, що знаходяться рівнем нижче норми 

(«субнорма» за K. Зорніг [305]), та є характерними для неформальних ситуацій і 

навпаки, нетиповими для писемних текстів. У лексиконі Мецлера сленг 



30 
 

визначається як «варіант мови, що не належить до стандарту та вирізняється 

надзичайною неформальністю, функціонування якого не обмежується певним 

регіоном; характеризується наявністю стилістично маркованої та емотивно 

забарвленої лексики, що вживається в повсякденному спілкуванні та слів, 

вживання яких обмежене окремою соціальною або професійною групою. Сленг 

– це мова окремої групи із сегрегаційним компонентом та переважно усною 

формою функціонування» [363, c. 639]. Л. Андерсон та П. Трудгілл [227, с. 73] 

уважають, що сленг потрібно розглядати незалежно від діатопічного або 

діастратичного виміру, оскільки кожен діалект або соціолект виявляє 

неформальний вокабуляр. Поняття сленгу, на думку вищеназваних дослідників, 

охоплює увесь спектр від «розмовного» до «грубого» словникового складу, 

включаючи лексику-табу. Т. Шіппан убачає у слензі специфічний для певної 

групи невимушений спосіб висловлювання, для якого характерним можна 

вважати передусім експресивний словниковий склад та іноді окремі грубі слова 

[292, c. 252]. K. Зорніг [305, c. 89] говорить про «змішаний код із розвинутим 

лексичним складом та ідіоматикою», які не виявляють синтаксичних 

особливостей, однак свідчать про особливі морфологічні преференції. Таким 

чином, сленг реалізується на фонологічній та морфо-синтаксичній основі 

окремої субсистеми, часто варіанту, що не належить до стандарту, тому його 

потрібно розглядати із такої позиції. У семантичному плані сленг 

концентрується на певних концептах, які постійно лексикалізуються. До таких 

слід віднести, на думку дослідника, усе, що пов’язано із функціонуванням тіла 

людини, відносини між представниками протилежної статі, ментальні та 

психічні відхилення, гроші, робота, поліція, авто та ін. Т. Левандовскі підтримує 

позицію K. Зорніг, виділяючи вісім продуктивних семантичних полів, 

характерних для сленгу [354, c. 973]: гроші, дівчата, сексуальність, музика, 

поліція, страх, наркотичні речовини, смерть. 

Словниковий склад – це сфера мотивованої та інновативної мовленнєвої 

поведінки. На противагу іншим мовним структурам уживання субстандартного 

лексичного складу є, як правило, свідомим, цілеспрямованим та керованим. 
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Субстандартний лексичний склад характеризується загальним експресивним 

потенціалом та «потужним оцінним компонентом» [305, c. 90]. Мотивами його 

застосування слід уважати, на думку дослідників, мовну креативність та мовну 

гру, емотивність висловлювання, а також можливість створення своєрідної 

дистанції та керування позицією реципієнта. Основою мовної креативності та 

лексичної інновативності учений уважає свідомість та соціокультурну 

ідентичність, що формуються у рамках субкультур. Нові номінації предметів та 

явищ відображають їх нову інтерпретацію та оцінку таким чином, що сленг, на 

відміну від арго не виконує функції таємної мови.  

А. І. Домашнєв [63, c. 132-133] зауважує, що установлені критерії 

визначення явищ сленгу не завжди враховуються в деталях, саме тому, на думку 

лінгвіста, одні дослідники зараховують сленгові утворення до побутово-

розмовної мови, характерними для якої також є образність, жартівливо-

гумористичне порівняння, емоційне перебільшення та ін., у той час, як інші 

намагаються розглядати їх як жаргон та арго, залежно від власного трактування 

цих термінів. Чіткі лінії розмежування цих понять провести інколи важко, тим 

більше враховуючи можливість переходу слів та виразів із однієї групи в іншу. 

Таким чином, можна стверджувати, що зважаючи на свою популярність, 

«сленг» не характеризується на цей час термінологічною точністю. 

Проблема дефініції термінів «жаргон» та «арго» пов’язана, очевидно із 

фактом різного тлумачення цих термінів у французькому мовознавстві, звідки, 

власне, вони були запозичені. Так, у малому словнику Робер [цит. по 30, c. 56] 

термін «жаргон» пояснюється як «неправильна, спотворена» або штучно 

винайдена мова. Схоже трактування дають і укладачі Ашетт [цит. по 30, c. 57]. 

Проте укладачі словника із бібліотеки Ларусс [цит. 30, c. 57] уважають, що саме 

термін «арго», а не «жаргон» позначає «сукупність слів та виразів, що 

використовуються людьми однієї соціальної та професійної групи з метою 

виділитись на фоні інших соціальних об’єднань». На думку Ш. Баллі, жаргон – 

це особливий словник, що зароджується найчастіше у замкненому середовищі, 
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яке відособлюється від зовнішнього світу та такий, що не приймається 

суспільством [23, c. 278]. 

«Жаргон, як уважає А. І. Домашнєв, – представляє собою деякий різновид 

мовлення, що використовується переважно в усному спілкуванні окремої 

достатньо стійкої соціальної групи, що об’єднує людей за професійною ознакою, 

суспільним статусом, інтересами та віком» [63, c. 134]. У процесі спілкування у 

таких співтовариствах виникають особливі лексичні позначення для звичних 

назв предметів та явищ. Для багатьох із них характерні емоційно-експресивне 

забарвлення або оцінка: іронічна, презирлива, жартівлива, позитивна, негативна. 

Такі жаргонізми часто використовуються як своєрідні синоніми у професійній 

лексиці та розмовному мовленні [63, c. 134]. 

Характерними властивостями лексики жаргонів можна вважати її 

рухомість, відносно швидку зміну актуальних варіантів, зникнення тих чи інших 

жаргонізмів, що на думку А. І. Домашнєва найчастіше можна спостерігати «у 

різних підліткових та молодіжних лексиконах» [63, c. 135]. Використання 

подібних слів сприяє бажанню мовців бути схожими на інших у своєму колі, а 

також дистанціюватись від тих, хто до такого співтовариства не належить, проте, 

як підкреслює А. І. Домашнєв, в усьому цьому немає прагнення відмежувати 

своє коло від іншого товариства, що характерно для формацій арго [63, c. 135]. 

Потрібно зауважити, що жаргони можуть включати до свого лексичного складу 

окремі арготизми, а для деяких лексичних одиниць характерною є розмита 

семантика, причиною таких процесів можна вважати, передусім, пошук 

незвичних порівнянь, альтернативних номінацій, аніж прагнення «закритись» від 

оточуючих за допомогою «таємної мови». 

Н. Н. Бєлікова уважає жаргон більш широким, родовим поняттям, що 

включає в себе поняття арго та сленг як видових понять. При цьому арго 

розуміється авторкою як «мова злодіїв», а сленг – як «мова хіпі» або мова 

підсистеми, що містить велику кількість англіцизмів» [26, c. 7]. 
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Уживання термінів «арго» та «сленг» зводиться на думку Н. Діттмара, до 

чисто термінологічних розбіжностей: «те, що у романістиці зазвичай називають 

арго, в англомовній соціолінгвістиці позначають сленгом» [249, c. 220]. 

Л. Ставицька вважає ступінь відкритості лексики однією з основних 

відмінностей між арго, жаргоном та сленгом [185]. Арго можна розглядати як 

найзакритішу підсистему, оскільки його лексика слугує, переважно, не тільки 

для викладення, а більшою мірою для приховування фактів. Найбільш 

характерною для арго є організація за таким принципом, щоби бути 

незрозумілим для необізнаних. Жаргон українська дослідниця розглядає як 

напіввідкриту лексичну підсистему, а сленг як майже відкриту підсистему, яка 

«до свого складу інкорпорує арго, групові та інші соціальні жаргонізми, не 

кодифіковану розмовну мову, вульгаризми, неологізми, чужомовні запозичення, 

територіальні діалектизми» [185, c. 42]. 

У російській соціолінгвістиці кінця ХХ століття майже однозначно 

закріпились позначення: арго – за лексикою декласованих груп (кримінальне 

арго), жаргон – за лексикою вікових соціальних груп [6, c. 18]. Тому більшість 

російських дослідників молодіжного соціолекту користуються терміном 

«жаргон» на позначення цього мовного явища. 

У нашому дослідженні ми дотримуємось позицій німецьких лінгвістів 

Я. Анроутзополоса, С. Аугенштайн, Х. Баузінгер, К. Якоб та українських 

германістів О. С. Христенко та О. В. Позднякова щодо структурного розподілу 

німецького молодіжного сленгу на загальномолодіжний сленг, «характерний для 

адолесцентної фази розвитку індивіда без урахування його групової чи 

субкультурної належності», груповий молодіжний сленг та субкультурний 

молодіжний сленг [150, c. 5]. На позначення мовної комунікації молоді вживаємо 

термін «сленг», оскільки він є майже відкритою підсистемою (Л. Ставицька), а 

на думку О. С. Ахманової [312, c. 18] оцінно-нейтральний, тоді коли термін 

«жаргон» «має пейоративне значення». Термін «жаргон», як зауважує Розіна Р.І. 

[166, c. 16] асоціюється з мовою закритої соціальної групи. Під молодіжним 

сленгом у нашому дослідженні розуміємо услід за О. О. Селівановою [332, c. 
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560] функціонально додаткову лексичну підсистему, яка представляє паралельну 

експресивно-оцінну, найчастіше стилістично знижену синонімію позначень 

актуальних для її носіїв понять та належить певному соціально-віковому 

об’єднанню або молодіжній субкультурі. У дослідженні використовуємо терміни 

молодіжний сленг та молодіжний соціолект як синоніми. 

З огляду на викладене вище, варто зазначити, що проблема розмитості 

понять жаргону – арго – сленгу є загальноєвропейською. Очевидно, що 

неоднозначність визначення соціолекту молодих людей пов’язана, зокрема, із 

проблемою тлумачення цих термінів. 

 

1.3. Мовна специфіка німецькомовного молодіжного соціолекту 

У дослідженні молодіжного сленгу 80-х та 90-х років утворилась 

дихотомія між двома групами дослідників. Одна група розглядала молодіжний 

сленг як «розмовну мову молоді» [306]: обмежений у віковому відношенні 

варіант неформальної комунікації, особливості якого «зосереджені, передусім, 

на лексико-семантичному рівні [232, c. 252]. Таке розуміння молодіжного сленгу 

вважалось на початку 90-х років новою, актуальною темою німецької 

соціолінгвістики [282, c. 23]. Лексико-семантичні характерні риси у мові 

молодих людей учений визначав як «очевидні вікові розбіжності у груповому 

жаргоні молоді». 

Інша група дослідників молодіжного соціолекту вважала риси лексико-

семантичного характеру центром «міфу або фікції стосовно молодіжної мови» 

[296, c. 7]. На думку прихильників цієї позиції, специфіка комунікації молодих 

людей «не обмежується своєрідною лексикою та способами висловлювання; 

способи мовлення молодих людей це, у першу чергу, розмовні мовленнєві стилі, 

які виявляють певні особливості у своєму оформленні. Ці особливості знаходять 

свій прояв у мовній грі та своєрідному створенні стилю, що можна вважати, 

скоріш за все, особливостями переважно розмовної комунікації» [296, c. 211]. 

Зазначені протиріччя можна, на думку Е. Нойланд, спростувати, якщо 

розглядати ці позиції дослідників як два напрямки соціолінгвістичного 
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дослідження: структурно-лінгвістичний аналіз варіантів та мовленнєво-

етнографічний (функціональний) аналіз мовленнєвих стилів. Як для 

соціолінгвістики узагалі, так і для дослідження молодіжного сленгу зокрема, як 

наголошує Е. Нойланд [278], важливими є обидва напрямки, що доповнюють 

один одного. Я. Андроутзополос [228, c. 32] називає вищезгадані напрямки 

традиційним та етнографічним. У межах традиційного дослідження 

розглядались соціолінгвістичні параметри неоднорідності та мотивації, а також 

лінгвістичні характеристики специфічних для певного віку способів 

висловлювання. Суттю етнографічного дослідження став спосіб комунікації 

молодих людей у певній невеликій групі; аналіз та інтерпретація результатів 

аудіозаписів та анкет орієнтуються на критерії інтеракційної соціолінгвістики та 

етнографії мовлення. 

Значний вплив медійних засобів, а також іноземних мов та різних 

соціолектів зумовлюють швидкий темп змін німецького молодіжного сленгу, 

особливо цей процес стосується лексичного складу вищезгаданого соціолекту.  

  Молодіжний специфічний вокабуляр виникає, переважно, в тих 

тематичних групах, що представляють особливий інтерес для молодих людей. 

На думку Х. Хенне, актуальні тематичні сфери стають підґрунтям для утворення 

лексичних неологізмів та модних слів молодіжного соціолекту. Він виділяє сім 

тематичних груп молодіжної комунікації [264, c. 212-213]: 

1.Комунікативна поведінка в групі: у школі, у професійній сфері, у вільний 

час, стосунки між людьми, групові номінації, назви. 

2.Душевний стан: захоплення, «схибленість», здивування, незадоволення, 

образа, байдужість, інертність. 

3. Погрози, вимоги, відмова, насмішка, оцінка. 

4.Музика: музичні інструменти та технічні прилади, музика та музичні 

стилі, музичні композиції, музична критика та прослуховування музики. 

5.Сфера побуту та розваг: паб, дискотека, одяг, зачіски, медіа, спорт, 

органи правопорядку, фінанси (позичання грошей), транспортні засоби, 

продукти харчування. 
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6.Школа: персонал школи, приміщення, явища, пов’язані з школою 

(табель, класний журнал, записник вчителя), (заборонені) допоміжні засоби, 

заняття (предмети, закінчення школи, оцінки, поведінка, покарання). 

7.світогляд та політика (…).  

Хоча вказана тематична класифікація була запропонована майже 30 років 

тому, провівши детальне вивчення лексикографічних джерел молодіжного 

сленгу можна стверджувати, що на цей час вона не зазнала суттєвих змін.  

Варто зазначити, що період інтенсивного дослідження молодіжного сленгу 

виокремився у германістиці детальним вивченням різних аспектів цього мовного 

явища, що дозволило виявити та описати основні елементи мовлення молодих 

людей [221, c. 34-35], серед яких дослідники віділяють: 

1. Звернення. Часто це форми неповаги, агресії та надзвичайної критики: 

„Hey, komm mal rüber, du Opfer. Na, du Missgeburt! Verpisst euch, ihr Loser!“ 

Однак реципієнти не сприймають їх, як правило, особисто, оскільки мова йде не 

про серйозну дискримінацію, а лише про глузування. 

2. Новостворені лексичні одиниці. У цій сфері молоді люди надто 

креативні – Kohlebeschaffner вживається на позначення батьків, Rennleitung – 

поліції, Kommunikationskeule – телефону. Дорослим подобається така вербальна 

гра, тому вони часто запозичують подібні поняття після того, як ці поняття 

вводяться у мовний ужиток завдяки засобам масової інформації. 

3. Зміна значення слова. Найкращою демонстрацією цієї характерної риси 

можна вважати вживання слів geil та cool. Так, лексична одиниця cool не 

позначає «прохолодний», а «невимушений» та «відмінний». Загалом ця лексема, 

як зазначає О.С. Христенко, виявляє у молодіжному слензі цілий спектр значень 

[208, c. 7]. 

4. Скорочення – KP -  «жодного плану», MOF - «людина без друзів». 

5. Утворення найвищого ступеня порівняння. Додавання super, mega, 

hammer, über, extra, spitzen, ober, koma, übel(st), fucking, derb(st), hyper дозволяє 

підсилити значення кожного слова. 
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6. Комбінація (змішування) кількох мов. Переважно молоді люди 

запозичують слова та вирази з англійської, а з недавніх пір з турецької, арабської, 

часом з російської мов. Звичними для молодіжного сленгу є: der Film war boring 

(langweilig), jemanden dissen (sich abfällig über jemanden äußern); yalla – 

арабською на позначення auf geht’s став формою вітання серед молодих людей. 

Турецьке Lan також вживається як форма вітання у значенні „Ey, Mann“, „Alter“, 

„Kumpel“. 

7. Слова-вставки. Хто відразу не готовий дати відповідь, вдається до таких 

слів як ey, hey, so, nahörma. Ці заповнювачі лакун вважаються засобом організації 

комунікації. Таким чином можна утримувати увагу слухачів, вводити нові теми 

та змінювати їх. 

8. Лексика непристойного та інтимного характеру. У деяких групах майже 

кожне друге слово є вульгаризмом. Звучить непристойно „Ach, fick dich doch, du 

Arschi!“, однак позначає «Залиш мене в спокої!». Для деяких груп уживання 

подібної лексики звичне явище, для інших – заборонено. Усе залежить від того, 

де мешкають молоді люди та де вони зустрічаються . 

Х. Хенне [264, c. 208-212] виділяє такі структурні ознаки молодіжної мови: 

1.Своєрідні вітання, звертання та позначення комунікативних партнерів; 

2.прізвиська та кліше; 

3.вільні вирази та стереотипні пусті фрази; 

4.метафоричний, здебільшого гіперболічний спосіб мовлення; 

5 просодична гра слів, спрощення та послаблення звуків, графічні символи; 

6.спілкування за допомогою звуків, вигуків. 

П. Шлобінські намагається виділити на основі аудіозаписів молодих 

мовців ознаки молодіжного сленгу, не претендуючи на повноту класифікації усіх 

типових характеристик молодіжних мовних стилів: ономатопея; англіцизми; 

ідіоматика / ідіоматичні вирази; алітерація; лексика, характерна для певних груп; 

словотвір; розмовні частки [295, c. 13]. 
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Узагальнюючи класифікації лексичних особливостей молодіжного сленгу, 

можна стверджувати, що своєрідність молодіжної мови проявляється як у сфері 

лексики та семантики, так і фразеології та стилістики. 

Лексичний та словотвірний аспект характеризує: 

- мовна гіперболізація - тенденція до вербального перебільшення в 

молодіжному колективі найчастіше виражається за рахунок додавання певним 

процесам та явищам перебільшених характеристик – galaktisch [349, c. 143], 

ultrakrass [349, c. 143], ultracool [349, c. 143], suppergut [349, c. 144], hammerhart 

[349, c. 144], saugeil [349, c. 144], hypermäßig [349, c. 144]; 

- скорочення (особливо лексеми на позначення осіб, що містять 

суфікси –о та –і) - Poli [349, c. 147], Schlappi [349, c. 153], Drogi [350, c. 145], 

Trivialo [350, c. 145], Pharao [350, c. 146]; 

- семантичне переосмислення лексики загальнонаціональної мови, 

розширення значення слів – Zierfisch [350, c. 146], Perle [349, c. 143], Lokomotive 

[350, c. 146], Greifer [350, c. 148], Greifhebel [350, c. 148], Flossen [350, c. 148]; 

- утворення дериватів за допомогою префіксів та суфіксів, що є 

продуктивними у мові молоді (ab-, rum-, weg-, -mäßig ) – abschmieren [350, c. 146], 

abzittern [350, c. 146], wegzittern [350, c. 146], sich wegschalten [350, c. 146], 

granatenmäßig [350, c. 148], movemäßig  [350, c. 148], rumrüsseln [350, c. 152];    

- вживання англіцизмів – Oldtimer [350, c. 145], Oldies [350, c. 145], 

Cash [350, c. 147], Peanuts [350, c. 147], switschen [350, c. 152], crunchen [350, c. 

152]; 

- вживання вульгаризмів – verarschen [352, c. 145], scheißen [352, c. 74], 

sich verpissen [352, c. 103];  

- вживання фразеологізмів (сталі вирази піддаються заміні існуючих 

компонентів, характерна також ремотивація) – auf den Zeiger gehen [350, c. 143], 

an die Pfeife gehen [350, c. 143], frostige Flossen haben [350, c. 143], kalte Pfoten 

haben [350, c. 143]. 

Стилістичні тенденції: 
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- вживання тропів (переважно метафора) Luxusdampfer, Biene 

‚приваблива дівчина‘ та метонімія – Gipskopf, Kürbiskopf ‚дурень‘; 

- неологізми – abschimmeln ‚відпочивати‘, Chaya ‚класна дівчина,‘, 

schnaggeln ‚розуміти‘; 

- мовна гра – метод «бріколажу» – цитата із реклами „Die schwarz-

weіßeste Versuchung seit es Ska mit lärmenden Gitarren und rauem Gesang gibt“ 

модернізована молодими людьми таким чином: „Milka – die zarteste Versuchung 

seit es Schokolade gibt“ [298, c. 18]; 

- модні слова та вирази: Boy, Schwarm, Girl, cool, total; 

- комунікативні частки – ey, boa; 

- іронічно-грайлива модифікація прислів’я: вираз ‚auf die Nerven 

gehen‘ може набувати таких модифікацій: auf den Schenkel gehen [349, c.146], auf 

den Keks gehen [349, c. 147], auf den Zeiger gehen [349, c. 146]; або ж einen Riss im 

Kopf haben  – einen Riss in der Pipille haben  [349, c. 149], einen Riss in der Feile 

haben [349, c. 149], ein Ding an der Glocke haben [349, c. 149]. 

Враховуючи стилістичні особливості молодіжного соціолекту 

Г. І. Краморенко [269, c. 43] пропонує розподілити лексичний склад на дві групи: 

до першої групи дослідниця відносить лексичні одиниці, що тематично пов’язані 

із молодіжною культурою як новим інтернаціональним явищем. Ця група 

охоплює слова, що за своїм характером близькі до стандартної мови та 

професійних мов. Така лексика позбавлена експресії, стилістично нейтральна; це 

первинні найменування речей та явищ, для яких не існує інших номінацій у 

стандартній мові. 

Іншу групу лексики Г. І. Краморенко називає «соціолектною». Такі 

лексичні одиниці характеризуються експресивністю, стилістичним 

маркуванням, вторинністю номінації, великою кількістю синонімів та 

схильністю до багатозначності. 

Характерною особливістю молодіжного сленгу варто вважати номінацію 

актуальних, передусім для молодих людей, понять, назви яких відсутні у 

літературній мові. Інша характерна риса – у результаті семантичної деривації 
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актуалізуються периферійні семи літературних значень лексичних одиниць, що 

набувають у молодіжному слензі статусу ядерних, та стає можливою деталізація 

певних реалій, що в літературній мові мають лише загальне найменування. 

Зіставлення семантичних структур лексичних одиниць німецької 

літературної мови та молодіжного сленгу в ході пропонованого дослідження 

дозволяє підтвердити наявність трьох основних типів лексичних відповідників, 

виділених З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним [152, c. 80], а саме: а) лінійних 

відповідників, б) векторних відповідників та в) випадку відсутності еквіваленту 

лексеми літературної мови в молодіжному слензі. Розглянемо кожен із 

наведених типів відповідників детальніше. 

Лінійні відповідники – тип відповідників, коли одній лексемі однієї мови 

відповідає в денотативному плані одна лексема мови перекладу, тобто у нашому 

випадку одній лексемі німецької літературної мови відповідає одна лексема 

молодіжного сленгу, як наприклад: 

Systembediner – Addy ‘системний адміністратор’  

Engländer – Inselaffe ‘англієць’ 

Klavier spielen – klimpern ‚грати на роялі’ 

erklären - pippen  ‘пояснювати’. 

Можна вважати, що наявність таких сленгових лінійних відповідників 

[152, c. 80] пояснюється потребою в експресивності найменувань явищ та 

предметів реальної дійсності. 

Під векторними відповідниками розуміємо тип відповідника, коли одному 

більш загальному значенню слова літературної мови відповідають кілька слів 

молодіжного сленгу із конкретнішим значенням та навпаки: 

                   Schlam(m)pampe ‘неохайна дівчина’ 

                             Schreckschraube ‘неприваблива дівчина’ 

Mädchen            Dreitonner ‘дівчина із надмірною вагою’ 

 Schnecke ‘приваблива дівчина’ 
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Schnaps 

Kognak (Weinbrand) Alk (Acid, Stoff) 

Sekt                                                       ‘алкогольні напої (будь-які)’ 

Wein  

Як підтверджують приклади, типи векторних відповідників можуть діяти 

у двох напрямках: однак, найчастіше сленгові найменування конкретизують 

загальне поняття літературної мови. 

Під лакунами розуміємо відсутність еквіваленту лексеми літературної 

мови у молодіжному слензі. З огляду на своєрідність молодіжного лексикону, 

яка, як було вищезазначено, полягає у тому, що у молодіжному лексиконі 

відсутні найменування процесів, дій, явищ та предметів реальної дійсності, що 

не представляють актуальності для мовців, які у своєму мовленні 

використовують сленгізми, можна підтвердити факт існування у молодіжному 

слензі великої кількості лакун. Ці лакуни можна вважати мотивованими [152, c. 

79]. Так, наприклад, у німецькомовному молодіжному слензі відсутні 

найменування таких популярних способів проведення часу як гра в шахи або ж 

подорожування. 

Потрібно, однак, вказати й на факт існування лакун у лексиці літературної 

мови при зіставленні її з сленговим лексиконом. Оскільки молодіжний сленг 

оперативніше реагує на різні новації в плані їхніх номінацій, то очевидно, що в 

літературній мові можуть бути відсутні номінації нових реалій, що з’явилися не 

так давно. Можливо відсутність найменування певної реалії у літературній мові 

зумовлена незначною актуальністю її для більшості представників мовної 

спільноти, та вживанням такої лексичної одиниці переважно у молодіжному 

колективі. Як наприклад: ‘фірмові речі’ – Tacken, Markenklamotten, ‘фанат heavy 

metal’ – Metalldepp, Metaller, ‘прихильник гурту Scooter’ – Scooterfreak, ‘слабкий 

програміст, що вважає себе хакером’ – Wennie. 
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Іншою причиною наявності лакун у літературній мові є етичні норми 

суспільства, згідно з якими на певні теми накладено табу (у першу чергу це 

стосується сфери інтимних стосунків) та недотриманням цих норм 

представниками молодіжного колективу. 

Отже, детальний аналіз лексикону молодіжного сленгу та словникових 

дефініцій дає підставу говорити про наявність усіх трьох типів лексичних 

відповідників при зіставленні лексичних одиниць літературної мови та 

молодіжного сленгу – векторних відповідників, лінійних та лакун. Таким чином 

можна стверджувати, що лексичні одиниці молодіжного сленгу це не лише 

експресивні еквіваленти загальновідомих понять, це також слова, що 

демонструють новизну плану змісту. 

 

1.4. Специфіка та структура сленгового лексичного значення  

Досліджуючи структуру лексичного значення слів німецькомовного 

молодіжного сленгу, а також взаємодію лексем між собою у межах 

синонімічного ряду, необхідно розглянути характерні риси структури 

лексичного значення слова у некодифікованій мові. 

Визначаючи місце молодіжного сленгу в мовній системі, дослідники 

ототожнюють його із розмовним мовленням [93, c. 21]. П. Шлобінські наголошує 

на тісному лексико-семантичному та етимологічному зв’язку одиниць 

молодіжного сленгу із експресивними одиницями розмовної мови. 

К. Е. Мозжухін зазначає, що образна сленгова лексика виникає, в 

основному, в усному розмовному мовленні, характерним для якого є живе 

невимушене спілкування, спонтанність утворення, що допускає певну умовність 

та випадковість образних асоціацій [131, c. 99]. Те, що в нейтральному словнику 

передається описово, у розмовному мовленні має у більшості випадків точну 

однослівну чи фразеологічну номінацію. Розмовна лексика різниться як за 

семантикою, так за структурю. За семантичною ємністю таку лексику можна 

розділити, на думку В. Д. Дєвкіна, на: а) одиниці з простою семною структурою, 



43 
 

б) слова багатосемні, інформативно насичені та в) так звані «дифузи» – слова із 

ослабленою знаменністю [61, c. 155].  

До першої групи вчений пропонує віднести скорочення різних типів, 

ізольовані субстантивації, деякі типи похідних слів, оказіональні 

словоскладання, метонімії, деякі види асиміляції запозичень. Такі лексеми 

позбавлені  оцінності, експресії та майже не мають конотативних сем. Однак 

сленгова лексика за своєю смисловою структурою значно відрізняється від 

нейтральних відповідників. Мова йде про ускладнення семантичної структури 

слова, про зосередження в семантиці більшого обсягу змісту, ніж у нейтральному 

слові. Серед таких лексичних одиниць потрібно виділити: скорочення, в 

результаті якого залишається морфема або слово, що приймають значення цілого 

слова або словосполучення Drogi – ‚ein Drogenabhängiger‘; Grufti – ‚Personen 

über 30. Jahre‘; образні найменування – Hase ‚flottes Mädchen‘, Schnecke ‚schönes 

Mädchen‘ та ‚langsames Auto‘; для багатьох сленгізмів характерними є такі риси, 

як спеціалізація, експресивність. 

Лексеми, що виражають особливе оцінне ставлення до денотату 

вважаються найкращим прикладом концентрації складної інформації в 

семантиці слова. Оцінки бувають різнохарактерними, проте найбільш загальною 

їх рисою буде належність до позитивності чи негативності. Для сленгової 

лексики як для розмовної загалом типовими є слова з негативною оцінкою, у той 

час, коли слів із позитивною оцінкою значно менше. Оцінні семи поєднуються із 

предметними семами різного типу, серед яких різні ознаки зовнішності, 

поведінки, здібностей та настрою людини, а також властивості назв неістот. 

Позитивність чи негативність оцінки може додаватись до різних предметних сем 

або виокремлюватись в особливе оцінне слово. Співвідношення оцінних та 

номінативних сем у слові досить складне [61, c. 161] – sich verknallen ‚закохатись 

по вуха‘ (дуже сильно або надто швидко); sich schnäbeln –‚цілуватись‘ (має 

негативний відтінок, при цьому засудження дії може бути спрямоване як на її 

суб’єктів, так і на детермінант (недоречність, надмірність вияву почуттів). 
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Оцінка часто супроводжується вираженням експресії, хоча ці явища досить 

самостійні. 

Антиподом багатосемних слів виступають слова із розмитим та 

позбавленим чіткості значенням. Ці слова представлені різними частинами мови: 

емотивні вигуки ach, ah, na, ei, tja, oh, bum, що виражають різні почуття, а також 

звуконаслідувальні klatsch, krach, wupp, особливо характерні для коміксів. На 

такій же основі можуть виникати дифузні дієслова, які як зазначає В. Д. Дєвкін 

«без особливої мотивації бездумно утворюються з ходу та, включаючись у 

висловлювання із досить чітким контекстом, не тільки правильно розуміються, 

але й не дивують своєю незвичністю» [61, c. 164].  

Для утворення сленгових лексем особливе значення має конотат – 

«додатковий компонент значення мовної одиниці, що доповнює її предметно-

логічний зміст суб’єктивними  відтінками оцінки, емоційності, експресивності, 

функціонально-стилістичної забарвленості, а також відтінками, зумовленими 

соціальними, ідеологічними, культурними, ситуаційними аспектами 

комунікації» [172, c. 86-87]. У мовознавчій літературі конотація 

протиставляється денотації, хоча, як зауважує О. О. Селіванова, «таке 

протиставлення є не завжди послідовним (особливо для емоційно-оцінної 

лексики різних стилів)» [172, c. 87]. До того ж неоднозначною є позиція 

лінгвістів стосовно місця конотації в семантичній структурі слова. Конотацію 

вважають складовою семантики лексичних одиниць (В. Телія, І. Арнольд, 

В. Шаховський) або виводять за межі семантики (Ю. Апресян, Д. Шмельов, 

М. Комлєв та ін.) [172, c. 87]. 

Так само як немає єдності в поглядах лінгвістів щодо місця конотації в 

семантиці лексичної одиниці, немає і єдиного підходу й щодо визначення 

конотата. Загалом можна виділити три підходи до його визначення. 

Найуживанішим, як стверджує О. О. Селіванова, є підхід, який диференціює в 

конотаті додаткові системно-зумовлені складники значення – оцінку, 

емотивність, експресивність та функціонально-семантичну забарвленість 

(І. Арнольд, О. Іванова, В. Телія, Н. Лук’янова, С. Йохансен та ін.) [172, c. 87]. У 
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межах цієї концепції проблему створює питання модифікації ознак: конотат 

містить або наведені чотири компоненти, або лише оцінність та емоційність 

(Стернін Й. А.), або тільки емотивність, оскільки експресивність та оцінність 

відносять до сфери денотату (Шаховський В. І.). Такі розбіжності 

О. О. Селіванова пояснює багатозначністю терміна «конотація» в лінгвістичній 

семантиці, протиставленням мовного та мовленнєвого значень, а також 

розпливчастістю й невизначеністю дефініцій експресивності, емотивності та 

стилістичного значення. Дослідниця робить висновок, що «оцінність, 

емоційність, стилістичні ознаки, безперечно, мають подвійну природу: 

денотативну та конотативну, а експресивність є лише ознакою мовленнєвої 

діяльності суб’єкта» [172, c. 88]. 

«Другий підхід до визначення конотації обмежує її лише тими елементами 

змісту, які додаються в мовленні та пов’язані з характеристикою спілкування, 

відношенням учасників спілкування до предмета мовлення – асоціативними, 

контекстуальними, прагматичними, емотивними (Г. Колшанський, М. Комлєв, 

Й. Стернін, З. Попова, Л. Єльмслев та ін.)» [172, c. 89]. Учені, які займають 

зазначену позицію вважають, що конотат не входить до дефініції слова, тому що 

слово – це єдність форми і значення, а є семантичною асоціацією, що 

пов’язується з культурними стереотипами мовців.  

Третє, найбільш широке розуміння конотації містить такі складники: 

ситуаційно-психологічний (іронічна, евфемістична, меліоративна, пейоративна, 

експресивна конотація), соціально-лінгвістичний (жаргонна, розмовна, книжна), 

лінгвістичний (новизни, запозичення, архаїзації, термінологізації), культурний 

(культурна конотація), ідеологічний (ідеологічна конотація) і т. ін. [54].   

Структура експресивно забарвленого значення, що є характерним саме для 

молодіжного лексикону, містить два блоки інформації: перший вказує на 

об’єктивну дійсність, другий – на емотивно-оцінне ставлення до цієї реальності. 

Під емотивною оцінкою розуміємо, як і Л. Р. Нурова «пропущене крізь призму 

внутрішньої форми суб’єктивне ставлення мовця до позначуваного за типом 
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«добре-погано», «схвалення – несхвалення», яке накладається на раціональну 

оцінку, що міститься у денотативному макрокомпоненті» [135, c. 55]. 

Відомо, що окремі компоненти у структурі значення можуть домінувати 

над іншими, подавляти їх. Наочний приклад цьому дає експресивно-оцінна 

лексика, до якої можна віднести більшість лексичних одиниць молодіжного 

сленгу, де явно домінують оцінні, емотивні та експресивно-підсилювальні семи. 

Актуалізація таких сем відбувається в певних умовах контексту, 

супроводжується семним перегрупуванням, у результаті якого основні 

диференційні семи не реалізуються, а на передній план виступають потенційні. 

Обов’язкова умова переносного, вторинного значення – наявність спільних сем 

із первинним. Однак, асоціативний зв’язок між спільними семами може бути 

досить віддаленим. 

Так, серед великої кількості номінацій людини у молодіжному соціолекті 

шляхом переосмислення назв тваринного та рослинного світу, предметів, можна 

виділити й такі, що були утворені на основі вірогіднісних сем. Відбуваються такі 

зміни у семантичній структурі прямих та переносних значень слів: 

1) заміна архісеми «рослина», «тварина», «предмет (артефакт)» на 

архісему «людина»; 

2) деактуалізація основних диференційних сем прямого значення та 

усунення їх із семантичної структури; 

3) актуалізація вірогіднісних сем, які можуть відображати як реальні 

властивості об’єкта, так і такі, що приписуються йому мовним колективом. Такі 

семи стають диференційними у переносному значенні [135, c. 53].  

Семеми однієї лексеми співвідносяться між собою як такі, що мають 

спільні та відмінні семи. Тому зміна складу сем у семемах слугує механізмом 

розвитку значення та механізмом переносу значення. Таким чином, актуальний 

смисл сленгового слова часто виникає як результат семного варіювання значення 

у комунікативному акті. 

 

1.5. Синонімія та синонімічні зв’язки у системі мови 
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Сучасний рівень розвитку лексикологічної науки передбачає, як зазначає 

Н. Г. Іщенко [80, с. 4], вивчення питань системної організації словникового 

складу та слова в усіх його зв’язках та відношеннях. Дослідження 

парадигматичних зв’язків дозволяє встановити типи семантичних відношень між 

лексичними одиницями, їх взаємодію, характер зв’язків усередині різних 

підсистем та лексико-семантичних груп. Синоніми – універсальна категорія 

національних мов, характерна для усіх лексичних підсистем їх структур. «Шлях 

розвитку семантики слова полягає через синонімічний ряд» – пише 

В. М. Русанівський [170, c. 82]. Категорія синонімічності слугує важливим 

засобом для диференціації почуттів та думок у процесі комунікації, а тому це 

явище безпосередньо пов’язане із функціонально-стилістичною варіативністю та 

соціальною стратифікацією мови.  

Дослідження проблеми синонімії в цілому та вивчення окремих аспектів 

цього явища породило значну кількість різноаспектних характеристик та 

підходів як до визначення лексичних синонімів так і принципів їх класифікації, 

а також структури та домінанти синонімічного ряду, що свідчать про об’єктивну 

складність згаданого явища (Апресян Ю. Д. 1995; Бережан С. Г. 1973; Брагіна А. 

О. 1986; Вілюман В. Г. 1980; та ін.). Однак, як зауважують лінгвісти, 

використання різних підходів не дало можливості створення єдиної теорії 

синонімії. Саме складність, а також багатоаспектність проблеми синонімії стали 

причиною розбіжності поглядів дослідників. 

Центральним питанням у сфері функціонування синонімічної системи 

мови є, звичайно, визначення поняття синоніма. Аналіз критеріїв синонімічності 

представлений у роботах В. Г. Вілюмана, А. П. Євгеньєвої, Ю. Д. Апресяна, 

Л. О. Новікова, В. В. Левицького та ін. Так, В. Г. Вілюман, посилаючись на 

дослідження великої кількості визначень синонімів наголошує: «При усіх 

розбіжностях у розумінні специфіки значення, смислу, близькості значення, одні 

дослідники сходяться на тому, що необхідною ознакою синонімії є семантико-

смислова тотожність слів; інші, яких більшість, погоджуються з тим, що такою 

умовою є схожість, збіг, подібність, суміжність, близькість значення та смислу 
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слова; нарешті, існує і компромісна точка зору, яка допускає і ту й іншу ознаки» 

[47, c. 26]. Лінгвісти по-різному групують зазначені ознаки, виділяючи серед них 

основні та факультативні.  

У мовознавстві вважається доцільним виділення трьох основних підходів 

до визначення синонімії: денотативний (Реформатський О. О., Васильєв Л. М., 

Мельчук І. О.), сигніфікативний (Будагов Р. О., Бережан С. Г.), та структурний 

(Булаховський Л. А., Апресян Ю. Д., Агрікола Е. та ін.). Проте, як зауважує 

В. В. Левицький, жоден із зазначених підходів не може бути визнаним повністю 

задовільним [114, c. 368]. Тому вчений уважає за необхідне враховувати при 

визначенні синонімів усі три параметри. У парадигматичному аспекті під 

синонімами ми розуміємо, услід за Е. Г. Різель та Є. Й. Шендельс [161, c. 56] 

слова, що виявляють схоже, або з незначними відхиленнями логічно-предметне 

значення, а також можуть різнитись стилістичним забарвленням. Такої ж позиції 

у визначенні синонімів дотримується Т. Шіппан, яка вважає синонімами 

«лексичні одиниці, що є назвами одного денотату, а тому характеризуються 

наявністю ядра спільних елементів значення та можуть розрізнятись наявністю 

периферійних денотативних або конотативних сем, або ж і тих і інших 

одночасно» [293, c. 207]. Сутність синонімів визначається тими ознаками, на 

основі яких синоніми ототожнюються та диференціюються, ці ознаки 

зумовлюються, в основному, структурою лексичного значення мовних одиниць. 

Семантична сутність синонімії, як літературної мови так і молодіжного сленгу, 

як відомо, полягає у еквівалентності: 

1) всього змісту лексичних одиниць; 

2) компонентів (семантичних ознак) семантем, що збігаються. 

Проблема класифікації синонімів є такою ж багатогранною та 

неоднозначною як і питання виділення критеріїв синонімічності. Так, найбільш 

повною класифікацією синонімів, на наш погляд, у зарубіжній лінгвістиці є 

класифікація Дж. Лайонза [112, c. 138-140], який пропонує розділяти синоніми 

на 3 групи: 

1) повні синоніми, що виявляють однакове описове, експресивне та 
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соціальне значення (у певній множині контекстів); 

2) тотальні синоніми, якщо вони повністю синонімічні в усіх можливих 

контекстах та мають однакову дистрибуцію; 

3) часткові синоніми із тотожним описовим значенням, які виявляють, 

однак, різне експресивне та соціальне значення. 

Однак, не зовсім чітким у зазначеній класифікації є протиставлення повних 

та тотальних синонімів, хоча й сам автор класифікації вказує, що тотальної 

синонімії практично не існує, такого типу синоніми можна, на думку автора, 

виявити лише у сфері термінології. До того ж ідея виділення автором соціального 

значення лексичної одиниці не знаходить підтримки серед інших мовознавців. 

У вітчизняній лінгвістиці, як відомо, здебільшого дотримуються 

традиційного розподілу синонімічних слів  на лексичні та контекстуальні [334, 

c. 540]: перші мають подібність значень у мовній системі, другі – у контексті. 

Лексичні синоніми поділяють на: 1) абсолютні, тобто еквіваленти, 2) семантичні 

(ідеографічні) – виявляють близьке значення, але не є тотожними за семним 

складом, 3) стилістичні, які різняться стилем уживання та 4) семантико-

стилістичні, які поєднують ознаки як семантичних, так і стилістичних. 

Варто зазначити й той факт, що потужна синонімія молодіжного сленгу як 

парадигматична категорія збагачує та розширює синонімічні ряди німецької 

загальнонаціональної мови. Найбільш представленою й функціонально 

різноманітною у молодіжному слензі, як і в загальнонаціональній мові, є 

лексична синонімія, а саме її різновид – стилістична синонімія. 

Очевидно, що, відображаючи  наші думки та наше світосприйняття, ми 

вибираємо із значної кількості тематично та синонімічно пов’язаних лексичних 

одиниць те влучне слово, яке якнайкраще характеризує предмет висловлювання. 

У своєму дослідженні молодіжного сленгу, ми посилаємось на розподіл 

сленгового лексичного вокабуляру услід за Е. Г. Різель та Є. Й. Шендельс [161, 

c. 53] на мовностилістичні категорії: тематична група – тематичні ряди – 

синонімічні ряди. 
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Тематична група охоплює усі тематично споріднені між собою лексичні 

одиниці, що виражають подібне сприйняття дійсності та схожим загальним 

поняттям. Тематична група репрезентується підпорядкованими їй тематичними 

рядами. Специфікація тематичної групи відбувається двояко: спочатку завдяки 

опорному слову чи групі опорних слів кожного тематичного ряду, які виділяють 

ознаку загального поняття, і, слідом за цим, через синонімічний ряд, які 

модифікують цю ознаку. Таким чином, тематичний ряд це змішана величина, що 

складається із тематично зумовленого ключового слова (групи ключових слів) та 

певної кількості семантично та стилістично диференційованих синонімів. 

Залежно від обсягу поняття, яке виражає опорне слово або опорне 

словосполучення, у тематичний ряд можуть бути інтегровані один або кілька 

синонімічних рядів. Члени синонімічних рядів об’єднані, звичайно, 

синонімічною спорідненістю; між окремими синонімічними рядами всередині 

тематичного ряду не синонімічна, а тематична спорідненість [161, c. 54]. 

Виходячи із вищезазначеного, вважаємо, що синонімія як прояв 

варіативності та системності лексики мови, якнайкраще відображає 

закономірності системної організації лексичних одиниць, вивчення яких 

забезпечить комплексне дослідження молодіжного сленгу.  

 

 

1.6 Методика дослідження німецькомовного молодіжного сленгу 

Сучасний стан мовознавства визначається науковцями О. Кубряковою 

[107, с. 228] та О. О. Селівановою [172, c. 36] як поліпарадигмальний, що 

свідчить про затребуваність усіх парадигмальних позицій, які склалися протягом 

всього розвитку лінгвістичної науки. Оскільки «незважаючи на процеси 

інтеграції, зближення позицій різних шкіл, які фактично спостерігаються, кожна 

з них продовжує свій власний шлях розвитку, демонструючи різні предметні 

галузі дослідження, і по суті являють собою окрему (малу) парадигму наукового 

знання» [107, с. 228]. 
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Дослідження специфіки семантики лексичних одиниць німецькомовного 

молодіжного сленгу відбувається в межах таксономічної (системно-структурної) 

парадигми, яка займала домінуюче положення в першій половині ХХ століття та 

ґрунтується на принципах синхронності лінгвістичного опису, системності мови, 

її рівневої ієрархії, наявності системних відношень на всіх мовних рівнях; 

лінгвістичний структуралізм, як зазначає О. О. Селіванова [172, c. 31] сприяв 

проникненню до мовознавства математичних методів дослідження.  

Варто виділити й принципи, які використовуються у сучасних 

дослідженнях такого міждисциплінарного явища як молодіжний сленг:  

Експланаторність – згідно з цим принципом мовні явища повинні бути 

пояснені на підставі строгої й доказової наукової теорії. «Цей принцип 

передбачає поєднання індуктивного та дедуктивного методів аналізу мови, адже 

створення пояснювальної доказової теорії можливе шляхом висунення гіпотези 

щодо масиву емпіричного матеріалу й її подальшого всебічного доведення або 

спростування» [172, c. 38]. 

Антропоцентризм вважається методологічним принципом, згідно з яким 

людина розглядається як центр і найвища мета світобудови. «У лінгвістиці він 

застосовується при дослідженні мови як продукту людської діяльності, 

призначеного для потреб людини посередника спілкування, засобу зберігання її 

досвіду, знань, культури» [172, c. 38]. 

Семантикоцентризм – концентрація дослідницьких інтересів на значенні 

лексичних одиниць молодіжного сленгу. Значний успіх у вивченні змістовної 

сторони мови зумовлений переходом у лінгвістиці від вивчення системно-

структурних властивостей мови на вивчення її в контексті «людського фактору» 

в межах антропоцентричного принципу. 

Отже, пропонована робота виконана у межах структурного підходу, який 

передбачає синхронне дослідження структурних відношень, системного підходу 

– в основі якого принцип розгляду складного об’єкта як цілісної множини 

елементів у сукупності відношень та зав’язків між ними, а також семіотичного 
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підходу, який передбачає вивчення семантичного значення лексичних одиниць 

[59, c. 62-63]. 

Методологічною базою нашого дослідження стали наукові концепції, 

розроблені в таких лінгвістичних галузях як семасіологія, соціолінгвістика, 

теорія розмовної мови. 

Обрання методів дослідження зумовлено метою дисертаційної роботи та 

спрямовано на задовільне досягнення поставленої мети дослідження. 

Дослідження ґрунтується на поєднанні як загальнонаукових, так і 

лінгвістичних та апроксимативного методів дослідження.  

Так, методи аналізу, порівняння та синтезу дозволили предметне вивчення 

соціальної страти німецького мовного континууму, визначити у ньому місце 

молодіжного сленгу, виділити його мовну специфіку, а також специфіку 

сленгової номінації та сленгового значення. 

За допомогою методу суцільної вибірки сформовано корпус 

досліджувальних лексичних одиниць молодіжного сленгу. 

Аналіз словникових дефініцій та синтез уможливили систематизацію 

матерілу дослідження та стали підставою для визначення специфіки поповнення 

лексикону молодіжного сленгу, вивчення семантики лексичних одиниць 

молодіжного сленгу, класифікації сленгових метафор, виділення тематичних 

груп метафор у молодіжному лексиконі.  

Компонентний аналіз словникових дифиніцій дозволив визначити 

семантичні структури досліджуваного корпусу запозичень молодіжного сленгу 

та в поєднанні із контрастивним методом аналізу значення (зіставлення 

семантичних компонентів сленгізмів та англіцизмів) уможливив вивчення 

специфіки семантичної адаптації англіцизмів в молодіжному слензі. 

Статистичний метод та методи зіставлення й узагальнення було застосовано при 

підрахунку кількості англомовних запозичень у словниках Х. Еманна та 

визначенні їх кількості у відсотковому відношенні. Контекстологічний аналіз 

забезпечив визначення функцій сленгових синонімів. 
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Лексикографічний метод уможливив групування сленгових синонімів за 

стилістичним компонентом їх значення, а вищезгаданий метод та методи 

спостереження, зіставлення, аналізу, узагальнення дозволили виявити специфіку 

функціонування слів-синонімів молодіжного сленгу. 

Компонентний аналіз було застосовано для вивчення семантичної 

структури лексичного матеріалу, семантичних змін, яких зазнають як 

нiмецькомовні, так і англомовні лексеми, вивчення подібності та близькості між 

словами. На основі згаданого аналізу було здійснено розподіл лексичного 

матеріалу на тематичні групи, тематичні ряди та у поєднанні із аналізом 

лексичних одиниць за їх безпосередніми складниками виділено синонімічні ряди 

у німецькомовному молодіжному слензі, а разом з тим і характерні риси 

сленгової синонімії. 

Графічний та табличний методи дослідження застосовано для 

систематизації та унаочнення даних, отриманих у результаті дослідження. 

 

Висновки до розділу І 

 

Проблема соціальної диференціації  мови як одна із найважливіших 

проблем соціолінгвістики має досить давню традицію дослідження, однак не має 

однозначного вирішення. Більшість німецьких лінгвістів уважають можливим 

виділити чотири основних групи мовних варіантів: діатонічні, діастратичні, 

діафазичні та діахронічні. Межі між вищеназваними групами лексики рухомі, 

можливий поступовий перехід елементів мовних варіантів із однієї групи в іншу. 

Сучасні німецькі соціолекти слід уважати одними із найбільш 

багаточисельних розгалужених угруповань, проте серед лінгвістів не існує 

єдності щодо кваліфікаційних ознак як підстави зарахування того чи іншого 

явища до певної групи,  як і однозначності щодо розуміння поняття «соціолект».   

Варіанти мови, характерні для соціальних груп, до яких відносять також і 

сленг молодих людей, належать до діастратичного виміру. Наголошуючи на 

зв'язку соціальних мовних пластів із територіальними діалектами Н. Діттмар 
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запропонував принципово інший підхід до класифікації німецьких соціолектів, 

до яких учений відносить і сленг. Неоднозначним залишається у німецькому 

мовознавстві ставлення до факту існування самого явища сленгу. 

Молодіжний сленг це соціолект, яким молоді люди послуговуються 

додатково із загальнонаціональною мовою. Молодіжним сленгом прийнято 

уважати не мовлення усієї молоді, а специфічні слова та вирази певних груп 

мовців. Під молодіжним сленгом розуміємо функціонально додаткову лексичну 

підсистему, яка представляє паралельну експресивно-оцінну, найчастіше 

стилістично знижену синонімію позначень актуальних для її носіїв понять та 

належить певному соціально-віковому об’єднанню або молодіжній субкультурі 

(О. О. Селіванова). Диференціація мовлення молодих людей відбувається за 

віковим та соціальним критеріями. Відсутність чітких критеріїв визначення 

цього явища уможливлює віднесення сленгових утворень як до побутово-

розмовної мови, так і до сленгу. Уживання термінів «сленг» та «жаргон» 

пов’язане із проблемою розмитості понять жаргону та сленгу а також 

синонімічним уживанням зазначених термінів. 

Період інтенсивного дослідження молодіжного сленгу сприяв детальному 

вивченню різних аспектів цього мовного явища. Своєрідність молодіжного 

сленгу проявляється як у сфері лексики та семантики, так і фразеології та 

стилістики. 

Лексичне значення сленгової одиниці як і значення слова у розмовному 

мовленні характеризується здебільшого образністю, оцінністю, експресивністю. 

За семантичною ємністю таку лексику можна розділити на: а) одиниці з простою 

семною структурою, б) слова багатосемні, інформативно насичені та в) так звані 

«дифузи» – слова із ослабленою знаменністю. 

Зіставлення сленгової лексики та лексики загальнонаціональної мови 

дозволяє говорити про наявність у слензі лексичних лакун, лінійних та векторних 

відповідників.  
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Розділ 2 

СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛЯХІВ ПОПОВНЕННЯ 

СИНОНІМІЧНИХ ЗАСОБІВ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ 

 

2.1. Метафоричне переосмислення як основний спосіб утворення 

синонімів німецькомовногого молодіжного сленгу 

 

Мовна метафора є одним із найбільш потужних джерел синонімії як у 

загальнонаціональній мові, так і в молодіжному соціолекті зокрема. 

Прагнення до експресивності, влучності, виразності, розмаїття 

експресивних засобів призводить до постійного оновлення молодіжного 

лексикону, та є рушійною силою так званої «надлишковості» молодіжного 

мовлення, тобто створення значної кількості синонімів. Метафора, як один із 

основних способів поновлення лексичного складу молодіжної мови [90, c. 122; 

219, c. 132] уважається, відповідно, одним із найважливіших джерел поповнення 

синонімічних рядів молодіжного соціолекту. «Акт метафоричної творчості 

лежить в основі багатьох семантичних процесів – розвитку синонімічних засобів, 

виникненні нових значень та їх відтінків, створенні полісемії, розвитку системи 

термінології та емоційно- експресивної лексики» [16, c. 374].  

Значення метафори як механізму семантичної деривації для поповнення та 

поновлення лексикону молодіжного сленгу окреслено у науковій літературі 

наступним чином: 

- метод метафоричної синонімії надає можливість утворення 

синонімів та розширення синонімічних рядів; 

- утворення та оновлення різних лексико-семантичних полів 

(Wortfelder) зумовлено метафоричним переосмисленням; 

- певні метафоричні концепти є дієвими у багатьох лексиконах [228, c. 

398-399].  
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Молодіжний соціолект як форма розмовно-побутового стилю є плідним 

ґрунтом для виникнення метафор. Багата семантика метафоричних значень 

дозволяє словам входити до кількох синонімічних рядів. Стаючи в переносному 

значенні синонімічними, метафоризовані лексичні одиниці вживаються як 

однорідні члени речення, утворюють градацію певних ознак. 

Протягом останніх двох десятиліть метафоричні перетворення 

розглядалися в німецькому молодіжному мовленні як спосіб вторинної номінації 

у сфері дослідження структурно-семантичних тенденцій: Н. Д. Матарикіна 

[2005], М. Ю. Россіхіна [2009], Л. А. Юшкова [2002], Є. О. Коломієць [2000], 

об'єктом дослідження була й оцінна метафора молодіжного соціолекту – 

С. Н. Аюшеєва [2012]. 

Традиційно метафору пов’язують із поняттям вторинної непрямої 

номінації, об’єктом якої є слово. Використання готових мовних форм на 

позначення певних реалій дійсності шляхом переносу формативу з одного 

денотату на інший можна вважати основою вторинної номінації. Онтологічною 

суттю метафори є сам перенос формативу з одного денотату на інший, в основі 

якого – аналогія, семантична подібність, зіставлення або протиставлення. 

Семантична суть визначається переносним значенням як результатом 

опосередкованого співвіднесення формативу та підміненого одиничного 

денотату [202, c. 70]. 

У сучасній мовознавчій літературі метафора розглядається як 

категоріальне явище із двоїстою сутністю, що проявляється в онтологічному, 

функціональному та знаковому дуалізмі. Онтологічний дуалізм метафори 

виявляється в поєднанні об’єктивності існування метафори в мові із 

суб’єктивністю прояву в мові кожного окремого мовця, що зумовлює специфіку 

семантичних та прагматичних досліджень [202, c. 13]. Функціональний дуалізм 

дозволяє розглядати метафору як динамічний когнітивний та динамічний 

культурний процес. Знаковий дуалізм метафори полягає в її особливому 

співвіднесенні форми та змісту. Тому під метафоричним переосмисленням у 

нашому дослідженні розуміємо «одиниці вторинної непрямої номінації – 
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номінативні знаки (слова), основані на переносі формативу з фіктивного 

одиничного (а можливо, й складного денотату) на реальний одиничний 

(складний) денотат, між якими проявляється спільна константа порівняння» 

[202, c. 78]; а метафоричний процес розглядається як «діяльність певної мовної 

особистості, що зіставляє себе і світ у діапазоні особистісного тезаурусу. 

Центром метафоричних переосмислень є людина» [202, c. 78], у нашому 

дослідженні – молода людина, із властивою їй здатністю творити метафори на 

основі «етно-соціо-психо-лінгвістичної компетенції» [192, c. 37].  

Категоріальним значенням метафоричних трансформацій є значення 

порівняння, що виникає як результат перегрупування семантичних ознак в обсязі 

значення слова таким чином, що домінантними стають певні другорядні 

семантичні ознаки. 

Семантична двоплановість уважається основною характеристикою 

метафоричного переосмислення [192; 178; 132]. 

У роботі спробуємо з’ясувати структурні характеристики метафоричних 

переосмислень. Структуру метафори звичайно розглядають під двома кутами 

зору: морфологічним та синтаксичним. Згідно з морфологічним підходом – це 

належність слова-оболонки метафори до певної частини мови. М. Блек зауважує, 

що практично будь-яка частина мови може бути використана метафорично [33, 

c. 160]. Однак, на практиці лексеми-метафори представлені трьома основними 

класами – іменниками, дієсловами та прикметниками. Лінгвістична література 

фіксує той факт, що номінативну основу метафори складають два класи лексики:  

1. слова, що здатні позначати і суб’єкти порівняння, і результати 

компаративного аналізу – іменники предметної семантики, та  

2. слова, не здатні позначати суб’єкти порівняння, проте здатні позначати 

результати компаративного аналізу – прикметники, дієслова та прислівники 

дескриптивної семантики [132, c. 86].  

Аналіз лексичних одиниць німецькомовного молодіжного сленгу, 

утворених в результаті семантичної деривації, доводить, що більшість 

молодіжних лексем – це або іменники або дієслова – граматичні класи 
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молодіжного соціолекту, що стали предметом дослідження цієї роботи. 

Зазначений факт можна пояснити тим, що згадані частини мови «відображають 

загальні базові когнітивні категорії жаргону (у нашому дослідженні – сленгу) – 

об’єкти (елементи дійсності) та їх дії» [205, c. 94]. 

Синтаксичний підхід до структурної класифікації метафор визначається 

тими конструкціями, в яких метафори проявляються в мовленні – метафора-

слово, метафора-словосполучення, метафора-речення, метафора-текст.  

З огляду на структурно-семантичну характеристику субстантивну та 

дієслівну метафору можна розділити згідно з класифкацією В. Г. Гака на повну 

та часткову [51, c. 13-14]. Першу групу формують лексико-семантичні варіанти, 

що базуються на основі існуючих у мові слів, тобто повні метафори. Інша група 

представлена стійкими словосполученнями та складними словами, що 

складаються із двох основ, можливо афіксів та афіксоїдів, утворених шляхом 

словоскладання або злиття двох основ. Часткова метафора може бути 

представлена також конверсією.  

Дослідження семантики молодіжного лексикону свідчить про намагання 

молодої людини виразити своє ставлення до оточуючого світу. Але при всій 

експресивності значень лексичних одиниць молодіжного сленгу, не варто 

забувати, що це соціолект, тобто лексикон, одиниці якого існують у мовленні 

носія соціолекту разом із словами загальнонаціональної мови, надаючи їй 

певного експресивного забарвлення. Експресивність та оцінка – одні із 

найважливіших ознак лексичних одиниць молодіжного мовлення, утворених 

шляхом метафоричного переосмислення. Існування у молодіжному слензі 

переважно лише двох оцінок: позитивної та негативної, дозволяє стверджувати, 

що інші ознаки, усі тонкі відтінки, якими наповнене життя та характерні для 

літературної мови, для мовлення молодих людей не є типовими. Домінування 

пейоративної оцінки німецьких метафор-іменників підтверджено дослідженням 

Аюшеєвої С. Н. [19]. 

 Під експресивністю розуміється за В. М. Телія «не нейтральність, 

відстороненність, деавтоматизація, що надають мовленню незвичності, а тим 
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самим і виразності, що пов’язана з тим, що сигнал, який передається мовним 

висловлюванням … підсилений та тим самим виділений із загального потоку або 

за рахунок незвичного стилістичного використання мовних засобів, або шляхом 

інтенсифікації кількісного або якісного аспектів позначуваного, або ж у 

результаті сприйняття асоціативно-образного уявлення, що викликається таким 

виразом та служить стимулом для позитивної або негативної емоційної реакції 

реципієнта, оскільки будь-який образ…  впливає на емоційну сферу людини» 

[194, c. 7]. Аналіз лексичного складу німецькомовного молодіжного соціолекту 

дає підставу стверджувати, що експресивні лексеми, утворені шляхом 

метафоричного переосмислення вживаються з метою підсилення експресивного 

образу, що створюється уже існуючими лексичними одиницями. Експресивна 

метафора виникає як синонімічна заміна лексем, що уже функціонують у 

молодіжному соціолекті, ймовірно були запозичені розмовно-побутовою 

формою мовлення, тому втратили свою експресію. Молодіжний соціолект – це 

свого роду мовна гра, а використання метафори підсилює експресію за рахунок 

образності та соціальної маркованості.  

 Сленгова метафора слугує загальним цілям сленгу: завуалювати поняття, 

так, аби воно було зрозумілим небагатьом, та одночасно висловити своє 

ставлення до особи, предмету чи явища, що позначає це поняття. Метафору 

можна розглядати як бачення одного об’єкта через інший, і в цьому сенсі така 

трансформація є одним із способів репрезентації знання в мовній формі. 

Метафора не тільки формує уявлення про об’єкт, вона також визначає спосіб та 

стиль мислення стосовно цього об’єкта. Особливості сенсорних механізмів та їх 

взаємодія з психікою дозволяють людині порівнювати не порівнюване. Цей 

механізм діє постійно, породжуючи метафору в різних видах текстів. 

Основна специфіка формування та функціонування метафоричного поля у 

складі лексико-семантичної системи молодіжного сленгу по-різному 

проявляється у його окремих складниках. Саме аналіз окремих семантичних груп 

у метафоричній системі молодіжного соціолекту дасть можливість визначити 

специфіку функціонування метафори у молодіжному слензі. 
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2.1.1. Роль асоціацій в утворенні синонімічних засобів молодіжного 

соціолекту 

Метафора постає як феномен із подвійною сутністю – як мовний знак із 

відповідним змістом та як комунікативна одиниця. «Як комунікативна одиниця 

метафора слугує засобом пізнання позамовної дійсності, відображає специфіку 

духовної своєрідності носіїв мови, та функціонує в ролі одного із елементів 

лаконічного образного висловлювання, що претендує на досягнення адекватного 

розуміння» [202, c. 12-13].  

Подібність основного та допоміжного об’єктів, що у більшості випадків 

сприймається як основа метафоричної трансформації та створює основу 

семантичної двоплановості метафори, передбачає наявність у вихідній та 

похідній лексемах спільних семантичних ознак.  

Позиція окремих лінгвістів відкидає наявність релевантної для 

семантичної структури певної лексичної одиниці ознаки, що підлягає 

переосмисленню, більш того, така ознака взагалі не вважається елементом 

семантичної структури, а кореляція метафоричного значення та вихідного є 

«відображенням в них асоціативних, або репрезентативних ознак, тобто ознак, 

що так чи інакше відображають уявлення, пов’язані із предметами та явищами, 

що позначають такі слова» [217, c. 73]. Д. М. Шмельов підкреслював також, що 

така ознака є стійкою асоціацією та пов’язана з уявленням про явище, яке 

позначає певне слово, а тому не може вважатися ні диференціальною семою, ні 

конструктивним елементом значення [217, c. 193].  

Розбіжності в поглядах стосуються тієї частини семантики слова, що 

створює основу для метафоричного переосмислення, а саме: її локалізація в 

лексичному значенні вихідного слова (денотативна чи конотативна), її місце в 

ієрархії сем (ядерна, периферійна, потенційна) та її релевантність для вихідного 

значення. Однак, як пояснює Г. М. Скляревська, полярність поглядів щодо місця 

та ролі елемента значення зумовлена різним розумінням обсягу лексичного 

значення [178, c. 45]. Прихильники позиції релевантності семантичної ознаки для 

вихідного та похідного значення розуміють лексичне значення як структуру, що 
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має як денотативний зміст так і конотативне нашарування, а прихильники іншої 

позиції розглядають лише денотативну складову, без конотативного змісту в 

обсязі лексичного значення слова.  

У нашому дослідженні дотримуємось позиції Г.М. Скляревської, 

відповідно до якої, спільним для двох значень уважається той семантичний 

компонент, що є складовою денотату обох лексико-семантичних варіантів та 

виконує структурно-диференційну функцію, а також зафіксований у 

словникових дифініціях обох лексем – як похідної, так і вихідної. 

Виходячи із зазначеної позиції та посилаючись на аналіз досліджуваного 

корпусу лексем можна констатувати відсутність у деяких метафоричних 

переосмисленнях молодіжного соціолекту спільного семантичного елементу із 

вихідним значенням. У тих небагатьох випадках, коли такий елемент можна 

вичленити, він має, як правило, суб’єктивний характер: молодий чоловік –  

Schnitzel, Hecht; Biene, Kirsche – приваблива дівчина. Компонент семантики, що 

лежить в основі метафоричної трансформації, може представляти як конкретну 

ознаку, що експліцитно поєднує обидва значення, в інших випадках – це певне 

спільне враження, що виникає під час зівставлення обох предметів чи явищ, дій. 

Таким способом виникли експресивні найменування людини: Schnecke, Perlhuhn 

– приваблива дівчина, Nebelkrähe, Sumpfralle – неприваблива дівчина,  Hecht, 

Pickelhering, Bock – молодий чоловік (негативно), blöcken, wiehern, keckern, 

brüllen – розмовляти. 

Влучним, на наш погляд, є вираз О. В. Падучевої, яка вважає, що 

традиційне визначення метафори як «переносу за подібністю нікуди не веде» 

[143, c. 190], та визначає цей феномен як категоріальний (таксономічний) зсув 

[143, c. 191]. Положення про асоціативний характер зміни значення пов'язується 

з іменем німецького психолога Вільгельма Вундта, та знайшло своє 

відображення в працях Д. М. Шмельова [217], а також Г. М. Скляревської [178], 

О. В. Падучевої [143], В. П. Москвіна [132], С. О. Хахалової [202] та ін.   

 У сучасній лінгвістичній літературі зазначається, що основою будь-якого 

переносу значення є певні асоціативні уявлення. «У контексті конотативної 
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концепції метафори основою метафоричного семіозису (знакоутворення на 

основі переносу за подібністю) вважаються асоціативні образи певного слова» 

[132, c. 80].  

Оскільки у значній кількості метафоричних переосмислень 

німецькомовного молодіжного сленгу не видається можливим встановити 

спільні семантичні ознаки між двома значеннями, можна припустити, що 

метафорична трансформація в молодіжному соціолекті відбувається на основі 

уявлень молодої людини про суть предметів та явищ, виходячи із свого 

життєвого досвіду, характерні особливості живої та неживої природи. До того ж 

уподібнення – це і нехтування різницею, що надає метафоричному 

переосмисленню експресії. 

Дослідивши семантику лексичних одиниць, що входять до синонімічного 

ряду на позначення грошей в німецькомовному молодіжному слензі (більшість 

із наведених лексичних одиниць вживається також у розмовному мовленні) Eier, 

Kohle, Spatzen, Flöhe, Mücken, Steine, Kies, Asche, Mehl, Kohlenpulver, Eisenspäne, 

Flocken, Pulver, Lappen, Mäuse, Schotter, можна з упевненістю сказати, що 

основою метафоризації стали певні асоціації, а не подібність. Адже «образні 

асоціації є невід’ємними елементами мислення на всіх рівнях розумової 

діяльності та різних сферах професійно-суспільних інтересів людини» [53, c. 3]. 

Практично будь-яку інформацію можна розкласти на наочно-образні складники. 

«Використовуючи невеликий за обсягом лексикон, можна створити безкінечні 

метафоричні смислові значення, основою трансформації яких будуть найтонші 

нюанси людської думки та відчуття» [53, c. 3]. Так, з огляду на лексичні одиниці 

німецькомовного молодіжного сленгу, метою є не лише відображення певного 

предмету об’єктивної дійсності найкращим способом, а й вирішення 

комунікативного завдання з максимальним ефектом впливу на адресата.  

Асоціації, тобто ті значення лексеми, що є базисом метафоричних 

переносів, відносять до сфери конотації (В. Г. Гак [98]; Н. Д. Арутюнова [69]; 

В. М. Телія [198]). Зазначені уявлення, зафіксовані у мовній свідомості, 

залишаються об’єктом дослідження мовознавців, оскільки «конотативні поняття 
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антропоцентричні, вони відображають явища дійсності через призму людської 

свідомості» [53, c. 85]. Перенос значення ознаки на об’єкт або ситуацію реальної 

дійсності базується на порівнянні, узагальненні, оцінці. У результаті 

вибірковості метафоричного мислення при  формуванні конотату в центрі уваги 

суб’єкта мови часто виявляються не основні, а факультативні ознаки. 

Інтуїтивність подібності створюється, на думку Н.Д. Арутюнової, самою 

людиною: «У практиці життя образне мислення відіграє значну роль. Людина 

здатна не тільки ідентифікувати окремі об’єкти (…), не тільки встановлювати 

подібність між сферами, що сприймаються різними органами чуття(…), але й 

осягати спільність між конкретними та абстрактними об’єктами, матерією та 

духом. Це говорить про те, що людина не стільки відкриває подібність, скільки 

створює її» [15, с. 8-9]. Тому, характерною ознакою метафори німецькомовного 

молодіжного сленгу можна вважати другорядність справжньої подібності 

порівнюваних денотатів при її створенні.  

Посилаючись на характер змісту «символу метафори» – як «елементу 

семантики, що складається або з однієї семи або із сукупності сем, який у 

вихідному номінативному значенні відноситься до сфери конотації, а у 

метафоричному значенні входить до денотативного змісту в ролі ядерної 

(диференціальної) семи та служить основою смислових перетворень» [178, c. 47], 

Г. М. Скляревською виділено мотиваційну, синкретичну та асоціативну 

метафори в системі мови, хоча чітко відмежувати один вид метафори від іншого, 

на думку автора, неможливо. 

Мотивовані метафори, в яких семантичний елемент експліцитно пов’язує 

метафоричне значення із вихідним, представлені в молодіжному спілкуванні 

окремими прикладами: nebeln, dampfen – палити; verdampfen, verdünsten – тікати, 

що підтверджує позицію автора цієї класифікації, згідно з якою мовна метафора 

та вихідне значення в нормі не виявляють спільного експліцитного семантичного 

компонента [178, c. 52]: schnallen, ticken – розуміти, Gespenster, Stresskomitee – 

батьки. 
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Однак, варто зазначити, що спільний семантичний елемент може бути 

виділено лише умовно, а також той факт, що семантичний елемент не виявляє 

стійкого характеру – може втратити своє значення, і навіть зникнути, коли слово 

розвиває метафоричну полісемію.  

Синкретичною, на думку Г. І. Скляревської [178, c. 52], слід уважати 

метафоричну трансформацію, утворену у результаті поєднання різного роду 

чуттєвого сприйняття. Однак, синкретизм не обмежується лише чуттєвими 

ознаками, а й поширюється на інші сфери сприйняття. Синкретична метафора 

релевантна й для молодіжного сленгу: bohren, bügeln – їхати, peilen – розуміти. 

Асоціативна метафора базується на здатності свідомості відшукувати 

аналогії між будь-якими елементами дійсності та займає провідне місце в 

лексичній системі молодіжного соціолекту як в кількісному відношенні, так і по 

своєму впливу на системні семантичні процеси. При утворенні такої метафори 

актуалізуються саме ті семи, що складають периферію лексичного значення. 

Асоціації можуть бути різного роду – одні з них базуються на ознаці, що 

об’єктивно характерна для предмета, явища або процесу, або ж на такій, що 

приписується їм уявою молодої людини. Інший тип асоціацій відображає певне 

психологічне враження, що виникає під подібним впливом на органи відчуття. 

Тому залежно від актуалізації семантичної асоціативної ознаки 

Г. М. Скляревська виділяє два різновиди асоціативної метафори – ознакову та 

психологічну [178, c. 56]: 

1) ознакова асоціативна метафора базується на ознаці, яка дійсно 

характерна для денотату асоціації, але не виражається у ролі ядерного 

семантичного компоненту вихідного значення;  

2) психологічна асоціативна метафора, основу якої створює «несвідома 

гра логіки» [178, c. 48-59].  

Аналіз фактичного матеріалу свідчить про проблематичність чіткого 

розмежування між обома видами метафор. Уважаємо, що для утворення 

метафори так чи інакше необхідна хоч найменша ознака подібності між 

порівнюваними денотатами. Варто також зазначити, що до створення асоціацій 
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залучаються об’єкти, найбільш актуальні для предметно-практичних зв’язків 

життєдіяльності молодої людини. Це перш за все предмети, що оточують людину 

в побуті, представники флори та фауни. Асоціативні образи молоді рідко 

виходять за межі побутових ситуацій, що можна пояснити незначним життєвим 

досвідом молодої особи. Але інколи асоціації базуються на дуже віддалених та 

не завжди зрозумілих асоціаціях. Відсутність влучної номінації-характеристики 

та бажання підкреслити своє ставлення до суб’єкта комунікації призводить до 

неочікуваного заповнення так званої «лакуни», часто із мінімальним ступенем 

обґрунтування та, можливо, із мінімальною часткою логіки. Цю тенденцію 

можна пояснити своєрідністю асоціативного сприйняття  предметів та явищ 

реальної дійсності – молодь намагається підмічати, в основному, не найкращі 

якості, що відображаються у конотативному значенні.  

Асоціативні характеристики, що виникають при використанні певного 

образу у свідомості мовців характеризуються різноплановістю. Один і той самий 

метафоричний образ може актуалізувати різні предикативні характеристики, що 

знаходять своє відображення у конкретному контексті відповідно до інтенції 

мовця, та призводять до полісемії у підсистемі молодіжного мовлення – так, 

Flocke – 1) Witzbold; 2) dumme Bemerkung; 3) Geld – в перших двох значеннях 

актуалізується сема «несерйозний», у третьому –«сріблястий» – на основі 

подібності кольору срібних монет та сніжинок; abdrücken – 1) цілуватися; 2) 

давати гроші комусь на щось; 3) платити.      

Тому потрібно зауважити, що не завжди можна встановити ознаку 

подібності метафоричного переосмислення. У німецькій мові, як зазначає В. В. 

Левицький, панує тенденція до «опредмечування» осіб, і ця тенденція є 

релевантною також для молодіжного сленгу. Аналіз зазначених нижче 

синонімічних рядів молодіжних слів-метафор німецької мови на позначення осіб 

(молодої людини жіночої та чоловічої статі, батьків) та артефактів (грошових 

одиниць, транспортних засобів), а також дієслівних синонімічних рядів на 

позначення спілкування між комунікантами, переміщення (їзда, ходіння), 

заборонених речей (паління, уживання алкоголю), фізичної та розумової 
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діяльності та відносин між представниками різної статі дає можливість 

стверджувати, що у молодіжному слензі результатом метафоричного переносу 

часто є характерні найменування осіб за:  

зовнішньою ознакою - ‘батьки’ - Alten, ‘йти’ - wackeln, stoppeln, 

abschwirren, anschleifen; ‘вживати спиртні напої’ -  sich abfüllen, sich einen 

reinsaugen, sich beschlauchen; ‘автомобіль’ - Schlachtschiff, Riesenorgel, 

Viereckrakete, Rasenmäher, Schuhkarton, Kiste, Karre, або внутрішньою ознакою 

– ‘батьки’ - Kalkstein, Fossilien, Dinos, Mastodons; ‘гроші’ - Fett, Holz; ‘молода 

людина чоловічої статі’ - Schnitzel, Bock, Scheich. 

Часто такі ознаки є уявними, що можна вважати закономірним, оскільки  

метафора у більшості випадків містить влучну та яскраву характеристику особи. 

Значно рідше метафоричні трансформації відбуваються на основі подібності 

характеризуючої функції: ‘батьки’ – Ernährer, Erzeugerfraktion, 

Kohlenbeschaffner, Nahrungsbeschaffner, Finanziers, Regierung, ‘автомобіль’ – 

Miezenkutsche, невеликою групою представленo перехід від конкретного до 

абстрактного, від зовнішнього, тілесного до внутрішнього, 

інтелектуального - peilen, fressen, packen, ticken, löffeln, ziehen, bohren, polen - 

розуміти; уживання власних імен як загальних – Bettie, Bunny, Uschi, Loli, 

Umberta, Käthe, Chuck Norris, Larry, Steffen, Bernd – при цьому, переважно, власні 

імена запозичені із англомовних кінофільмів або є іменами відомих 

особистостей.  

Результати нашого дослідження свідчать про домінування зовнішньої 

асоціативної ознаки як основної форми метафоричного переосмислення 

іменників та дієслів молодіжного сленгу. Основу метафоричних переосмислень 

в молодіжному спілкуванні створюють конкретні та емоційні (за визначенням 

Ш. Баллі) образи, які породжують метафору, а також сприяють створенню 

емоційних образів експресивної лексики. Молода людина відшукує подібність 

навіть між найвіддаленішими сутностями – здебільшого між конкретними 

предметами. Тому у більшості випадків джерело метафоризації 

непередбачуване, а асоціації, що лежать в основі семантичного переосмислення 
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– необмежені. Метафоричні переноси відбуваються, здебільшого, на 

індивідуальних асоціаціях внутрішньої та зовнішньої подібності предметів, 

процесів, властивостей, явищ з опорою на норми кодифікованої літературної 

мови. 

У результаті метафоричної трансформації архісема вихідного значення 

заміщується новою семою, оскільки метафоризація відбувається здебільшого на 

основі уявлень про об’єкти, що належать до різних семантичних класів. 

Компонент значення, який визначає подібність об’єктів та знаходиться на 

периферії лексичної семантики джерела метафори, у переносному значенні стає 

однією із диференціальних сем, такий процес характерний і для стандартної 

мови. Так, сема «застарілий» є в основному значенні слова тільки потенційною, 

мало суттєвою, але при вторинній номінації цього слова, у метафорі вона 

актуалізується: Dinos, Mumien - батьки.  

Різниця в осмисленні об’єктів дійсності знаходить своє відображення в 

системі синонімічних засобів мовного висловлювання. Велика кількість 

лексичних одиниць молодіжного сленгу на позначення певного предмета, явища, 

ситуації чи особи пов’язана з різним уявленням молодими людьми видових 

характеристик предметів, явищ, осіб, а також з різницею стильового та 

емоційного характеру. 

При номінації грошових одиниць основою утворення метафоричної 

трансформації стає цінність об’єкта та його розмір, колір. Найменування 

об’єктів, що не представляють ніякої цінності, невеликого розміру – у 

переносному значенні позначають грошові одиниці незначного номіналу, однак 

об’єкти, які вказують на більший розмір – Lappen, Kohle – можуть позначати і 

велику суму або номінал.  

Аналіз синонімічного ряду свідчить, що в лексемах Flöhe, Mäuse 

відбувається переосмислення на основі подібності – подібності кольору у 

випадку з Mäuse (подібність кольору мишей та срібних монет [364, c. 529]) та 

подібності форми у випадку з Flöhe – фішки для гри “Flohspiel” схожі на монети 

[364, c. 245];  Mücke(n) номінує дрібні гроші, оскільки Mücke асоціюється із 
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дрібницею, яка не має якоїсь цінності [364, c. 550]. Помітною є також зміна 

архісеми «жива істота» – «неістота». Схожа ситуація спостерігається зі словом 

Flocke, в якому переосмислення відбувається на основі подібності кольору 

срібних монет та сніжинок, і знову замінюється архісема «опади» семою 

«предмет».  

У словах Kies, Schotter, Steine, Sand на перший план виступає ознака «не 

великий» або «той, що нічого не вартий», тобто, можливо, не паперові гроші або 

невеликого номіналу, яких може бути багато. Архісема  «камінь» замінюється 

семою «метал». Найчастіше вживана лексема Kohle можливо, відрізняється від 

вище згаданих синонімів тим, що позначає предмети більшого розміру, 

знаходить ширше застосування, тому може позначати навіть велику кількість 

грошей. 

Стосовно синонімів Asche, Mehl, Kohlenpulver, Pulver, Eisenspäne, 

Papierstaub – усі вони мають сему «маленькі часточки», що можливо трактувати 

як незначна сума грошей або гроші невеликого номіналу. І в кожному з цих 

прикладів спостерігається зміна архісеми.  

Eier номінує лише монети та утворилось як результат продажу продуктів 

харчування селянами – у кого було що продати, той мав гроші [364, c. 192]. 

Архісема «клітина» замінюється семою «артефакт». 

Варто зазначити, що усі асоціативні зв’язки Г. Тюткен розділяє умовно на 

координативні, коллокативні, субординативні, синонімічні та антонімічні. 

Однак, для слів-метафор, на думку С.О. Хахалової, домінантними є синонімічні, 

антонімічні асоціативні зв’язки [202, c. 81]. Складні іменники-метафори 

базуються на субординативних асоціаціях, в той час як для більшості іменників-

симплексів та дієслів основу складають синонімічні асоціативні зв’язки. 

У межах структурно-семантичного підходу предметно-поняттєвому 

значенню протиставляються конотативний та прагматичний компоненти, проте 

А. Вежбицька заперечує протиставлення семантики та прагматики: «Мовні 

значення прагматичні наскрізь: з людиною, з мовленнєвою ситуацією пов’язані 

в мові не які-небудь особливо виділені експресивні елементи, а значення 
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багатьох слів та грамем» [45, c. 6]. Значення – це інтерпретація світу людиною 

[45, c. 6]. Отже, увага семасіологів сфокусувалася на свідомість мовця та його 

світосприйняття. «Значення  не є відображенням об’єктивних ознак предмета, а 

лише тих, що виділяються людиною як найважливіші, виходячи із специфіки її 

контакту із предметом» [45, c. 5-6]. Усі вищезазначені особливості семантики 

стосуються й природи лексичних одиниць молодіжного соціолекту, оскільки 

молодіжний соціолект має антропоцентричну спрямованість. 

Антропоцентричність чітко виражена у німецькомовному молодіжному слензі, 

цей напрямок знаходить своє втілення у створенні метафоричних образів, у яких 

метафора фокусує свою увагу на чому-небудь особливому, важливому, 

незвичному або, навпаки, дуже знайомому. 

Отже, дослідження метафоричних переосмислень лексичних одиниць 

молодіжного сленгу дозволяє зробити висновок, що більшість предметів 

реальної дійсності утворюють асоціативні співвідношення за подібністю. У 

метафоричній номінації відбувається перегрупування макрокомпонентів, на 

перший план виступають оцінний та емоційний компоненти. Що стосується 

денотативної макросеми, то в метафоричній номінації таких дві: первинний і 

вторинний денотат; і денотат вторинний переміщується на перший план. 

 

2.1.2. Типологія метафоричних переосмислень молодіжного 

соціолекту 

В. Порціг визначав метафоричне переосмислення як поєднання членів двох 

семантичних полів. Н. Д. Арутюнова зазначає з цього приводу: «Метафора 

виникає тоді, коли між об’єктами, що порівнюються, більше розбіжностей, ніж 

спільних рис. Перенос назви всередині природніх родів, тобто в рамках 

стереотипу класу, зазвичай не розглядається як метафора [12, c. 170]. Однак, 

В. П. Москвіним доведено, що метафорична номінація може здійснюватись 

двома принципово різними способами – за рахунок внутрішніх резервів 

семантичної мікросистеми, яку лінгвіст називає «внутрішньою» або 

«внутрішньокласовою», та на основі «використання засобів іншої семантичної 
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мікросистеми або поля», яку визначено як «зовнішню» [132, c. 120-121]. 

Різновидом внутрішньої метафори мовознавець вважає й прономінацію, 

метафоричну основу якої заперечує Н. Д. Арутюнова: «Не допускає 

перетворення на метафору порівняння із індивідним об’єктом: власні імена 

можуть набувати загального значення, але вони не породжують метафори» [16, 

c. 280]. У свою чергу, В. П. Москвін стверджує, що в результаті застосування 

трансформаційного аналізу, як прийому розмежування метафоричного та інших 

видів переносів, переосмислення значення слів однієї семантичної мікросистеми 

можна вважати метафоричною зміною значення. До того ж виділяються також 

такі метафоричні трансформації в межах однієї лексико-семантичної групи, як 

перенос із конкретного поняття на абстрактне та навпаки, а також перенос із 

одного видового поняття на інше. Заміна гіпероніма видовим поняттям 

призводить до розширення значення [132, c. 20-21]. Таку тенденцію виражено 

синонімічним рядом на позначення фізичної праці, де більшість лексичних 

одиниць позначають певний вид фізичної роботи - bohren, hämmern, ranbauen, 

hauen, schinden, schmieden, holzen, bügeln, zimmern – однак, зазначені лексеми 

набувають у молодіжному слензі значення «важко працювати»  так само, як 

кувати, бити молотом чи працювати, використовуючи інше знаряддя праці. 

Позиція В. П. Москвіна прийнята за основу при дослідженні функціонування та 

класифікації метафори в німецькомовному молодіжному слензі. 

Як відомо, у лінгвістиці представлені різні підходи до класифікації 

метафоричних переосмислень. Створенню великої кількості класифікацій цього 

явища послужила сама природа метафори. Так С. Ульман виділяє 3 

універсальних типи метафоричних трансформацій: антропоморфізм, перенос із 

конкретного поняття на абстрактне та синестезію [197, c. 277-299]. Іншими 

лінгвістами виділяються географічні, метеорологічні, біоморфні 

(антропоморфні, зооморфні, фітонімічні / ботанічні/ флористичні), технічні, 

соціоморфні, просторові метафори. Цьому питанню присвячені роботи 

Н. Д. Арутюнової, В. Г. Гака, В. М. Телія, В. П. Москвіна та інших учених. 

Авторами класифікацій було розроблено різні критерії, згідно з якими метафори 
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розподілено за певними класами. Н. Д. Арутюнова класифікує метафоричні 

переосмислення за їх комунікативно-функціональними властивостями [16], 

В. М. Телія пропонує функціонально-номінативну класифікацію, в основі якої 

співвідношення в метафорі задуму її автора та відображення відповідно до цього 

дійсності [192]. У типології В. Г. Гака існує два види метафоричної 

трансформації: повна та часткова [51]. Однак, як зауважив В. П. Москвін, 

«зведених параметрів, за якими може відбуватися класифікація метафори, ми до 

цього часу не маємо» [132, c. 112]. Тому систематизація, а в цілій низці випадків 

і виявлення таких параметрів, стають дійсно «невідкладними завданнями 

семантики» [В.В. Виноградов. цит. 132, c. 112].  

Із-поміж низки класифікацій В. П. Москвіним було запропоновано, на наш 

погляд, найбільш повну класифікацію метафори – структурну, семантичну та 

функціональну, що базуються на «системі параметрів класифікації 

метафоричних найменувань, які визначаються чотирма обставинами: 

своєрідністю плану змісту та вираження, сильною залежністю від контексту, а 

також функціональною специфікою метафоричного знаку» [132, c. 112]. 

 

Семантична класифікація 

Семантична класифікація описує змістову структуру метафори та має 

кілька видів: класифікація за основним суб’єктом, допоміжним суб’єктом та 

за формулами метафоричного переносу. 

Класифікація за основним суб’єктом 

Класифікація за основним суб’єктом застосовується при побудові 

семантичних полів та лексичних класів, зокрема, синонімічних рядів, тому  

образну метафору розглядають як «потужне джерело синонімії» [132, c. 117].  

Так, за основним суб’єктом було виділено такі синонімічні ряди на 

позначення, які, на наш погляд, представляють актуальні поняття для молодої 

людини, оскільки представлені значною кількістю лексичних одиниць:  

молода людина жіночої статі – Biene, Bomber, Hase, Käfer, Katze, Maus, 

Mieze, Kirsche, Puppe, Junghuhn, Hutblume, Junggemüse, Torte, Lilie, Fliege, 
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Luxusdampfer, Sonne, Brosche, Flamme, Perle, Schnecke, Sahneschnitte, Sahnetorte, 

Schleckrosine, Tulpe, Blume, Praline, Kirschblüte, Lokomotive, Nebelkrähe, 

Sumpfhuhn, Sumpfralle, Schiffsschraube, Zicke, Plombe, Eule, Ziege, Kuh, Gans, 

Dönerfee, Schachtel, Motte, Giftspritze, Schneckenschraube, Kaktus, Unke, Keule, 

Minipanzer, Schrankkoffer, Zierfisch, Loli, Käthe;  

молода людина чоловічої статі - Brett, Schnitzel, Schnuckel, Körperklaus, 

Gecko, Hecht, Pickelhering, Brutalo, Scheich, Bock, Bär;  

батьки - Erzeuger, Ernährer, Regierung, Erzeugerfraktion, Kohlenbeschaffner, 

Nahrungsbeschaffner, Stresskomitee, Ordnungskomitee, Generalstab, Parlamente, 

Anstandswauwaus, Alte, Kalkstein, Fossilien, Gespenster, Dinos, Mastodons, Mumien;  

грошові одиниці - Eier, Blauer, Spatzen, Flöhe, Mücken, Schotter, Kohle, 

Brocken, Papierstaub, Sand, Mäuse, Kies, Mehl, Gips, Eisenspäne, Piepmätze, Fett, 

Splitt, Keulen, Holz, Klötze;  

транспортні засоби - Schlachtschiff, Straßensegler, Luxuskarosse, 

Riesenorgel, Riesenriemen, Viereckrakete, Luxusschlitten, Schnittenschaukel, 

Dickschiff, Hausfrauenpanzer, Rasenmäher, Schildkröte, Schnecke, Schauckelrad, 

Ente, Schuhkarton, Hutschachtel, Elektrorollstuhl, Miezenkutsche, Spucker, 

Bohrkrücke, Hobel, Kiste, Karre, Konservenbüchse, Klapperkasten, Schubkarre, 

Schrottkarre, Blechhaufen, Konservendose, Knutschkugel, Asphaltblase, Reisschüssel;  

а також дієслівні синонімічні ряди  на позначення:  

говорити – schwabbeln, nudeln, löffeln, salben,blöcken, keckern, wiehern, 

sabbern, plätschern, schnattern, blubbern, klickern, rasseln, faseln, raffeln, schnurren, 

eiern, dröhnen, schwirren;  

переміщення (їздити - відїзджати) – heizen, peitschen, hämmern, asten, 

bügeln, bohren,  

йти (процес та наслідок) –stoppeln, verdunsten, verdampfen, abschwirren, 

abwinseln, sich wegschalten, wegschaffen, verdünnisieren, sich zupfen;  

палити – reinziehen, nebeln, rußen, harzen, dampfen, durchziehen;  
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вживати алкогольні напої –sich volllaufen lassen, sich abfüllen, sich 

zumachen, keulen, sich einen reinsaugen, tanken, einheizen, ölen, tippeln, sich 

zuballern, dichten, schlickern, vorglühen, rumpeln, reinpfeifen);  

розумова діяльність (розуміти)  – blicken, peilen, fressen, packen, ticken, 

löffeln, ziehen, bohren, pullen, polen; 

їсти – einpfeifen, verdrücken, verspachteln, spachteln, reinhauen, sich 

reindrücken, reintun, reinschieben, reinknallen, reinziehen, einschmeißen;   

cтосунки між представниками протилежної статі – цілуватись sich 

abdrücken, sich ranbeißen, rumlecken, schnabeln, kauen, ansaugen, rumlöffeln;  

танцювати - abzappeln, rumrempeln, zucken, mitwippen, rumhupfen. 

Групування метафор за тематичною належністю допоміжного 

суб’єкта 

У результаті групування повних метафор за тематичною належністю 

допоміжного суб’єкта можна виділити такі види метафор у молодіжному слензі: 

1) анімалістична метафора, основою якої є порівняння з тваринами; 

Spatzen, Mücken, Kröten, Mäuse, Piepmätze – гроші, Schildkröte, Schnecke, Ente – 

автомобіль. 

 2) антропоморфна метафора представлена численними прикладами, є 

одним із основних видів метафоричного переосмислення у німецькомовному 

молодіжному соціолекті та базується на порівнянні неістот, рослин, тварин із 

людиною. До того ж потрібно наголосити, що в молодіжному слензі 

характеристики та якості людини не переносяться на неістот, рослин, тварин, а 

відбувається зворотній процес – Biene, Bomber, Hase, Käfer, Katze, Maus, Кirsche, 

Puppe, Hutblume, Brosche, Sahnetorte, Blume – ‘молода дівчина’; Brett, Schnitzel, 

Gecko, Hecht, Pickelhering, Bock, Bär – ‘хлопець’; Kalkstein, Dinos, Mastodons, 

Mumien – ‘батьки’; перенос із сфери «тварина» – один із експресивних засобів, 

що має, здебільшого, чітко виражений пейоративний характер, спрямований на 

дискредитацію об’єкта номінації; 

3) просторова метафора (або за Дж. Лакоффом та М. Джонсоном, 

«орієнтаційна») пов’язана із яким-небудь виміром простору [132, c. 113-114], – 
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packen, löffeln, ziehen – розуміти; abwinseln, sich wegschalten, wegschaffen, 

verdünnisieren – йти, покидати місце перебування.  

4) машинна метафора як «модель пояснення устрою та функціонування 

фізичного світу» [132, c.114] – Erzeuger – батьки, (heißes) Gerät, Lokomotive – 

дівчина, якій не потрібні довгі залицяння. 

Класифікація за основним та допоміжним суб’єктами порівняння 

Класифікація за основним та допоміжним суб’єктами порівняння, 

пов’язана із систематизацією лексичних груп, що приймають переносне 

значення за моделями метафоричного переносу. Групування метафор за 

формулами переносу допомагає визначити джерело поповнення лексикону 

німецької молоді. В. П. Москвін обмежився в представленій класифікації 

загальними формулами метафоричних моделей переносу значення, що можна 

віднайти у авторів старовинних риторик, починаючи з Квінтіліана. Ця 

класифікація повністю задовольняє аналіз метафоричних переосмислень лексем 

молодіжного сленгу, а моделлю, що найчастіше застосовується виступає модель 

«неістота – істота»:  

1) «неістота – істота» – Praline, Kirschblüte, Lokomotive, Schiffsschraube, 

Plombe – ‘дівчина’; практично будь-яка властивість неживої природи в 

молодіжному слензі вживається для характеристики тих чи інших якостей 

людини або для її оцінки;  

2) «істота – істота» – Käthe, Lolli – ‘дівчина’; Körperklaus, Bernd – ‘хлопець’ 

– метафора формується на основі різнопланових ознак та характеристик людини: 

зовнішності, фізіологічних особливостей, якостей особистості, зумовлених її 

родом діяльності, віком;  

3) «предмет – предмет» - Riesenorgel, Riesenriemen, Viereckrakete, 

Luxusschlitten, Dickschiff, Hausfrauenpanzer, Rasenmäher, Schauckelrad, 

Schuhkarton, Hutschachtel, Elektrorollstuhl – ‘автомобіль’; та  

4) «істота – неістота» - Spatzen, Flöhe, Mücken, Mäuse – ‘гроші’. 

Метафоричні переосмислення німецькомовного молодіжного сленгу 

представлені переносами майже усіх напрямків: з предмету на особу, з тварини 
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на особу, з предмету на предмет. Переноси з істоти на предмет та з тварини на 

тварину у зазначеному соціолекті представлені спорадично. Перенос із 

абстрактного поняття на конкретне репрезентовано нечисленними прикладами, 

тому можна стверджувати, що він не є релевантним для молодіжного сленгу. 

Перенос значення з одного видового поняття на інше базується на тенденції мови 

«уникати висловлювання еквонімічних понять одним іменем» [Нікітін, цит.132, 

c. 21].  

Практично в усіх випадках уживання метафора у першу чергу зосереджена 

на людині, що доводить антропоцентричність процесу метафоризації 

молодіжного соціолекту. Людина знаходиться в центрі всесвіту не тільки 

реального, але й уявного. При цьому характеристика людини містить, як 

правило, оцінку, що пов’язана із емоційним відношенням до позначуваного. 

Модель переносу «не людина – людина» є найсуттєвішою для сленгу, а от 

модель «істота – неістота», яка є характерною для літературної мови, 

представлена у молодіжному слензі окремими прикладами. Ця тенденція 

стосується лише субстантивної метафори.  

При аналізі дієслівних трансформацій було зосереджено увагу, зокрема, на 

такому питанні: чи обов’язково суб’єкт дії змінює свій таксономічний клас при 

деривації метафорично мотивованого значення. Результат аналізу дієслівних 

трансформацій досліджуваного корпусу молодіжного сленгу дозволяє виділити 

основну модель переносу – «неістота – істота» – verdunsten, verdampfen – ‘йти’, 

ticken – ‘розуміти’; rosten – ‘їхати’, ansaugen – ‘цілувати’, schwallen – 

‘розмовляти’; Дослідження дієслів-метафор свідчить про значну перевагу цього 

типу переносу та наступну тенденцію: якщо суб’єкт вихідного значення неістота 

– в похідному значенні таксономічний клас суб’єкта змінюється, якщо ж суб’єкт 

вихідного значення позначає людину – суб’єкт не змінюється. Цю тенденцію, на 

наш погляд, зумовлює антропоцентризм молодіжного сленгу – позначення всіх 

реалій та дій зосереджено на молодій людині, колі її інтересів, її світобаченні та 

світосприйнятті.  
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Р. Й. Розіна [165, c. 40-41], досліджуючи метафоричну трансформацію 

російськомовних молодіжних жаргонізмів, стверджує, що для моделі жаргонних 

дієслівних метафоричних номінацій «не людина – людина» характерним є: а) 

перенос із природнього процесу або дії, спрямованих на предмет або тварину, на 

соціальну дію, та б) перенос від дій, спрямованих на предмет, на психічну сферу 

(емоційну або інтелектуальну). Зазначені модифікації моделі релевантні й для 

досліджуваного корпусу лексем німецькомовного молодіжного соціолекту, 

варто до цього переліку додати модифікацію «перенос із дій, спрямованих на 

предмет на фізичну дію людини». Посилаючись на зазначені вище моделі 

метафоричного переносу, слід зауважити, що серед проаналізованого матеріалу 

найчастотнішою виявилась модель метафоричного переносу  «неістота – істота», 

менш численним є перенос «предмет – предмет», третім за кількістю перенос – 

«істота – істота» та незначним «істота – неістота».  

Мета використання моделі переносу «неістота – істота» при утворенні 

молодіжної лексики – пониження статусу того, про кого йде мова. Називаючи 

людину іменем предмета,  мовець тим самим надає їй нижчої оцінки. 

Таблиця 2.1 

Частотність використання моделей метафоричного переносу при 

утворенні молодіжних сленгізмів (310 повних метафор) 

Модель переносу Кількісний 

еквівалент 

«неістота – істота» 36,8% (115 слів) 

«істота – істота»  32% (100 слів) 

«предмет – предмет» 25,6% (80 слів) 

«істота – неістота» 4,8% (15 слів) 

  

Функціональна класифікація 

Класифікуючи метафоричні переосмислення молодіжного соціолекту за 

семантичною ознакою, доцільно  також виділити і функціональний аспект – 

класифікацію метафоричних трансформацій відповідно до мети, з якою 
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зазначені трансформації використовуються у слензі німецької молоді. У 

лінгвістичній літературі представлено різні погляди на функції метафори в мові. 

Лінгвістами було виділено від 2 (В. П. Москвін) до 15 функцій 

(В. К. Харченко). Усіма дослідниками виділяється номінативна функція 

метафори, завдання якої полягає у «вираженні таких уявлень, для яких ще не 

існує словесних понять» [132, c. 157], оцінна, декоративна (призначення якої – 

естетичне відображення дійсності та прикрашення мовлення) [132, c. 157], мета 

зображувальної функції – професійна стилізація (використовуються метафори, 

утворені на основі термінів та професіоналізмів). Метафора може вживатись як 

прийом евфемізації та в пояснювальній функції, характерній передусім для 

наукового стилю. Варто, на думку автора класифікації, виділити й когнітивну 

метафору, а саме її пізнавальну функцію. Однак, як зазначає В. П. Москвін, 

доречно говорити про дві основні функції метафори – номінативну та 

експресивну. Мета експресивної функції – «привернути увагу до якої-небудь 

властивості денотата, який має найменування, бажання представити його в 

новому баченні [Шендельс Є.Й. цит. 132, c. 162]. Експресивна функція 

реалізується в окремих функціях метафоричних переносів, зокрема оцінній, 

зображальній, естетичній, евфемістичній та пояснювальній, що виділені автором 

класифікації. Релевантною для молодіжного соціолекту є експресивна функція, 

що знаходить своє вираження, в основному, через оцінну функцію, оскільки 

учасники комунікативного акту обов’язково прагуть дати свою оцінку людям, 

предметам та явищам, що їх оточують: 

- Ich war gerade hier aus der Tür raus, als dieses Schneckchen die Treppe 

raufkam [394, c. 61]. 

- „Ach, komm schon Kücken, nicht aufregen“ [394, c. 101]. 

- Remo und Micky besetzen gleich vier Plätze und beißen sich wie die Tiere 

[390, c. 55]. 

Отже, результати дослідження демонструють панівну роль в молодіжному 

слензі антропоморфної метафори, а також той факт, що перевага моделі 

метафоричного переосмислення значення «неістота – істота» не значна, при 
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цьому актуальність іншої моделі метафоричної трансформації значення «істота 

– істота» пов’язана з своєрідністю молодіжного сленгу, в якому увага 

концентрується, в першу чергу, на самій молодій особі. 

 

2.1.3. Семантична характеристика метафоричних синонімічних рядів 

німецькомовного молодіжного соціолекту 

Молодіжний сленг як своєрідна форма мовної гри (П. Шлобінські), [296, c. 

211] відображає за допомогою емоційної експресії світогляд її творців та носіїв. 

Оцінність та експресивність молодіжного соціолекту проявляються, як було 

зазначено, шляхом метафоризації лексем німецької загальнонаціональної мови. 

Соціальна маркованість лексичних одиниць підтримує образність метафоричних 

переосмислень. Експресія метафоричних найменувань базується на поєднанні 

двох образів та, як правило, зрозуміла носіям соціолекту. Однак, варто зазначити, 

що не лише експресивність слугує причиною використання метафорично 

переосмислених одиниць у молодіжному слензі. Метафоричний образ є більш 

ємним, що дозволяє не тільки коротше, дещо завуальовано, але й чіткіше 

висловити своє бачення та своє ставлення до об’єкта номінації. 

Усі синонімічні ряди, утворені метафоричною системою соціолекту, 

проявляють, як зазначалось, чітко виражений антропоцентричний характер. 

Тому метафорична картина німецькомовного молодіжного соціолекту наглядно 

демонструє коло інтересів та способу життя носіїв цього соціолекту.  

Специфіка семантики лексичних одиниць німецькомовного молодіжного 

сленгу дає підставу розподілити субстантивні та дієслівні метафори на чотири 

великі групи так, як розподіляє метафори російськомовного молодіжного 

жаргону Е. В. Балаян [21]: «людина та її фізіологічні потреби», «людина як 

соціальна істота», «людина як психічна істота», а також «світ неживої природи».  

До семантичної групи «людина та її фізіологічні потреби» варто 

зарахувати в першу чергу номінацію молодої людини з погляду її зовнішності, 

номінацію частин тіла, фізіологічних процесів, а також лексичні одиниці на 

позначення  фізичних дій. Однозначно схарактеризувати таку лексику 
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неможливо, в синонімічних рядах присутні і грубі, і вульгарні та іронічні 

номінації. Характер оцінного значення цієї лексики найкраще проявляється в 

контексті. 

Семантична група «людина як психічна істота» може бути представлена 

субстантивними номінаціями, що характеризують особу за її інтелектуальними 

здібностями, а також дієслівними метафоричними номінаціями емоційних та 

інтелектуальних процесів. 

«Людина як соціальна істота» – найчисленніша семантична група 

молодіжного сленгу, представлена субстантивними метафоричними 

номінаціями людини за віком, статтю, соціальним статусом та дієслівними 

метафорами, що позначають міжособистісні відношення, поведінку, у тому числі 

й мовленнєву.  

Семантична група «світ неживої природи» представлена у молодіжному 

слензі номінаціями виключно лише предметів, що оточують молоду людину та 

охоплюють коло її інтересів. Експресивність метафоричних найменувань цієї 

групи пов’язана із намаганням молодої людини висловити своє бачення 

предметів та явищ, а також дати їм свою оцінку. 

Субстантивна метафора німецькомовного молодіжного соціолекту є 

найбільшою групою метафоричних переосмислень. Беззаперечним уважається 

той факт, що оцінність та емоційність значення субстантивних метафор 

найповніше проявляється у номінації осіб. Характер такої оцінки може 

коливатись залежно від ситуації – від жартівливо-іронічної до різко негативної – 

Luxusdampfer, Maus, Mieze, Junggemüse, Brosche, Sahnetorte, Praline, Kirschblüte, 

Filet, Flamme, Zookrähe, Eule, Schachtel, Schraube, Kaktus, Schrankkoffer, 

Minipanzer; Schnitzel, Pickelhering, Bär. Інколи одна і та ж лексема може виражати 

як негативну так і позитивну оцінку: Keule – приваблива дівчина та дівчина, що 

жахливо себе поводить; Gecko – 1) дотепна молода людина; 2) стиляга;  Tussi – 

1) приваблива молода дівчина; 2) розумово обмежена дівчина; Durchblickologe 

та Expresschecker – 1) розумна людина; 2) розумово обмежена людина; Hammer 

– 1) щось чудове, прекрасне; 2) неприємність. Це явище енантіосемії (поєднання 
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антонімічних значень у одній лексемі) є характерним для німецького 

молодіжного соціолекту: 

- Das war voll der Hammer! Hilflos schaute Simon von einem zum anderen. 

Denn das bedeutete ja: weg aus der Südstadt und vielleicht sogar einen Schulwechsel. 

Beides wollte er auf gar keinen Fall [390, с. 45].  

- Simon folgt ihr. Stimmt! Das ist ja ein richtiger Palast! Der absolute Hammer 

[390, с. 45]!   

Для опису субстантивних метафоричних одиниць було виділено наступні 

семантичні ознаки: ознаку категоріальної належності «істота – неістота», ознаку 

видової (біологічної) належності, а також семантичні ознаки якості, кількості та 

локальності. 

Субстантивні синонімічні ряди поповнюються за рахунок метафорично 

переосмислених іменників, що належать до конкретної предметної лексики. Цю 

тенденцію В. П. Москвін пояснює тим фактом, «що аналогія на основі 

предметної лексики має потужний асоціативний потенціал: предметні смисли, на 

відміну від непредметних, по-перше, легко включаються в різні сценарії, по-

друге, асоціюються з практично необмеженою кількістю властивостей, якостей 

та відношень» [132, c. 84]. Постійний процес залучення до молодіжного 

лексикону нових лексичних одиниць створює новизну та підтримує актуальність 

образу.  

Дієслівна метафора – друга за кількістю група молодіжного сленгу, 

виокремлена за граматичним критерієм. Основа такої трансформації – суб’єктно-

об’єктні відношення дієслівної лексики та різні семантичні зв’язки [16; 167]. 

Приклади метафоричних перейменувань показують, що найчастіше для цієї 

трансформації використовуються дієслова, семантична структура яких вказує на 

об’єкт та суб’єкт дії, або спосіб, характер дії, тобто дієслова із конкретним, 

дескриптивним значенням. Семантичними ознаками для опису дієслів-метафор 

стали: ознака категоріальної належності «позначення виду процесуальності» 

(дія, рух), семантична ознака якості, кількості та локальності.  
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Джерело метафоризації дієслівної лексики – здебільшого лексеми, що 

характеризують конкретні об’єкти реальної дійсності, а також дієслова, що 

відбивають у своїй семантичній структурі інтенсивність та швидкість процесу 

або напрямок – ‘працювати’ – reinhämmern, schmieden, ranklotzen, hauen, ‘йти, 

віддалятися’ – sich wegschalten, sich wegschaffen, ‘їсти’ – einpfeifen, reinhauen, 

reintun, reinschieben. Для багатьох дієслів-метафор характерна дифузність 

значення, що проявляється значно сильніше ніж у іменників-метафор, цей факт 

можна пояснити, очевидно, тим, що основним компонентом у семантиці стає 

характеристика суб’єкта (рідше об’єкта) дії, або самого процесу, а 

процесуальність виражається загальною для дієслів певного синонімічного ряду 

гіперсемою  – abdrücken – ‘цілуватися’, а також ‘давати комусь гроші, платити’; 

bohren – ‘працювати’, ‘розуміти’, ‘їхати’; keulen – ‘працювати’, ‘уживати 

алкогольні напої’. 

Нижче зупинимось більш детально на специфіці метафоричної картини та 

джерелах метафоризації кожної семантичної групи.  

Семантична група «людина як фізична істота» представлена 

метафоричними найменуваннями, що характеризують молоду людину за її 

зовнішніми ознаками – дають оцінку фізичних параметрів та особливостей 

будови тіла. Так, основою найменувань молодої дівчини можуть слугувати 

найрізноманітніші ознаки, які на думку носіїв соціолекту, виражають ступінь 

подібності основного та допоміжного суб’єктів порівняння, тому серед 

найменувань можна виокремити кілька парадигм: приваблива дівчина – Süße, 

Kirsche, Perle, Heiße, Zuckerweib, Luxusdampfer, Sahnetorte, Sahneschnitte, Blume, 

Zierfisch, Käthe, Barby, Puppe, Zucker, Flocke, Biene, Mieze, Käfer, Tulpe, Claudie, 

Sonne, Schnecke, Lilie, Rose, Kirschblüte; дівчина менш привабливої зовнішності - 

Krähe, Sumpfhuhn, Sumpfralle, Kasten, Männerschreck, dummes Ding, Else, 

Bauerntrampel, Henne, Wachtel. Даючи оцінку дівчині, молоді люди в першу 

чергу звертають увагу на наявність певних, на їх думку, недоліків, що знаходить 

свій прояв у наступних номінаціях: ‚висока, худа дівчина‘ – Bohnenstange, Grate, 

дівчина з маленькими грудьми‘ – BMW, Bügelbrett, Schneewitchen, Plattdeutsche, 
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її протилежність - Tittenmonster, ‚дівчина або жінка, що має надмірну вагу‘ – 

Fleischberg, Brumme, Wuchtbrumme, Granate, Panzer, Klopps. 

 

Таблиця 2.2 

Частотність застосування моделей метафоричного переосмислення 

лексичних одиниць на позначення поняття „дівчина“ 

 

Модель метафоричного переносу Кількісні показники 

 

«неістота – істота» 54% (51 слово) 

«істота – істота» 46% (43 слова) 

   

Як бачимо, продуктивною у цьому синонімічному ряду є зооморфна 

метафора. Модулем порівняння можуть виступати візуальні, кінетичні 

характеристики, манера поведінки або система асоціацій, пов’язаних із 

поведінкою тих чи інших тварин.  

Перша за частотністю вживання модель переносу цього синонімічного 

ряду – «неістота – людина»; номінації пов’язані переважно із негативною 

оцінкою, хоча порівняння із продуктами харчування, а саме солодощами Torte, 

Sahneschnitte, Sahnetorte, Praline, має іронічну оцінку. Ця модель уможливлює 

актуалізацію певних недоліків у зовнішності дівчини. Фітонімічна метафора 

представлена у цій номінації незначною кількістю лексичних одиниць, 

мотивація переносу – асоціативний характер сприйняття зовнішньої подібності. 

Характерною для позначення молодої людини жіночої статі є й антропоморфна 

метафора, що знаходить своє вираження у моделі переносу «людина – людина». 

Основою такої трансформації виступають як візуальне сприйняття людини з 

певним ім’ям, так і стійкі асоціації, пов’язані із певним способом життя, 

характером або ж манерою поведінки, що приписуються певним персонажам – 

Käthe, Hilde, Uschi, Else, Xanthippe. 
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Характеризація молодого чоловіка у німецькому молодіжному слензі 

відбувається, здебільшого, також на основі його зовнішності – Bulle, Stier, 

Gorilla, Bär, Schwarzenegger, Koloss, Kleiderschrank, Muskelprotz, Muskelpacker – 

‚молодий чоловік міцної атлетичної статури, Weichwurst, Schlappschwanz, 

Gerippe, Schleicher –  повна йому противага, Riese, Blitzableiter, Hochreck – 

хлопець високого зросту. Поєднання привабливої зовнішності та можливості 

гарно одягатися  поєднуються у номінації особи з погляду її зовнішніх 

характеристик – Brett, Schnitzel, Schnuckel, Schmacko, Brutalo, Scheich, а також 

Gecko; Hecht, Fisch, Bock, Pickelhering, Stofflöwe – молодий чоловік із не надто 

привабливою зовнішністю.  

Таблиця 2.3 

Частотність застосування моделей метафоричного переосмислення 

лексичних одиниць на позначення поняття „молода людина чоловічої статі“ 

 

Модель метафоричного переносу Кількісні показники 

 

«неістота – істота» 40% (17 слів) 

«істота – істота» 60% (26 слів) 

 

Приклади метафоричних найменувань засвідчують, що зооморфна 

метафора у найменуванні молодої людини чоловічої статі представлена значно 

меншою кількістю лексем, та стосується переважно зовнішності людини (сила 

або непривабливість). Як і в номінації дівчини, метафоричний ряд на позначення 

молодої людини чоловічої статі представлений моделлю «неістота – людина», 

проте панівна роль у цьому випадку відводиться іншій моделі – «істота – істота», 

а також містить антропоніми – Umberto, Körperklaus, Hobbit, Ulf, Schwarzenegger. 

Більшість лексем, що були досліджені у цій роботі, свідчать про те, що 

основою переносу значення є зовнішня ознака, переважно, асоціативного 

характеру, а сама трансформація значення відбувається на основі іменників із 



84 
 

конкретним значенням. Джерелом метафори виступають артефакти, рослини, 

тварини.  

Так, метафоричні переосмислення дієслів, що позначають уживання 

спиртних напоїв представлені численними прикладами дієслівної метафори 

молодіжного соціолекту, що свідчить про актуальність цього поняття для 

молодих людей та виражається дієсловами, які здебільшого вказують на 

переміщення об’єкта в середину посудини, з якою порівнюється організм 

людини – sich einen reinsaugen, tanken, sich beschlauchen, hinuntergießen, 

hinunterstürzen, hinunterkippen, reinpfeifen; розпивання сприймається як дія, у 

результаті якої відбувається інтенсивний вплив на організм, – sich zuballern, sich 

bedröhnen, keulen; зв’язок асоціативного типу виникає при порівнянні організму 

людини із заповненою посудиною, як ознакою занадто надмірного вживання 

алкоголю - sich volllaufen lassen, sich abfüllen, sich zumachen. 

Дієслова-метафори на позначення такої фізіологічної потреби як сон не 

представлені великим за обсягом синонімічним рядом та відображають сон як 

горизонтальне положення у просторі – abflachen, а також позначають неприємні 

звукові характеристики, які, як відомо, можуть супроводжувати цей процес: 

knacken, sägen (хропіти). 

Дієслівна метафора на позначення іншої фізіологічної потреби – 

споживання їжі – представлена у соціолекті значно більшим синонімічним 

рядом ніж попередній, проте більшість із них позначають процес споживання як 

переміщення чогось в певну посудину: einpfeifen (вказує на швидкість 

протікання процесу), verdrücken, sich etwas reindrücken, reintun, reinknallen, 

reinschieben, reinziehen, spachteln, einschmeißen – та характеризує цю дію як таку, 

що вимагає певних зусиль. 

До семантичної сфери «людина як фізична істота» варто віднести також 

дієслова-метафори на позначення процесу переміщення. Відразу ж потрібно 

наголосити, що зазначені дієслова позначають, здебільшого, процес залишення 

певного місця перебування та свідчать про інтенсивність виконання дії та 



85 
 

напрямок – sich wegschaffen, abzischen, abschwirren, verdünnisieren, verdunsten, 

verdampfen. 

 До синонімічного ряду на позначення переміщення за допомогою 

транспортних засобів входять лексичні одиниці, які можуть позначати 

інтенсивність – heizen, asten, та напрямок дії, характерною є також вказівка на 

швидкість переміщення – wegzischen, wegknacken, knattern.  

Процес керування автомобілем сприймається як такий, що потребує 

певних зусиль: peitschen, hämmern, bohren. Поїздка на автомобілі, переважно без 

певної мети, характеризується наступними лексемами: rollen, bügeln, 

rumschmieren, rosten. 

Дослідивши лексичні одиниці-метафори на позначення такої шкідливої 

звички як паління, варто констатувати наступне: для зазначених лексем 

характерна дифузність значення, що проявляється у неможливості чітко 

визначити, чи мова йде про паління цигарок, чи вживання наркотичних речовин. 

Типовим для цього синонімічного ряду є вживання англо-американізмів chiggen, 

kiffen, smoken, jiffen. Дієслова метафоричного походження займають незначний 

відсоток синонімічного ряду, та позначають напрямок самого процесу: 

reinziehen, durchziehen; а також представлені відіменниковими дієсловами, що 

зображають основну специфіку цього процесу – задимлення: nebeln, rußen, 

dampfen, harzen. 

Молода людина як соціальна істота намагається спілкуватися та проводити 

свій час із однолітками. Стосунки між членами молодіжних об’єднань та 

колективів відіграють значну роль у їхньому житті. Тому, очевидно, молодіжний 

лексикон налічує парадигми метафоричних найменувань осіб як жіночої, так і 

чоловічої статі залежно від їх соціального статусу та міжособистісних стосунків. 

Так, молоді люди виділяють подруг жіночої статі за допомогою наступних 

найменувань – Braut, Brosche, Mieze, Biene, Schnecke, Schatzi, Perle, Sonnenschein, 

Anhängsel, Hitzenableiterin, Flamme, Süße. Дівчина, не розбірлива у стосунках із 

чоловіками, не має постійного партнера, характеризується наступними 

номінаціями – Volksloch, Omnibus, Schinken, Brot, Vögelchen, Samenräuberin, 
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offenes Garagentor. Варто зазначити, що молода дівчина отримує також оцінку як 

об’єкт сексуального характеру: Gerät, Lokomotive, Bombe, Breitarschantilope, 

Zuckerpuppe, scharfes Geschoss, Sexbombe, Luxusdampfer, Maikäfer, Motte, 

Frühlingshühnchen, до того ж характерним є споживацьке ставлення до дівчини, 

почуття якої можна купити: Freudemädchen, Bordsteinschwalbe, Quartalsflamme, 

Lolita, Jungzecke, Grünzeug, Samenklau, Disco-Torte. 

 Важливим є також такий фактор при оцінці молодої людини, як от уміння 

гарно виглядати, модно одягатися – Model, Claudia, Zierfisch, Blume, Locke, 

Puppe, Biene, Schnalle. 

При оцінці молодої особи жіночої статі певне значення має також її вік – 

Junggemüse, Grünzeug, Kücken, Puppe, Flocke, Hase (при цьому лексеми можуть 

мати позитивну оцінку), а також місце проживання – Dorftrampel, Schraube, 

Zicke, Schlampampe, Landpomeranze, Landkonfekt, Spinatfee. 

Молоді люди чоловічої статі також отримують оцінку з точки зору 

особистісних стосунків, особливо ті, хто користується неабиякою популярністю 

серед представниць іншої статі – Don Juan, Abschlepper, Rammelbock, 

Bezirksbeschaler, Gemeidestier, а також наявні номінації споживацького 

відношення, молода людина отримує оцінку з погляду своєї фінансової 

спроможності – Onkel Dagobert, Pfeffersack, Geldsack, Zasterhase, Luxusschwanz, 

Schatzkammer. 

Стосунки «батьки – діти» також слід розглядати в контексті соціальних 

взаємовідносин. В основі номінації «батьків» мотивуючими є такі ознаки: 

«застарілий, не сучасний» – Alten, Kalkstein, Fossilien, Dinos, Mastodons, Mumien, 

«ті, що забезпечують грошима та харчуванням» – Finanziers, Kohlenbeschaffner, 

Ernährer, Nahrungsbeschaffner, «ті, що керують» – Generalstab, Parlamente, 

Regierung. І лише актуалізація останньої семи вказує на більш високе положення 

батьків по відношенню до дітей. Проте, актуалізація інших сем не є вираженням 

зневажливого відношення до батьків, а скоріше, жартівливо-іронічного. 

Результати дослідження лексичних одиниць на позначення танцювальних 

рухів свідчать про незначну актуальність цього виду занять для підлітків, а отже,  



87 
 

синонімічний ряд не репрезентовано значною кількістю слів. До того ж, серед 

лексем, що формують такий синонімічний ряд, констатуємо часте вживання слів 

англомовного походження – dancen, hotten, rocken, abhotten, raven, snashen, 

shaken, bouncen, abraven. Ця тенденція пов’язана із домінантною роллю англо-

американської культури серед німецької молоді. Дієслова-метафори 

представлені лише кількома одиницями, що позначають певні фізичні рухи: 

(ab)zappeln, zucken, mitwippen, rumhüpfen, rumrempeln. 

Аналіз метафоричних переосмислень молодіжного лексикону демонструє, 

що дружні, партнерські відносини представлені не великою кількістю 

найменувань у молодіжному лексиконі, великі синонімічні ряди репрезентують 

лише негативні вчинки та несхвальну поведінку людини. Так, проаналізувавши 

дієслова, утворені в результаті метафоричного переосмислення на позначення 

таких понять як «знайомитись», «фліртувати», можна виокремити лише 

невелику кількість лексичних одиниць, що представляють ці семантичні групи. 

Синонімічний ряд метафор на позначення поцілунку містить лексеми, що 

базуються на різних ознаках, проте всі виражають зневажливу оцінку цього 

процесу: sich ranbeißen, ansaugen, rumlöffeln, schnäbeln, abdrücken, rumhauen.  

Дієслівна лексика групи «людина як соціальна істота» передає характер 

міжособистісних стосунків між учасниками молодіжного колективу, що 

виявляються, в першу чергу, у комунікації. Дієслова-метафори на позначення 

мовленнєвої діяльності слід розглядати із урахуванням специфіки самого 

процесу, що зумовлено характером образного зв’язку із джерелом метафоризації. 

Цей аспект передається, в основному, за допомогою дієслів, що позначають різні 

звукові прояви, як натяк на беззмістовність того, що повідомляється, оскільки 

звукові сигнали, що виражають зазначені нижче дієслова не несуть інформації: 

plätschern, raffeln, schnurren, klickern, rasseln, blubbern, schwirren, dröhnen.  Інша 

група дієслів також включає характеристику змістовної та комунікативної 

сторони мовлення, такі дієслова зберігають експресивність за рахунок 

негативної оцінки поведінки суб’єкта або негативного емоційного впливу 

отриманої інформації – schnurren, schnattern, blöcken, keckern, wiehern. Звуки, що 
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продукують тварини, для людини є неістотними та незрозумілими, отже, 

позначаючи мовлення комунікативного партнера такими дієсловами, автор 

висловлює свою оцінку інформативності почутого. Про беззмістовність та 

неважливість повідомлення свідчать дієслова, що позначають не для всіх 

зрозумілу розмову дітей – babbeln, а також намагання дітей щось сказати, не 

вміючи цього робити, у такому разі вони лише – sabbern. Третя група дієслів 

синонімічного ряду на позначення комунікативного процесу представлена 

дієсловами-метафорами, що наголошують на докучливому характері звуків та 

надто великому обсязі інформації, що супроводжують процес – nudeln, faseln, 

besamen, salben.  

До семантичної групи «людина як психічна істота» слід зарахувати 

синонімічний ряд дієслів-метафор на позначення інтелектуальної діяльності 

молодої людини, а саме: процесу розуміння. Метафори цього синонімічного ряду 

позначають, здебільшого, цілеспрямований рух всередину об’єкта – bohren, або 

переміщення його всередину – ziehen, löffeln, fressen, packen, приєднання до 

об’єкта – spannen, polen – специфіка таких рухів асоціюється із осмисленою 

інтелектуальною діяльністю. Проникнути всередину – зрозуміти суть предмету.   

Серед найбільш кількісно представлених синонімічних рядів семантичної 

групи «предметний світ» можна виділити номінації грошових одиниць та 

транспортних засобів. У цій семантичній групі варто підкреслити таку 

особливість метафоричних трансформацій: якщо простий за своєю будовою та 

функціонуванням предмет отримує назву складного – таким чином виражається 

іронічно-жартівливе ставлення до об’єкта номінації: Asitoaster – солярій, 

Gedankenmanifestator – олівець, Shellys Bar (Shell) – автозаправка, якщо 

спостерігається зворотня тенденція – можна говорити про його негативну оцінку: 

авто – Bohrkrücke, Karre, Rasenmäher, Konservendose. 

Синонімічний ряд на позначення грошових одиниць молодіжного сленгу 

репрезентовано двома моделями метафоричного переосмислення: «предмет – 

предмет» та «істота – предмет». Лексеми, метафоричне значення яких 

формується за першою моделлю, містять сему «не великий розмір», як вказівку 
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на те, що гроші, які мають молоді люди, не великого номіналу або ж їх не багато, 

аби задовольнити усі їх потреби – Schotter, Bröcken, Sand, Eisenspäne, Splitt, 

Papierstaub, Mehl, Gips, Koks, Holz. Інша модель метафоричного переносу 

реалізується за допомогою семи «той, що швидко зникає» – Spatzen, Möpse, 

Kröten, Piepmätze; Flöhe, Mäuse, а також  Flocken переосмислюються на основі 

подібності кольору. Cеред лексем на позначення грошових одиниць є й такі, що 

свідчать про їх форму – Knöpfe, та можливо, через розмір форми на номінал – 

Lappen, Kohle, Riesen. 

Номінація автомобіля як транспортного засобу представлена двома 

оцінками – іронічно-жартівливою, що проявляється у номінації авта великого 

розміру, просторого: Schlachtschiff, Straßensegler, Luxuskarosse, 8-Register-Orgel, 

Risenorgel, Riesenriemen, Viereckrakete, Schneckenschleuder, Luxusschlitten, 

Dickschiff, Hausfrauenpanzer, та негативною оцінкою невеликого за розміром 

транспортного засобу: Rasenmäher, Schaukelrad, Schuhkarton, Hutschachtel, 

Elefantenschuh, Elektrorollstuhl, який, до того ж, повільно рухається - Schidkröte, 

Schnecke, Ente, або ж старий (з усіма можливими негативними 

характеристиками): Bohrkrücke, Hobel, Karre, Kiste, Rostlaube, Schubkarre, 

Blechhaufen, Konservendose, Klapperkasten, Kübel.  

Дослідження семантики метафоричних переосмислень молодіжного 

соціолекту підтверджує фокусування такого виду найменувань на людині та її 

світосприйнятті, адже метафоричні номінації стосуються переважно 

характерних ознак молодої людини, її недоліків, позитивних якостей, своєрідної 

поведінки. Природній світ залишається поза увагою носіїв молодіжного сленгу, 

а семантична група «світ неживої природи» представлена виключно номінаціями 

предметів, створених людиною, що доводить той факт, що молода людина є 

центром метафоричної картини молодіжного сленгу, а отже, свідчить про 

антропоцентризм молодіжного соціолекту.  

У сфері субстантивної лексики застосовуються ті моделі метафоричного 

переносу, що й у загальнонаціональній мові, характерними є антропоморфна, 

зооморфна, меншою мірою фітоморфна метафори. Найчастіше основою 
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порівняння виступають різні візуальні характеристики об’єктів. Для позначення 

характеристики молодої людини, її соціальних параметрів та інтелектуальних 

здібностей актуальною є асоціативна метафорична трансформація. 

Джерелом метафоризації дієслівної лексики виступають лексичні одиниці, 

що позначають конкретні фізичні дії (рух, вплив та взаємодію фізичних об’єктів) 

та представлені антропоморфною, анімалістичною та механічною метафорами. 

Просторова метафора є організуючою при номінації процесів та станів у 

інтелектуальній сфері, у сфері фізичного переміщення. 

Отже, результати проведеного дослідження дають підставу стверджувати, 

що духовні та моральні якості практично не актуалізуються у молодіжному 

соціолекті, оцінюється, здебільшого, зовнішність, поведінка молодих людей та 

оточуючий їх світ. Синонімічні ряди, сформовані сленгізмами-метафорами 

демонструють системність розвитку метафоричного значення – виділяються 

парадигми значень, які об’єднують одиниці, утворені за однією метафоричною 

моделлю.  

 

2.2. Запозичення у підсистемі німецькомовного молодіжного 

соціолекту 

2.2.1. Роль запозичень у мові німецької молоді 

Відкритість лексичної підсистеми мови забезпечує її сталий розвиток. 

Однак не завжди лексичний ресурс певної мови в змозі задовольнити потреби в 

номінації нових предметів та явищ реальної дійсності виключно лише власними 

засобами, не вдаючись до запозичень. Іншомовні запозичення є одним із 

найпродуктивніших способів поповнення словникового складу будь-якої мови. 

О. О. Реформатський зазначає: «Немає жодної мови на землі, в якій словниковий 

склад обмежувався б тільки своїми власними словами. У кожній мові наявні і 

запозичені слова, іншомовні. У різних мовах та в різні періоди їх розвитку 

процент таких «не своїх» слів буває різним» [160, c. 139]. Тісні мовні контакти 

окремих носіїв мови, певних соціальних прошарків та етносів у результаті 
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культурних та економічних обмінів призводять до запозичення лексичних 

ресурсів. 

Молодь як найактивніша та найпрогресивніша ланка суспільства найбільш 

відкрита для новацій, не терпить шаблонності, у тому числі й у мові, що пояснює 

наявність значної кількості іншомовних запозичень у молодіжному слензі. 

Протягом усієї історії свого існування молодіжний сленг поповнював 

словниковий фонд за рахунок лексичних ресурсів інших мов.  

Еволюція молодіжного сленгу, як відомо, нараховує кілька століть, 

починаючи свою історію із часом заснування перших університетів та 

становлення студентства як соціального прошарку суспільства. Оскільки мовою 

навчання як і науки в цілому була латина, що й пояснює наявність в тогочасному 

мовленні студентства лексичних одиниць латинського походження – absolut, 

Sponti, subito, Ego-trip, ultra. У середні віки джерелом поповнення лексикону 

студентської молоді стали мови найчисленніших іншомовних груп 

середньовічної Німеччини – євреїв – Zoff, Zaster, mogeln, karniefeln, Ische, sich 

beschickern, stußen та циган – Chabo.  

Тісний взаємозв’язок німецької та єврейської культур дали поштовх 

могутній хвилі запозичень з ідишу [349, с. 18].  

У ХVII – XVIII століттях помітного впливу набувають запозичення з 

французької мови, що пояснюється її сприйняттям як мови благородних, 

освічених людей. У молодіжному слензі функціонують запозичення також з 

іспанської мови: Macho, з арабської: Sultan, Scheich, з грецької – gigantisch, 

galaktisch, kosmisch. Починаючи з XIX століття в молодіжному слензі фіксується 

поступове збільшення частки англомовних запозичень, після 1945 року кількість 

таких запозичень у лексиконі молодих людей зростає дуже швидкими темпами 

[168, c. 4].  

Я. Андроутзополос наголошує на існуванні проблеми розмежування між 

«справжніми» запозиченнями та «псевдо-запозиченнями». Під псевдо- 

запозиченнями лінгвіст розуміє словотвірні елементи, а саме: ерзац-суфіксів та 

суфіксів-паразитів «Ersatz-und Рarasitäre», що додаються до німецької основи 
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[228, c. 575]. На сьогоднішньому етапі фіксується наявність псевдо-романизмів: 

Gitarrero, klaro, optimalo, або ж псевдо-словянизмів: bis baldinowski. Інші 

запозичення вчений уважає «справжніми».  

Зрозуміло, що  запозичення з будь-якої мови, окрім англійської, не 

виконують того функціонального навантаження у молодіжному слензі, як англо-

американізми, та сприймаються швидше як «екзотизми» або ж форма прояву 

мовної гри. 

Контакти та зв’язки між народами, мовами і культурами вважаються в 

мовознавстві найважливішою причиною запозичень. У сучасних лінгвістичних 

дослідженнях розрізняють зовнішні, екстралінгвальні фактори та внутрішні, 

лінгвальні, зазначаючи, при цьому, значну перевагу першої групи факторів. 

Проте варто зауважити, що кожен конкретний випадок запозичень рідко коли 

пояснюється лише однією причиною, як правило, це комплекс причин, одна з 

яких може бути ключовою. Так, до лінгвальних причин запозичень відносять 

[140, c. 131-132]: 

1. Стан розвитку семантичної системи мови-джерела запозичення. Якщо в 

семантичній системі мови фіксується наявність лакун, виникає необхідність їх 

покриття за рахунок ресурсів іншої мови. За допомогою численних запозичень 

доповнюються та поширюються тематичні ряди та лексико-семантичні групи, 

семантичні поля мови-рецепієнта. Кожна нова хвиля запозичень не тільки 

поповнює тематичні та синонімічні ряди раніше існуючих, але й сприяє їх 

семантичній диференціації. 

2. Необхідність постійного поповнення експресивної лексики призводить 

до перманентного запозичення іншомовної лексики, оскільки при її частому 

вживанні втрачається експресивність. 

3. За рахунок запозичень забезпечується потреба в евфемізмах. Через 

немотивованість запозичень для більшості носіїв мови досягається деяке 

«прикрашання» істинної суті висловлення. 

4. Запозичення поповнюють термінологічну сферу певної мови. 
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5. Запозичення також можуть бути родовими поняттями для нейтралізації, 

обмеження надмірної полісемії та сприяння повернення необхідних омонімів. 

До екстралінгвальних причин запозичень з англомовного простору Д. С. 

Лотте зараховує [119, c. 7-112]: 

1. Культурний вплив одного народу на інший. 

2. Наявність усних та письмових контактів. 

3. Підвищення інтересу до вивчення тієї чи іншої мови. 

4. Авторитетність мови-донора. 

5. Історично зумовлене захоплення певних соціальних прошарків 

культурою іншої країни. 

6. Мовну культуру соціальних прошарків, що запозичують нове слово. 

Аналізуючи мотиви запозичень, німецькі лінгвісти виділяють дві 

тенденції: тенденція до запозичення лексичної одиниці на позначення реалії, 

номінації для якої у лексичному складі літературної мови не існує відповідного 

еквівалента (Bedürfnis-Lehnwörter) та запозичення з певною стилістичною 

функцією (Luxus-Lehnwörter) [240]. Характер стилістичних функцій дозволив 

виділити наступні мотиви: фактор мовної економії, виразність, експресивність, 

евфемізацію, створення певного колориту шляхом уживання екзотизмів, 

«педагогічне» пояснення/опис значення незнайомих слів [311, c. 45, 118]. 

Більшість із зазначених мотивів та причин, а особливо екстралінгвальних, 

є релевантними для молодіжного соціолекту: виразність, експресивність, мовна 

економія, евфемізація ( при уживанні слів-табу та лайки).  

Часте вживання англіцизмів у комунікації молодих людей можна пояснити 

також бажанням номінувати звичні поняття оригінально, можливо своєрідно в 

рамках окремої молодіжної спільноти – «потреба у диференціації, своєрідні 

погляди на життя зумовлюють необхідність пошуку лексичних одиниць, що у 

змозі передати особливість розуміння та сприйняття оточуючої дійсності, а 

також висловити своє ставлення до цієї дійсності. А з іншого боку, запозичення, 

через неясність їх значення, можуть задовольнити бажання молоді «узагальненої 

номінації» [168, c. 108-109]. Така заміна лексеми рідної мови англомовною 
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лексичною одиницею надає їй комунікативної привабливості, позбавляє 

буденної тривіальності. Цей типовий для молодіжного сленгу аргумент 

узгоджується із загальною мотивацією вживання молодіжного сленгу.  

Завдання нашого дослідження полягає у: 1) з’ясуванні частки англомовних 

запозичень у німецькомовному молодіжному слензі; 2) встановленні типу 

англомовних запозичень у молодіжному мовленні та 3) встановленні специфіки 

семантичної адаптації англіцизмів у молодіжному слензі. 

 

2.2.2. Місце соціолектних та діалектних запозичень у лексичній 

підсистемі молодіжного сленгу 

 Протягом усього періоду існування та розвитку німецькомовний молодіжний 

сленг поповнював свій лексичний склад як за рахунок зовнішньомовних 

запозичень, так і шляхом запозичення лексичного матеріалу різних жаргонів та 

діалектів. Поясненням зазначеній тенденції певною мірою може слугувати, на 

думку К. Л. Бондаренко та О. С. Бондаренко [36, c. 59], «сама природа сленгу, 

який доволі часто задля досягнення сміхового ефекту використовує ресурси 

інших мов, які апріорі є незрозумілими, а отже, смішними». Це пояснення 

доречно спроектувати і на причину запозичення жаргонізмів, арготизмів та 

діалектизмів, що фіксують передусім лексикографічні джерела молодіжного 

соціолекту. Значну роль, однак, відіграє і факт історичного розвитку жаргонізмів 

у німецькій мові, які значною мірою були засновані на ідиші та циганській мові. 

До того ж «стихія, яка живить молодіжний жаргон, – усе нове, нетрадиційне або 

маргінальне: мова музичних фанатів і мова наркоманів, комп’ютерний жаргон і 

міське просторіччя, іноземні мови і кримінальне арго» [36, c. 76]. Це пояснює 

факт запозичення молодіжним сленгом лексичного матеріалу із жаргону злодіїв 

та декласованих прошарків суспільства Rotwelsch (значну частину лексичного 

складу якого складали запозичення з ідишу), що виник та функціонував ще в 

епоху середньовіччя. І хоча цей жаргон мав своїх специфічних носіїв, однак, як 

зазначає дослідниця впливу Rotwelsch на сучасну мову Я. Ціркіч: «Rotwelsch 

сьогодні не обмежується лише кримінальним середовищем та певними 
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асоціальними угрупуваннями. Окремі слова цього жаргону щоденно вживаються 

у розмовній мові та у мові масс-медіа» [245, c. 239]. Звичайно, така тенденція не 

могла залишитись поза увагою молодіжної аудиторії. Тому очевидним є той 

факт, що молодіжний сленг (на час свого виникнення – сленг студентів) активно 

запозичував лексичний ресурс із жаргону Rotwelsch, деякі із таких запозичень 

вживаються й сьогодні –  Kies, Moos, Zaster, Pulver, Zimt, pennen, pumpen, 

schnorren. 

Asi fragt, wo er jetzt pennt [393, c. 89]. 

Zorro versucht, den ganzen Weg zum Alex zu schnorren [393, c. 49]. 

„Glaub mir, Hexchen, der Typ hat mehr als genug Zaster. Der klaut nich wegen 

der Kohle, für den ist das so eine Art Sport“ [393, c. 87]. 

Разом із запозиченням лексичного ресурсу студенти запозичили й функцію 

«таємної мови» – залишатися зрозумілими лише для «своїх», відмежуватися від 

інших. Хоча уживання лексики декласованих елементів критикувалoсь 

тогочасними вченими та викладачами, та пояснювалoсь бажанням студентів 

порушувати встановлені норми, а також їх негативним ставленням до конвенцій 

домінантної мовної культури та способу життя [280, c. 104], Rotwelsch залишив 

помітний слід в історії як студентської, так і загальнонаціональної мови в цілому. 

Молодіжний соціолект активно запозичував лексичний матеріал із 

професійних жаргонізмів – dümpeln – ‘йти’ із жаргону моряків, exerzieren – 

‘працювати’ та diagnostikalisieren – ‘вживати спиртні напої’ із жаргону 

військових. Можна припустити, що комп’ютерний сленг посідає одне із чільних 

місць у лексиконі молодих німців, адже ця сфера розвивається такими швидкими 

темпами, що німецька мова не встигає утворити свої поняття, тому Інтернет 

слугує каталізатором глобалізації молодіжного сленгу. На сьогодні гра молоді з 

мовою втрачає функцію вираження протесту, а стає частиною поширюваної 

інформаційними технологіями культури, яка характеризується способами 

проведення дозвілля, спільними інтересами та світобаченням у межах 

комунікативної групи: 

copypasten – списати, скопіювати зміст (copy and paste); 
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facebooken – 1.подорожувати по Фейсбуку; 2. шукати про когось 

інформацію у Фейсбуці; 

afk (away from keyboard) – немає на місці; 

taggen – відзначати когось на фотографіях. 

Значний вплив на сленг сучасної молоді має діалект або ж, за визначенням 

Я. Андротзополоса, етнолект [228, c. 36], що з’явився відносно нещодавно – 

строката суміш німецької та турецької мов – Kanakisch,  „Kanak Sprak“, який 

поступово проникає в молодіжний сленг та стає своєрідною формою спілкування 

молодих людей, оскільки користується популярністю не лише серед молоді із 

міграційним тлом, але й серед молодих німців. Характерні риси цього діалекту 

проявляються як на рівні лексики, так і граматики. Так, для носіїв зазначеного 

діалекту характерним є вживання таких слів як Lan, що має таке ж значення як 

‘Alter‘ у молодіжному слензі, wallah уживається у значенні ‘echt‘, Tuss -  ‘молода 

дівчина’, Balg – ‘дитина’, korrekt – ‘добре’.  

Словник Kanakisch складається із незначної кількості лексем, частина з 

яких використовується на позначення природніх фізіологічних процесів та 

потреб людини, а також пов’язаних із сексуальною сферою, інша частина – назви 

марок автомобілів, їх моделей, інший лексичний ресурс – лексичний мінімум, 

необхідний для щоденного спілкування. Цією мовою розмовляють турки, 

росіяни та іноді окремі слова та граматичні конструкції помітні в мовленні 

німців, для яких уживання лексикону мігрантів стає своєрідним протестом проти 

світу дорослих.  

Специфіка діалекту відображається у спрощенні граматичного 

оформлення висловлювання. Особливо актуальним для цього діалекту є 

давальний відмінок – „Alder, dem ist dem Problem, weisstu?“ Питальні слова 

закінчуються на „tu“ або „su“, до того ж спостерігається контрактація голосних:  

„Raussu?“,  „Hastu Problem, oder was?“. 

Характерними рисами цього діалекту можна вважати також лексику 

низького стилю, рекурентні стильові форми (alder, weisstu, isch schwör), 

синтаксис, що допускає помилки з позиції літературної форми мови 
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(неправильний порядок слів, флексії дієслів, відсутність прийменників та 

займенників). 

Und so hat ihn konkret gesehn die geile Brett von Tuss. Alder, was meinstu, was 

ist da gegangen ab, isch schwör [389, c. 12]! 

Die Alde hat gelabert sofort: „Wem bistu Alder“ [389, c. 13]? 

Und dann war dem da auch eine dritte Scheißndreck Habbak, der ebnso geil war 

in seine Eiern. Alln haben konkret gedacht in die Kopf, dass Ess-Mehr-Alde ist eine 

korrekte Fuckable-Chickn, weißtu. Krasse Typn [389, c. 42].  

Kanakisch набула такої популярності, що цією мовою пишуть навіть книги. 

Звичайно, відбувається це як молодіжні проекти, проте свідчить про 

популярність цього етнолекту серед молоді. На противагу молодіжним 

мовленнєвим стилям Kanakisch, як зауважують німецькі мовознавці Ільзе 

Ахіллес та Герда Пігін [221, c. 36], розмовляють і дорослі люди із міграційним 

тлом, тобто ті, які перестають послуговуватись молодіжним сленгом. Отже, 

внутрішні запозичення також активно використовуються молодими мовцями, які 

зазвичай, у неформальних ситуаціях розмовляють сленгом. 

 

2.2.3. Англомовні запозичення в мові молоді 

Починаючи з 1945 року лінгвісти фіксують збільшення англомовних 

запозичень у німецькій загальнонаціональній мові. Тенденція до запозичення 

англомовного матеріалу спостерігається в усіх сферах функціонування німецької 

мови, не стала винятком і підсистема молодіжного соціолекту.  

Традиційно у лінгвістиці англомовні запозичення  визначають як 

англіцизми, однак, фіксуються також різні погляди щодо дефініції цього 

поняття, що зумовлено розбіжністю поглядів щодо асиміляції англомовних 

запозичень у німецькій мові. Так, Ціндлер розуміє під англіцизмом «слово із 

британського або американського варіанту англійської мови, що уживається в 

німецькій мові, будь-яку зміну значення або вживання німецького слова …..за 

британським або американським зразком» [Ціндлер Х., цит. по 312, с. 64]. Б. 

Карстенсен у своєму дослідженні погоджується із цією дефініцією, таку ж 
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позицію висловлюють Д. Шельпер [292, c. 29] та М. Лєнерт [271, c. 9], які 

пропонують уживати термін «англо-американізм». Х. Буссман під англіцизмами 

розуміє «інтегровані більшою або меншою мірою із британського варіанту 

англійської мови мовні структури лексики, синтаксису або ідіоматики у 

неанглійській мові» [344, c. 85]. У роботі Р. Глена англіцизм дефінується як 

«будь-який лексичний, семантичний, фонетичний, морфологічний та 

синтаксичний вплив англійської мови на німецьку» [259, c. 16]. Таке визначення 

вважаємо доцільним у межах нашого дослідження. Учений зазначає також 

складність або й неможливість розмежування між британським та 

американським варіантами англійської мови. В. Янг поєднує запозичення із 

американського та британського варіантів англійської мови, а також із інших 

англомовних областей та країн [311, c. 17].  

Досліджуючи англомовні запозичення в молодіжному соціолекті, потрібно 

зауважити на тому факті, що молодіжний сленг запозичує не лише слова 

літературної англійської мови, а й сленгові лексичні одиниці: bitch, girlie, joint, 

skin, spaced out, rave. Х. Хенне та П. Шлобінські підкреслюють значення 

функціонування молодіжних культур як зразків певного способу життя, 

сповідування якого виконує функцію відмежування від інших соціальних та 

вікових груп [263, c. 371; 295, c. 9]. Використовуючи англіцизми молоді люди 

відмежовуються від світу дорослих, в силу їх можливого нерозуміння 

англійської мови, проте такі лексеми можна вважати і засобом відмежування й 

від інших вікових та соціальних груп, і причиною в цьому випадку виступає не 

мовна кваліфікація, а культурне підґрунтя, пов’язане із значенням тієї чи іншої 

лексеми. 

Англіцизми запозичуються із різних сфер, однак, найактивніше 

вживаються у мовленні молодих людей на позначення сучасних видів спорту, 

модних новинок, та реалій молодіжних субкультур, оскільки поширення, 

особливо американського стилю та способу життя, виявляється особливо 

значущим для молодіжного середовища основного споживача англо-

американської масової культури. Уживання англіцизмів у молодіжному слензі 
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схарактеризовано Я. Анротсополосом [228, c. 581-582] двома тенденціями: 

лояльністю та креативністю. Перша тенденція проявляється у правильному 

застосуванні соціально маркованих англіцизмів, а інша – у переосмисленні 

значення запозиченого мовного матеріалу: Bunny, Barbie – ‘дівчина’; Oldtimer, 

Supporter, Bosses – ‘батьки’, checken, pullen – ‘розуміти’, які можуть 

використовуватися в усіх сферах комунікації: як приватній, так і суспільній 

(тексти пісень та флаєра). Інколи англомовні запозичення є більш доцільними 

для вживання, ніж німецькомовні лексеми, завдяки можливості номінації та 

диференціації поняття, не вдаючись до застосування громіздких описових 

структур, при відсутності можливості позначення певного поняття однією 

лексемою: cruisen, raven, rocken, muddeln. Разом з тим, інколи англіцизми 

практично дублюють німецькомовні слова, що пояснюється престижністю в 

певній молодіжній групі. Правомірним уважаємо висловлювання В.Д. Дєвкіна, 

сформульоване ним ставлення до використання іншомовних слів у німецькому 

розмовному мовленні: «Якщо іншомовне вважається чимось більш престижним, 

використовують запозичення для надання чому-небудь більшої важливості, 

кращої якості, модності та привабливості» [61, c. 237]. 

Аналізуючи проблему запозичень англомовного походження, варто 

наголосити, що упередження, яке активно пропагується науково-популярними 

словниками молодіжного сленгу стосовно особливо частотного вживання 

молодими людьми англіцизмів до цього часу не знайшло підтвердження в 

лінгвістичних студіях молодіжного соціолекту. Зазначається також варіативність 

частотності вживання запозичень молодими людьми у різних комунікативних 

ситуаціях [280, c. 154]. Відомо, що ставлення не всіх лінгвістів до запозичень як 

в цілому, так і до англомовних зокрема, є схвальним. Багатовікову традицію 

функціонування в Німеччині має мовний пуризм. Фахівці вбачають проблему в 

тому, що мова, як відкрита система, заповнюється іншомовним матеріалом, що 

призведе, на їхнє переконання, до її занепаду. Панічні настрої доходять інколи 

до критичної межі, так, англомовний учений-філолог Девід Крістал [102, c. 128] 

говорить про перспективу вимирання німецької мови. Сучасну німецьку мову 
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часто позначають Denglisch, Germish, Engdeutsch та ін. Негативне ставлення 

щодо вживання англіцизмів проявляється в іронічних статтях, опитуваннях, 

листах читачів та відображається в утворенні об’єднань, покликаних захистити 

німецьку мову від англіцизмів [239, c. 50]. Дослідники розподіляють аргументи 

критиків англомовних запозичень на нелінгвістичні та лінгвістичні. 

Лінгвістичними аргументами вважають, зокрема, надлишковість англіцизмів, 

оскільки вони можуть бути замінені німецькими відповідниками, піджинізацію 

мови та її денглізацію [300, c. 59-65]. 

Серед товариств, що приділяють значну увагу функціонуванню 

англіцизмів у німецькій мові можна виділити «Товариство німецької мови» 

(Verein Deutsche Sprache) та «Фонд німецької мови» (Stiftung Deutsche Sprache). 

Метою діяльності обох організацій є захист німецької мови від англомовного 

засилля, спроба спонукати німців до вживання німецьких слів замість 

англіцизмів, а також запобігання використанню псевдоанлійських слів, що не 

зустрічаються в англійській мові.  

Висловлювання щодо загрози, яку несуть запозичення для 

загальнонаціональної мови не знаходять свого наукового підтвердження. 

Аргумент, пов’язаний із надлишковістю англіцизмів піддається сумніву. 

Наголошується, зокрема, той факт, що розглядаючи англіцизми у певному 

контексті, зазначається виділення інших віддтінків значення таких слів 

порівняно із німецькомовним еквівалентом, тому запозичення варто розглядати 

як доповнювальні, а не надлишкові. Про піджинізацію можна вести мову лише 

тоді, коли сприймати мову як нерухому систему, а не як таку, яка щоденно 

використовується людьми. Але ж мова – не однорідна гомогенна та закрита для 

зовнішнього впливу структура [309, c. 195]. Критика англіцизмів, на думку К. 

Шнайдера, може бути доцільною з погляду доречності вживання, а не з точки 

зору загрози мові [300, c. 68], до того ж в писемній мові кількість англомовних 

запозичень складає всього лише близько 1% загального словникового складу 

[308]. 



101 
 

Для підтвердження або спростування позиції щодо засилля англіцизмів у 

молодіжному слензі було проаналізовано словники німецького молодіжного 

сленгу Х. Eмана „Affengeil. Ein Lexikon der Jugendsprache“, „Oberaffengeil. Neues 

Lexikon der Jugendsprache“ та „Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der 

Jugendsprache“ з 1992 по 2005 роки. У результаті дослідження отримано таку 

кількісну характеристику: 

1) у словнику „Affengeil“ міститься 565 лексичних одиниць, 74 із них – 

англомовного походження, що становить приблизно 13% загального обсягу. 

Найбільше серед запозичених слів іменників – 37 словникових одиниць, друге 

місце за прикметниками – 19 одиниць, трохи менше дієслів – 17 одиниць. 

2) словник „Oberaffengeil“ містить 501 лексичну одиницю, серед яких 70 

англомовного походження, що становить 14% від загального обсягу, із яких 43 

іменники, 19 дієслів та 4 прикметники; 

3) словник „Endaffengeil“ налічує 630 лексичних одиниць, загальна 

кількість англіцизмів – 90 слів, що в процентному відношенні складає 14%, 39 із 

них іменники, 33 – дієслова, 16 – прикметники. Однак, варто наголосити на такій 

характерній рисі: більше третини англомовних запозичень, що зустрічаються у 

цьому лексикографічному джерелі, фіксувалися словниками молодіжного сленгу 

„Affengeil“ та „Oberaffengeil“, тому їх не можна вважати такими, що були 

запозичені відносно нещодавно (на момент публікації словника).  

Зрозуміло, що виникнення, розвиток та поширення молодіжних культур 

активно сприяють процесу запозичення, проте причиною вживання англіцизмів 

у молодіжному слензі є комунікативний престиж англійської мови та особливий 

ефект виразності на противагу німецькомовному еквіваленту. Запозичуються 

англіцизми, здебільшого, не з метою заповнення лексичних лакун (хоча це також 

справедливо, особливо стосовно молодіжних культур та течій), як це 

відбувається у загальнонаціональній мові, а з метою більш виразного та 

експресивного ефекту мовлення [233, c. 45]. Необхідність англомовних 

запозичень диктується потребою в експресивних засобах, а також мовною 

економією. Звертає на себе увагу й тематична обмеженість вокабуляру молодих 
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людей [168, c. 81-99], що пояснюється певним колом їх інтересів. Виділені 

дослідницею тематичні групи поповнюються запозиченими англіцизмами 

непропорційно. Можна вести мову про засилля такої лексики у моді, спорті, 

молодіжній культурі, а також на позначення різних характерних рис осіб. В 

інших тематичних групах відсоток англомовних запозичень не значний. 

Отже, аналіз лексикографічних джерел молодіжного соціолекту 

підтверджує наявність значної кількості англіцизмів у мовленні німецької 

молоді, проте відкидає аргумент щодо засилля англомовних запозичень у ньому. 

 

2.2.3.1. Типи англомовних запозичень у молодіжному слензі  

Запозичення як один із способів поповнення лексичного складу 

молодіжного сленгу є складним лінгвістичним явищем, яке потребує детального 

дослідження. Незважаючи на значну кількість наукових розвідок, присвячених 

дослідженню різних аспектів проблеми запозичень, у тому числі й запозичень з 

англійської мови в німецьку, серед лінгвістів не існує однозначної позиції щодо 

розуміння процесу та терміну «запозичення». Ще більш дискусійною та 

неоднозначною у лінгвістичній літературі є проблема класифікації запозиченого 

матеріалу. Проблема полягає у протиставленні традиційного розуміння 

запозичення як перенесення, переміщення або переходу елементів однієї мови в 

іншу, та тлумачення запозичення як креативного процесу – створення засобами 

власної мови своїх елементів шляхом приблизного копіювання або структурного 

моделювання по аналогії з іншомовним зразком. До того ж, мовознавцями 

висловлюються критичні зауваження щодо вживання «перенесення, 

переміщення або перехід» як позначення суто механічного процесу.  

У лексичному енциклопедичному словнику запозичення трактується як: 

«елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція і т.п.), 

перенесений із однієї мови в іншу у результаті мовних контактів, а також сам 

процес переходу елементів однієї мови в іншу» [339, с. 158]. У нашій роботі під 

запозиченням розуміємо проникнення слів із вихідної мови (англійської 

британської чи англійської американської) в німецькомовний молодіжний сленг 



103 
 

з їх подальшою фонетичною, орфографічною, морфологічною та семантичною 

асиміляцією. Потрібно зазначити й факт існування у сучасній вітчизняній та 

зарубіжній лінгвістиці різних підходів до класифікації запозичень, що 

пропонуються науковцями при вивченні питання асиміляції іншомовних слів у 

системі мови-реціпієнта: за часом запозичення, за мовою-джерелом, за сферою 

функціонування лексичних одиниць, за ступенем освоєння іншомовної лексики 

мовою-реціпієнтом. У німецькому мовознавстві теорія асиміляції іншомовного 

запозичення почала розроблятися тільки у другій половині 19 століття, коли 

А. Шлейхером була висунута ідея розподілу іншомовної лексики за ступенем її 

освоєності у мові на асимільовані (освоєні) – Lehnwörter, які повністю 

відповідали за своїм звуковим оформленням, наголосом, флексією та 

написанням вимогам німецької мови, та іншомовні (іноземні) слова – 

Fremdwörter, що зберігали особливості мови-джерела. Основою цієї 

класифікації, як зазначалось, є ступінь адаптації зовнішніх критеріїв форми 

слова, який було пов’язано із критерієм періоду запозичення. Запозичений 

матеріал розглядався у діахронії та синхронії, тому усі запозичення, що 

поповнили лексичний склад мови до 1500 року вважали асимільованими, слова, 

що запозичувались починаючи з 16 століття – іншомовними. Однак, зазначена 

класифікація була піддана критиці за алогічність та непослідовність, як така, що 

базується на другорядних показниках та не дозволяє відобразити реальний стан 

проблеми. Крім того, критерії розподілу слів на дві групи недостатньо чіткі. 

У мовознавстві робились спроби виявлення критеріїв, які б стали основою 

класифікації групи запозичених слів у складі лексики іншомовного походження. 

Е. Хауген пропонує розподіляти усі запозичення за їх структурними ознаками, 

виходячи із ступеня морфемної та фонемної субституції: 

1) запозичені слова, тобто повне відтворення іншомовної морфеми із 

нульовою, частковою чи повною фонемною субституцією; 

2) запозичені морфеми, тобто часткове відтворення іншомовної моделі; 

3) запозичені значення із нульовим морфемним та фонемним відтворенням 

[204, с. 379] . 
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Л. П. Крисін, проаналізувавши критерії, запропоновані російськими 

лінгвістами вважає, що не всі вони є необхідними та виділяє такі необхідні та 

достатні ознаки для зарахування слів іншомовного походження до групи 

запозичених лексичних одиниць [106, c. 50]: 

1) графемно-фонетична передача іншомовного слова засобами мови-

реціпієнта; 

2) співвіднесення його з певними граматичними класами та категоріями; 

3) семантична самостійність слова, відсутність у нього дублетних 

синонімічних відношень із словами, що існують у мові-реціпієнті; 

4) для слів літературної мови – уживання не менш ніж у двох мовленнєвих 

жанрах, для терміну – постійне вживання у певній термінологічній сфері. 

Теа Шіппан [293, с. 264] пропонує такі критерії для розподілу між 

запозиченими та іншомовними словами: морфемна структура (Morphematische 

Struktur); включення в словотвірну парадигму (Eingliederung іn 

Wortbildungsparadigmen); звучання, вимова, акцентуація (Lautung, Akzentuirung); 

графічне відображення слова (Graphematik); уживаність (Geläufigkeit). 

Л. Р. Зіндер та Т. В. Строєва [77, c. 71-372] виділяють наступні критерії 

іншомовних слів: 

1) різке протиріччя форми іншомовних слів із системою мови; 

2) паралельне існування синонімічного слова у мові-реципієнті; 

3) слабка участь у створенні словотвірних гнізд; 

4) «наліт чогось специфічно іноземного, чужерідного, характерного для 

побуту та звичаїв, ідей того середовища, із якого слово було запозичено».  

Отже, якщо певний час для розподілу запозичень на Lehnwörter та 

Fremdwörter домінуючим був формальний (структурний) критерій, то на цей час 

лінгвістами дедалі більше визнається домінування функціонального критерію. І 

хоча до такої класифікації виникає багато зауважень, однак, на думку 

Л. П. Крисіна, замість цієї класифікації нічого позитивного запропоновано не 

було [106, c. 20]. 
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Проблемі типологізації запозиченого лексичного матеріалу присвячені 

праці як російських лінгвістів (Л. Р. Зіндер, Т. В. Строєвої, М. Д. Степанової, 

І. І. Чернишової, та ін.), так українських (С.  В. Семчинський, М. В. Орешкіна, 

О. Д. Огуй, Ю. О. Жлуктенко та ін.) і німецьких германістів (В. Бенц, 

Б. Карстенсен, М. Герлах, П. фон Поленц, В. Янг, Р. Келлєр, та інші), які 

конкретизували класифікацію запозичень у німецькій мові.  

У нашому дослідженні скористаємось моделлю розподілу запозиченого 

матеріалу, що базується на класифікації В. Бетца (1965), запропонованої ним для 

дослідження впливу латинської мови на німецьку та застосованої 

Б. Карстенсеном [240, c. 90] при дослідженні англомовних запозичень, як такою, 

що максимально відображає, на наш погляд, усі аспекти цього процесу. Отже, 

весь запозичуваний матеріал розподіляється на дві категорії: явно виражені 

запозичення (evidentes Lehngut) та приховані (latentes Lehngut). Під явно 

вираженими запозиченнями розуміють усі мовні явища, які «очевидно» зазнають 

впливу іншомовної лексики. Явно виражені запозичення розподіляють на:  

прямі запозичення (direkte Entlehnungen) - Lehnwörter та Fremdwörter, та 

непрямі запозичення (indirekte Entlehnungen) – Scheinentlehnungen, 

Mischkompositа.  

  

Явно виражені запозичення за класифікацією В. Бетца 

Рисунок 2.1 

Серед прямих запозичень було виділено: 

А.1) іншомовні слова (Fremdwörter) – до цієї групи більшість 

дослідників відносить слова, які з стосовно фонетики (звучання, інтонація), або 
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орфографії не асимілювалися в німецькій мові. Такий тип запозичень, як 

доводить проведене дослідження, досить часто вживається молодими людьми: 

Oldtimer, Oldies, Hommes, Peanuts, Money, Bunny, Bitch, Girl, Baby-Doll, Homie, It-

Girl, Playboy, lonely, mellow, kinky, Mum, People, Mom, Dad. 

2) запозичені (асимільовані) слова (Lehnwörter) – слова, що без аналізу 

не можуть бути ідентифіковані як запозичення. Такі лексеми також присутні у 

молодіжному слензі - entern, campieren, flirten, aufpimpen, relax, steppen, zappen. 

Непрямі запозичення розподіляються на 

В. Псевдозапозичення (Scheinentlehnungen) – запозичення, що 

складається із морфем англійської мови, при цьому така лексема не проявляє тих 

значень в мові-джерелі, яке має в мові-реціпієнті. В основному під 

псевдозапозиченнями розуміли лексичні запозичення, однак Б. Карстенсен 

[Карстенсен Б. цит. 259, c. 36] виділяє три групи псевдозапозичень:  

лексичні (лексема, що за всіма ознаками схожа на лексему англійської 

мови, проте насправді не входить до її лексичного складу). У слензі молодих 

людей присутні згадані вище лексичні одиниці, однак їх не багато – Long-Go-

Freundin, Mobby, Gripsraver, Chippie, Trouble- Dimer, Snobiety;  

семантичні – лексема запозичується в оригінальній формі, проте в 

німецькій мові набуває значень, яких у англійській мові не проявляє. Проведене 

дослідження дає підставу стверджувати, що у такому випадку лексеми часто 

метафорично переосмислюються у молодіжному соціолекті – Barbie, Pimp, 

chillig, Hunk;   

та  Lehnveränderungen – морфологічно змінене запозичення 

англомовного слова, до яких належить скорочення (простого, складного слова та 

словосполучення або фразеологізму, а також морфологічно змінені форми слів), 

які у модифікованій формі в англійській мові не вживаються. Такий тип 

запозичень виявлено також і в молодіжному слензі: Nixpuller, Supporter, 

Expresschecker, Slobby, Leimer, Loosi.  

В. Змішані композити (Mischkomposition) – розрізняють композити, 

утворені за правилами словотвору англійської мови та німецької мови. Проте 



107 
 

визначити базу словотвору вважається нелегким завданням, до того ж, у багатьох 

випадках такі композити є продуктом впливу обох мов. Характерною рисою 

мовлення молодих людей можна вважати активне вживання згаданих композит 

– Vierradjet, Coutry-Musik, Junkie-Dinger, Chicken-Alarm, Chicken-Talk, Bitch-

Attacken, Slider-Handy, Spiele-Check. 

Під прихованими запозиченнями розуміють усі види запозичень, в яких не 

вживаються морфеми мови-джерела. Цю групу запозичень розподіляють на дві 

підгрупи: семантичне калькування (Lehnbedeutung) та словотвірне 

калькування (Lehnbildung). 

 

 

Приховані запозичення за класифікацією В. Бетца 

Рисунок 2.2 

При дослідженні англомовних запозичень не акцентувалась увага на 

наявності та формах калькування у молодіжному соціолекті, оскільки, як 

стверджує Л. П. Крисін [106, c. 31], виявити такого роду запозичення нелегко, 

через відсутність критеріїв, згідно з якими можна стверджувати, що слово або 

словосполучення є результатом іншомовного впливу, а не утворені у результаті 

процесів, що відбуваються у мові відповідно до її власних закономірностей 

розвитку. Однак, це не дає підстав стверджувати про їх відсутність у 

молодіжному слензі. Я. Андроутзополос у своєму дослідженні виявив приклади 

вживання в молодіжному слензі семантичних кальок, буквального перекладу 
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значень та точного перекладу висловлювання, й зазначив, що джерелом 

прихованих (внутрішніх) англомовних запозичень в молодіжному соціолекті є, з 

одного боку, контакт між субстандартними варіантами мови, а з іншого – вплив 

молодіжних субкультур та течій мови-донора [228, c. 554-557].  

Аналіз англомовних запозичень у молодіжному слензі засвідчує, що 

комуніканти надають перевагу як прямим так і непрямим запозиченням, завдяки 

яким можуть реалізувати зазначені стилістичні функції, престижно представити 

своє мовлення та, у разі потреби, приховати зміст висловлювання.  

 

2.2.3.2. Специфіка семантичної адаптації англіцизмів 

німецькомовного молодіжного сленгу  

Досліджуючи питання функціонування англомовних запозичень у 

молодіжному соціолекті, лінгвісти звертають увагу, у першу чергу, на тематику 

англіцизмів, яка уможливлює детальніше представити цей вид запозичень у 

молодіжному слензі.  

Специфіка тематичної представленості англіцизмів, як і німецькомовних 

лексем, відображає особливості способу життя молодіжного колективу та 

інтереси мовної спільноти. При дослідженні англомовних запозичень у 

молодіжному слензі (Г. І. Краморенко [101], М. С. Романова [168], 

Я. Андротзополос [228]) пропонуються різні види класифікацій, однак, 

типовими для зазначених класифікацій є тематичні групи на позначення людей, 

їх характерних особливостей та оточення, способу проведення вільного часу, 

міжособистісних стосунків, оцінних характеристик, найменувань молодіжних 

субкультур, моди, спорту [168, c. 99]. До того ж, варто зазначити, що лексикон 

наркоманів, переважна більшість яких молоді люди, сформовано також 

переважно за рахунок запозичень з англійської мови: Junkie, Viper, User, Speedy, 

Pusher, Narko-Freak. 

Як свідчать результати дослідження лінгвістів та підтверджує наш аналіз, 

не всі англомовні запозичення, що вживаються у молодіжному слензі, є 
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конвенціоналізованими згідно з трьома типами конвенціоналізації англомовних 

запозичень, виділених В. Янгом [311, c. 123-134]:  

1) так звані конвенціоналізовані або стилізовані англіцизми, добре відомі 

широкому загалу та сприймаються майже як німецькі слова; 

2) англіцизми, що перебувають у процесі конвенціоналізації, які з часом 

стануть або широко вживаними, або будуть забуті; 

3) цитати, власні назви та споріднені з ними слова, які уживаються 

ситуативно, у контексті з їх англомовним походженням.  

Значна кількість англомовних запозичень, що вживаються у молодіжному 

слензі, незалучені, очевидно, до процесу конвенціоналізації, а тому не 

зафіксовані німецькомовними лексикографічними джерелами, а лише 

словниками молодіжного сленгу: Fly-Girl, Chippie, Gripsraver, Workman, Trouble-

Dimer, anfucken, dinnern, peaken, smarten, webben, zupowern, mellow, kinky, 

movemäßig та інші. 

За семантичною специфікою у мові-реціпієнті, тобто в молодіжному слензі 

Я. Андроутзополос розподіляє англо-американізми на три групи: реалії 

молодіжної культури, синоніми та семантично диференційовані 

запозичення [228, c. 544]. До реалій молодіжної культури лінгвіст зараховує 

назви музичних стилів, фанклубів або подібних молодіжних угрупувань, спосіб 

поведінки та дії в соціальному середовищі (як, наприклад, танцювальні стилі), 

продукти культури (журнали певних фан-товариств). При цьому подібні слова та 

вирази позначають поняття, що «не належать домінуючій культурі, а виникають 

та функціонують паралельно» [228, c. 544] – Fanzines створюються як противага 

комерційній популярній пресі, а такі танцювальні стилі як Stadediving, Pogo не є 

типовими для звичних дискотек. Лінгвіст зазначає, що запозичення реалій 

відбувається паралельно із поширенням певної молодіжної культури, до того ж, 

такі запозичення можуть стати інтернаціоналізмами.  

Противагу реаліям створюють, на думку лінгвіста, варіанти та дублети, 

тобто англіцизми, що не виявляють диференціації в семантичному обсязі  

порівняно з німецькомовними словами. Мотив запозичення полягає в їх 
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прагматичній специфіці, диференціація таких запозичень у порівнянні з 

німецькомовними лексемами зумовлена їх стилістичним маркуванням. За 

семантико-функціональним критерієм Я. Андротзополос розподіляє англомовні 

синоніми на дві групи: побутово-розмовна лексика та професійні жаргонізми. 

Синоніми побутово-розмовної сфери – не виявляють значного семантичного 

обсягу, статус запозичення таких слів у функції синонімів не обов’язково 

пов’язаний із стилістичним маркуванням лексеми у мові-донорі. Проте 

предметно орієнтована лексика може виявляти й більший семантичний обсяг 

значення, таке слово позбавлене соціального маркування у мові-основі та 

запозичується не у повному семантичному обсязі. Інколи семантика таких 

запозичень виявляє додаткові диференційні ознаки порівняно із німецькомовним 

синонімом. Так, наприклад, clean – це не чистий (sauber), а лише характеризує 

людину, яка вживала наркотичні речовини, а тепер позбулась цієї звички. 

Лексеми як розмовного лексикону, так і професійного, задовольняють потребу 

молоді в оригінальності та виразності, та в цьому відношенні не відрізняються 

від «неологізмів» рідної мови, запозичення такого типу лінгвіст уважає „Luxus-

Lehnwörter“: Money – Geld ,гроші,, Fun – Spaß ,задоволення, Joke – Witz ,жарт, 

reviewen – besprechen ,обговорювати [228, c. 545-546].  

Хоча запозичення представляють вагому частину молодіжного лексикону, 

однак, на думку деяких германістів, не можна вважати їх складовими 

синонімічних рядів разом із синонімами рідної мови. Причина такої позиції 

обґрунтовується фактом розбіжності в семантичному обсязі запозичень та 

внутрішньомовного відповідника, а також тією особливістю, що лише основні 

відтінки значення запозичення збігаються із значенням лексеми німецької мови. 

В. Янг схарактеризував німецькомовний відповідник англомовного запозичення 

як «майже синонім» [311, c. 47]. Крістенсон зауважує, що в усіх відношеннях 

повна еквівалентність значень варіантів висловлювання неможлива, а 

дивергенції стосуються, як правило, обсягу значення, конотацій, сфери 

застосування та частотності уживання в різних комунікативних ситуаціях 

[Крістенсон Г. цит. по 259, c. 48]. Конотації та емотивне значення (Gefühlswert) 
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лексеми певною мірою детермінує її обсяг значення. Англіцизми, однак, як 

зазначається у лінгвістичних дослідженнях, відображають інший чуттєвий світ, 

аніж відповідне слово мови-реціпієнта [Фінк Х. цит. по 259, c. 49], а тому не 

можуть уважатись повними синонімами, оскільки через інші конотації значення 

лексем, що збігаються у ключових семах, різняться своїм маркуванням та 

конотаціями [Ленерт М. цит. по 259, c. 49]. Більшість лінгвістів не заперечують 

факту синонімічних зв’язків між запозиченнями та внутрішньомовною 

лексикою.  

Семантично диференційовані запозичення допомагають «розрізнити 

лексичні значення та поняттєві поля» [Досдров / Хенне цит. по 228, c. 547]). 

Наслідок уживання таких лексем: переформатування внутрішнього 

семантичного поля та розвиток змішаних, німецько-англійських семантичних 

полів [228, с. 547]. Так, запозичення типу pogen, bangen, diven, moshen 

позначають актуальні види танців, що відповідають певним музичним та 

молодіжним стилям, у той час, як німецькомовні лексеми на позначення 

танцювальних рухів уживаються переважно метафорично та вказують на види 

фізичних рухів як реакцію на музику: zucken, rumhüpfen, mitwippen, rumrempeln. 

Серед дублетів та семантично диференційованих запозичень фіксуються 

як соціально марковані лексеми, так і стилістично нейтральні, які в мові-

реципієнті набувають стилістичної оцінки. М. С. Романова стверджує, що 

«запозичення експресивних англіцизмів або наділення такої лексики експресією 

в самій німецькій мові є специфічною рисою соціолекту молоді порівняно із 

літературною мовою» [168, c. 107]. 

Попри значний інтерес з боку лінгвістів до дослідження сленгового 

лексикону, проблема семантичної адаптації (асиміляції) англомовних запозичень 

у молодіжному слензі залишилась не достатньо опрацьованою. Доцільним 

уважаємо проведення детального аналізу семантичних структур англомовних 

запозичень та виявлення особливостей семантичної асиміляції англіцизмів при 

їх входженні у молодіжний сленг. Під семантичною адаптацією розуміємо 

поступове узгодження семантичної структури англомовного слова із системою 
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мови-реципієнта. Адже «лексичне значення щойно запозиченого слова 

формується, уточнюється, відшліфовується по мірі того, як слово включається у 

синтагматичні та парадигматичні зв’язки із словами мови-реципієнта» [124, c. 

266]. Однак, це не означає, що ці зміни відбуваються лише на початковому етапі 

запозичення, вони можуть відбуватись і в процесі функціонування англіцизму у 

молодіжному слензі. Варто підкреслити, що семантична адаптація – «процес 

тривалий та складний, пов’язаний із передачею запозиченим словам 

властивостей споконвічної лексики, що проявляється у поступовому (стадіально-

градуальному) встановленні лексико-семантичних, стилістичних, дериваційних, 

фразеологічних та інших звязків у системі мови-реципієнта. Ці зв’язки 

підтверджуються новими семемами, що виникають у семантичній структурі 

запозичення у результаті набуття здатності до семантичного зсуву» [122, c. 101]. 

Запозичення певної іншомовної одиниці відбувається, як відомо, шляхом 

її адаптації на усіх рівнях мови. Специфіка семантичної адаптації та 

функціонування англомовних запозичень у німецькій мові схарактеризована 

В. Янгом наступним чином: «Більшість англійських лексем багатозначні, однак, 

у більшості випадків запозичується лише частина значення або певна сема, а не 

весь обсяг значення» [311, c. 167]. Отже, при дослідженні семантики запозиченої 

одиниці доцільно чітко розмежовувати семантичний обсяг слова у системі 

англійської мови та семантичний обсяг, що запозичується та реалізується у 

німецькомовному молодіжному слензі.  

Семантична структура багатозначних англіцизмів призводить інколи до 

нечіткості та поняттєвої неоднозначності, що, у свою чергу, стає причиною змін 

у семантичних структурах англіцизмів, які уживаються в молодіжному 

соціолекті при їх зіставленні зі словами-прототипами. При запозиченні 

іншомовного слова якою-небудь некодифікованою підсистемою мови воно 

зазнає, на думку О. Е. Бондарець, набагато більше змін, ніж при запозиченні 

літературною мовою [37, c. 13]. До того ж, англомовні лексеми можуть розвивати 

додаткові семи у молодіжному соціолекті, що Г. Краморенко виокремлює як 

«поступове нарощування нових денотативних та конотативних значень, що 
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зумовлює розвиток полісемії (багатозначності) слова» [101, c. 39]. Так, за 

лексичною одиницею Freak зафіксовано в мові-донорі такі семи: «etwas 

Ungewöhnliches; jemand, der sich in übertrieben erscheinender Weise für etwas 

begeistert;  jemand, der die Normen der Gesellschaft nicht anerkennt und seinen 

eigenen, häufig extremen Neigungen lebt» [379]; словники молодіжного сленгу 

фіксують таке семантичне наповнення цієї лексеми: Junge; Freund; begeisterter, 

verrückter Anhänger (Musik- oder Computer-) Fanatiker; Drogensüchtiger. 

Очевидно, що молоді мовці, розширюють семантичну структуру зазначеної 

лексеми, додаючи до значення англомовної лексеми власні асоціації та уявлення, 

отримані із свого досвіду. Релевантність такої тенденції підтверджується 

дослідженнями, які засвідчують, що слово найчастіше запозичується у одному із 

своїх значень, рідше – у двох і більше, однак відомі випадки, коли запозичення 

отримує інше значення, а його семантичне поле значно розширюється. Це 

означає, що при запозиченні можуть з’являтись й конотативні семи, а саме: семи, 

що актуалізуються німецькими мовцями, проте не реалізуються у мові-донорі. 

Отже, значення запозичень та їх прототипів у англійській мові можуть як бути 

подібні так і суттєво різнитися. Серед семантичних змін у лінгвістичній 

літературі виділяють, як відомо, запропоновану Г. Паулем та підтриману 

німецькими мовознавцями Б. Карстенсеном [240, c. 256] та X. Фінком [252, c. 4] 

у їхніх дослідженнях семантичної адаптації англомовних запозичень у німецькій 

мові, класифікацію семантичного розвитку лексичної одиниці, засновану на 

логічному принципі: звуження, розширення та зміну (переосмислення) значення. 

Як наголошує Г. Пауль, рушійною силою зміни значення слова є різниця між 

його (слова) узуальним та оказіональним значенням, що найбільш повно 

реалізується при перекладі слів із однієї мови іншою [144, c. 103]. А. Л. Міщенко 

вважає, «що розвиток семантичної структури запозичених слів у мові-реципієнті 

відбувається, здебільшого, за одним зразком: спочатку звуження значення, потім 

поступова поява нових денотативних та конотативних компонентів, що 

призводить до розвитку полісемії. За умови збагачення семантичної структури 

запозичення без англійського зразка, у них зявляються нові лексико-семантичні 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Freak#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Freak#Bedeutung2
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варіанти, відсутні у мові-донорі» [130, c. 15]. У своїх дослідженнях лінгвісти [99, 

c. 44; 109, c. 97] конкретизують причини можливого незбігу значення запозичених 

слів, виявлених у мові-реципієнті та їх прототипів: 

- наявність у запозиченій лексичній одиниці у мові-реципієнті ознаки, 

не характерної для смислової структури слова-прототипу, що стимулює зміни у 

сфері референції; 

- зміна змісту ознаки, що зумовлена специфічними уявленнями про 

референта при функціонуванні у лексичній системі мови-реципієнта, але 

збереженні області референції; 

- зміна оцінної конотації запозиченого слова; 

- актуалізація у лексичній системі мови, що запозичує, фонової ознаки 

запозиченої одиниці, характерної для неї у мові-основі. 

 Отже, семантична структура англомовних запозичень зазнає певних змін 

не тільки при переході до загальнонаціональної мови, але й при вживанні в 

молодіжному слензі, що проявляється у подальшому розвитку її значення у 

цьому соціолекті. У роботі проаналізуємо семантичну структуру англіцизмів у 

мові-джерелі та зміни, яких запозичення зазнають при їх уживанні в 

молодіжному слензі. При цьому акцент у дослідженні зроблено як на зміні 

кількості лексико-семантичних варіантів мовної одиниці, тобто збільшенні або 

зменшенні числа значень запозиченого слова в молодіжному слензі порівняно із 

кількістю лексико-семантичних варіантів такого запозичення у мові-джерелі, так 

і на характері перетворення значень слова англомовного походження в 

молодіжному слензі – зміни як у семантичній структурі лексичної одиниці, так і 

в окремій семемі.  

За одиницю зіставлення у роботі слугує лексико-семантичний варіант 

мовної одиниці або ж лексико-семантичні варіанти, що актуалізуються з одного 

боку у мові-донорі – з іншого в молодіжному слензі. При цьому під лексико-

семантичним варіантом ми розуміємо, згідно з визначенням О. І. Смирницького 

[181, c. 41], який і увів це поняття в мовознавство, одиниці, що дорівнюють 

значенню полісемного слова.  
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Для проведення дослідження було відібрано англомовні запозичення із 

словників молодіжного лексикону кількістю 100 лексичних одиниць, іменники 

та дієслова, як найбільш кількісно представлені граматичні частини мови у 

молодіжному слензі. Досліджувались переважно семантичні дублети та 

семантично диференційовані запозичення через їх можливе стилістичне 

маркування, не характерне для реалій молодіжної культури. Установлення 

способу адаптації відбулось за схемою: 

1) дослідження семантичної структури англіцизму в англійській мові 

(для більшої достовірності отриманих результатів семантична структура 

англіцизмів досліджувалась також і в англомовному слензі, у разі, коли певна 

лексична одиниця фіксувалась словником англомовного сленгу) та зіставлення 

із семантичною структурою слова-прототипу у німецькій стандартній мові та 

молодіжному слензі; 

2) установлення джерела запозичення (стандартна мова чи сленг); 

3) дослідження семантеми обох слів та виявлення відмінностей / 

подібностей; 

4) установлення типу зміни у семантичній структурі англіцизму та типу 

зміни у семному складі.  

Для прикладу наведемо лексичні одиниці, що поповнюють синонімічний 

ряд на позначення дівчини в молодіжному соціолекті, семантична специфіка 

яких виявляє такі тенденції:  

лексична одиниця Girl скорочує свій семантичний обсяг у молодіжному 

слензі, де актуалізуються такі семи цього слова: ‘дівчина, подруга (кохана)’ [320, 

c. 60]. 

Girlie(y) – виявляє значення ‚дівчина‘ як у англомовному слензі [380] так і 

в німецькомовному молодіжному [354, c. 59]. 

Bitch – сленгова лексична одиниця із надзвичайно великим семантичним 

обсягом у англійській мові – 21 ЛСВ [380], значно скорочує свій семантичний 

потенціал у молодіжному слензі, та може реалізовуватись у значенні ‘дівчина 

легкої поведінки‘, інколи має також позитивне значення ‘подруга’, але тільки у 
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стосунках між дівчатами. Однак, може використовуватись на позначення 

незалежної дівчини (жінки), яка не підлаштовується під обставини – ‘eine 

unabhängige, unangepasste Frau‘[354, c. 41]. 

Для лексичної одиниці Baby словник англійського сленгу фіксує 8 ЛСВ 

[380],  серед яких – ‘форма звертання до особи, з якою перебувають у 

романтичних відносинах або яка представляє інтерес сексуального характеру’, 

молодь генералізує семантику вживання цього ЛСВ слова, уживаючи його на 

позначення ‘привабливої дівчини’ [354, c. 38]. 

Сленгова лексична одиниця Bunny виявляє два ЛСВ у англійській мові 

(сленг) – ‘сексуально приваблива дівчина (жінка)’ та ‘приваблива білошкіра 

дівчина (жінка)’ [380], у німецькомовному молодіжному слензі відбувається 

звуження семантичного обсягу та використання цієї лексема на позначення будь-

якої ‘привабливої дівчини’ [369, c. 25]. Хоча сема сексуальний не фіксується 

лексикографічними джерелами німецькомовного молодіжного сленгу, можна 

припустити, що вона зберігається, оскільки ця лексична одиниця вживається 

переважно хлопцями по відношенню до дівчат. 

It-Girl - це не ‘молода жінка, що стала відомою через своє світське 

життя’, а за рахунок погашення сем «відомий», «той, хто веде світське життя» 

та актуалізації потенційних сем відбулось розширення значення у молодіжному 

соціолекті німецької мови – ‘доглянута та модно одягнена молода особа’ [338, 

264] . 

Chick у значенні ‘подруга, дівчина’ у молодіжному слензі звужує свій 

семантичний обсяг та вживається на позначення лише ‘привабливої дівчини’ 

[369, c. 27]. 

Hottie виявляє однаковий семантичний обсяг як у англомовному [380], так 

і в німецькомовному молодіжному слензі, та використовується по відношенню 

до привабливої особи [372, с. 72]. 

Pussy виявляє 4 ЛСВ [380] у сленговому варіанті, один із яких уживається 

на позначення жінки, та звужує свою сферу застосування у німецькомовному 

молодіжному слензі, позначає ‘прискіпливу зарозумілу дівчину’ [369, c. 95]. 
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Chica у значенні ’жінка (дівчина), подруга’ у молодіжному соціолекті 

звужує свій семантичний обсяг та вживається на позначення ‘привабливої 

дівчини’ [369, c. 27]. Ця лексема іспанського походження, однак входить також і 

до англомовного сленгового лексикону [380], тому можна припустити, що 

запозичення було зроблено із англомовного сленгу. 

Pornocheckerbraut [369, c. 94] – це змішане запозичення утворилось 

шляхом переосмислення значення як німецькомовного так і англомовного 

компонентів. Англомовна лексема check, отримавши у німецькій мові суфікс -еr, 

виявляє у молодіжному слензі значення ‘привабливий молодий чоловік’. 

Очевидно, на думку молоді, подруга  привабливого молодого чоловіка також має 

мати привабливу зовнішність, що й зумовило значення цього композиту. 

При номінації молодої людини застосовуються лексичні одиниці 

молодіжного сленгу, які актуалізують різні якості позначуваних ними осіб: 

Freak розширює свій семантичний обсяг, як згадувалось вище, у мовленні 

молоді, одне із яких є прямим запозиченням із англійської мови – ‘людина, яка 

проявляє не зовсім здоровий інтерес до чогось’ [379]. Інші значення – молода 

особа, друг та наркозалежна особа [349, c. 63] – є продуктом молодіжного 

слововживання. 

Pimp звужує свій загальний сленговий семантичний обсяг при розширенні 

семеми, ‘фінансово забезпечена людина’, та уживається у молодіжному слензі на 

позначення ‘модно одягненого чоловіка, що не відчуває фінансових труднощів’ 

[359, c. 118]. В англомовному слензі актуалізуються також семи ‘мати успіх у 

звабленні жінок’ та ‘сутенер’ [380]. 

Boy – у молодіжному слензі реалізує значення ‘молода людинa чоловічої 

статі’, а також розширює цей ЛСВ, позначаючи також ‘відому (зірку) людину 

серед молоді (в основному пов’язано із молодіжною культурою)’ [354, c. 42], при 

загальному звуженні семантичного обсягу, характерного для англійської мови, 

де фіксується загалом 4 ЛСВ зазначеної лексеми [379]. 

Womanizer – значення ‘чоловік, на рахунку якого велика кількість 

випадкових інтимних стосунків із жінками’ [379] зберігає свій семантичний 
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обсяг у слензі молодих людей, проте семи цього значення перерозподіляються 

таким чином, що актуалізується потенційна сема «привабливий» ‘привабливий 

чоловік, улюбленець жінок’ [338, с. 264]. 

Hunk – сленгова лексема має лише одне значення – ‘привабливий чоловік 

(спортивної статури)’ в аглійській мові [380], у молодіжному соціолекті 

зберігає це значення та розвиває переосмислене значення ‘розумово обмежена 

людина’ [354, c. 66]. 

McDreamy – ‘чоловік, що володіє всіма необхідними якостями, що 

видаються хорошими для інших’ [379], звужує семантичний обсяг у 

молодіжному слензі та набуває значення ‘привабливий молодий чоловік’ [367, c. 

82].  

Chiller від англійського chill, виявляє 5 ЛСВ в англійській мові [379], проте 

у молодіжному слензі уживається у зміненому значенні – ‘привабливий молодий 

чоловік’ [359, c. 34].  

Killer у молодіжному слензі реалізує значення ‘ловелас, улюбленець 

дівчат’ [369, c. 67], яке повністю відрізняється від тих 3 ЛСВ, що функціонують 

в англійській мові: 1) особа, тварина або річ, що вбиває; 2) певна річ, яка може 

бути величезних розмірів, справляти враження, складною; веселий жарт; 3) 

тварина для забою [379]. Очевидно актуалізація семи ‘справляти враження’, її 

переосмислення пояснює таку зміну значення запозичення. 

Playboy – значення, характерне для англійської мови ‘молодий чоловік, 

який проводить час насолоджуючись життям, поведінка якого при цьому 

характеризується безвідповідальністю та безпутністю у інтимних відносинах’ 

[379] виявляє таке ж значення – ‘ловелас, улюбленець дівчат із певною 

фінансовою незалежністю’ [320, с. 212].  

Bunnychecker [373, c. 23] – специфіка складових цієї лексеми уже 

аналізувалась, можна стверджувати, що зазначена лексема утворилась у 

результаті переосмислення значення другого компоненту та звуження 

сленгового значення першого компоненту.  

Yuppie – в англомовному сленговому варіанті ця лексема виявляє такі 
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значення: ‘багата розпещена особа (мажор)’, ‘молода успішна особа, успішний 

професіонал’, а також значення, відоме ще з 80-х років – ‘індивід, який прагне 

високого статусу у суспільстві, який може забезпечити йому відповідне 

матеріальне положення’ [380]. У німецькомовному молодіжному слензі 

актуалізується лише одне значення – ‘мажор’ [349, c. 158]. 

Dandy – у німецькомовному молодіжному слензі використовується ЛСВ 

[249, c. 56], який актуалізується і в англійській мові – ‘людина, яка занадто 

занепокоєна своїм зовнішнім виглядом, а саме тим, щоб виглядати стильно та 

модно’ [379]. Це запозичення відбувається за загального звуження семантичного 

обсягу, оскільки в англійській мові зазначена лексема виявляє ще одину семему 

– «найкраща річ певного виду» [379].  

Англомовні запозичення, що уживаються молодими людьми для номінації 

‘вживати спиртні напої’ виявляють наступні семантичні особливості у 

молодіжному слензі: 

Downloaden – значення англомовної лексеми ‘копіювання даних з одного 

комп’ютера на інший через мережу інтернет’ [379] переосмислюється у 

молодіжному слензі. 

Pumpen – значення запозичення в мові-донорі – ‘качати, перекачувати 

рідину або газ за допомогою насоса’ [379] у молодіжному соціолекті 

переосмислюється та вживається у значенні ‘напиватись’, а також ‘накачувати 

м’язи, займаючись важкою атлетикою’[349, c. 139]. Це переосмислення 

відбувається на фоні загального звуження семантичного обсягу, оскільки в 

англомовних лексикографічних джерелах фіксується 4 ЛСВ цього слова [379].  

Zupowern розвиває цілу низку переосмислень у молодіжному слензі, тобто 

розширює семантичний обсяг порівняно із семантичною структурою цього 

дієслова у мові-донорі за рахунок наступних значень 1) ‘безперервно комусь 

щось розповідати’; 2) ‘голосно слухати музику’; 3) ‘напиватись, приймати 

наркотики’ [352, c. 162]. 

Shoppen – виявляє значення [320, c. 29], відмінне від характерного для цієї 

лексеми у англійській мові [379], при загальному звуженні семантичного обсягу. 
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Killen [369, c. 66] значно зменшує свій семантичний обсяг при 

переосмисленні цього запозичення. 

Sich einen reinmoven [349, c.139] також уживається у переосмисленому 

значенні при загальному зменшенні семантичного обсягу. 

Семантичний обсяг запозичень у молодіжному слензі піддається певним 

змінам, релевантними серед яких є наступні: 

1) Звуження загального обсягу значення – worken, Pimp, Digger, Dude, 

Girl, Lady, Baby, Bunny, Bitch, User, Viper, relaxen, chillen, kicken, dancen, Junkie, 

Gimp, abjetten, wegjumpen, driven, Peanuts, Goofy, Yuppie, Fixer, McDreamy, Chick  

– 33%. 

2) Звуження загального обсягу значення при розширенні певної семеми 

у молодіжному слензі – Boy, Pussy, Pusher, wegkicken, raven, cruisen, Chica, Freak, 

checken – 10%. 

3) Зміна значення лексичної одиниці англійської мови (в окремих 

випадках із розвитком полісемії у молодіжному слензі – Oldies, Oldtimer, Bosse, 

Homies, pullen, pumpen, killen, sich einen reinmoven, Chiller, Killer, rauschecken, 

chosen, ownen, anpowern, antörnen, coachen, switchen, crunchen, bangen, bouncen, 

Nuckelpinne, Vierradjet, Nicht(s)puller downloaden, zupowern, jabbern, abhotten, 

powern, flashen, Punani, Schneckenchecker, Bunnychecker, Pornocheckerbraut, 

Expresschecker, Nullchecker – 50%. Кілька останніх лексичних одиниць є 

змішаними запозиченнями, це композити, конституюючими елементами яких є 

німецькомовні та англомовні лексеми.  

4) Розширення значення англомовного запозичення у молодіжному 

слензі – shoppen, spliffen, smöggeln, Hunk, fooden, It-Girl, dinnern – 7%. 

Як свідчать результати дослідження, переосмислення семантики 

лексичних одиниць, що вживаються у молодіжному соціолекті, є характерним не 

тільки для німецькомовних слів, а й для запозичених, а тенденція до скорочення 

семантичного обсягу запозиченого слова релевантна для молодіжного сленгу як 

і для загальнонаціональної мови. Потрібно також зауважити, що не завжди 



121 
 

англомовні запозичення актуалізують у молодіжному соціолекті їх основне 

значення.  

 Досліджуючи семантичні особливості англомовних запозичень у 

молодіжному соціолекті, було проведено порівняльний аналіз семантичного 

обсягу цього виду запозичень у молодіжному слензі із лексико-семантичними 

варіантами відповідних слів у загальнонаціональній мові, зафіксованих 

німецькими лексикографічними джерелами. Результати дослідження виявились 

такими: 

1. запозичені одиниці, які зберегли сигніфікативний та прагматичний 

компоненти значення у молодіжному слензі такі, як і у загальнонаціональній 

мові: Lover, Loosi (Loser), Mc-Job, Surpriseparty, Monnis (Money), zappen, dissen, 

hip, tricky, Snailmail,  ablosen, Joint, Skin, chillig, Date, chillen, Womanizer. 

2. Англіцизми, які розширюють свій семантичний обсяг порівняно із 

загальнонаціональною мовою: Bitch, Message, flashen, nibbeln, shoppen, abhotten, 

high, punchen, crazy, Turn, spacig, taff. 

3. Запозичення, які в молодіжному слензі виявляють меншу кількість 

лексико-семантичних варіантів порівняно із загальнонаціональною мовою: Baby, 

Playboy, poppen, cruisen, Girl, Bunny, One-day-stand = One-night-stand, Chill-Out, 

Mega-Deal, Peak, Trash, händeln, switchen,  checken, relaxed, muddeln, Oldies, 

Quickie, Nerd, It-Girl, Fighter, Dandy, Hit, Crasher, Dancefloor, Gig, Trash, Brenner, 

powern, raven, Girlie, Crew, crashen, Insider, Drive, sprinten, Checker. 

4. Англомовні запозичення, що змінюють значення в молодіжному слензі 

порівняно із тими лексико-семантичними варіантами, що фіксуються 

лексикографічними джерелами. При цьому варто зазначити, що інколи таке 

запозичення вживається в молодіжному слензі лише в переносному значенні. 

Результати дослідження доводять той факт, що молодіжний соціолект та 

загальнолітературна мова можуть запозичувати різні семеми одного й того ж 

слова, розширюючи або звужуючи при цьому свій семантичний обсяг. Різним 

може бути і джерело запозичень окремих слів – сленгові значення англомовних 

запозичень у німецькомовному молодіжному слензі та запозичення німецькою 
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мовою значення тієї ж лексеми стандартної англійської мови. Спостерігається 

також переосмислення значень окремих англомовних лексичних одиниць у 

молодіжному слензі, у той час, коли німецька стандартна мова запозичує семеми 

стандартної англійської мови.  

Отже, здійснене дослідження підтверджує, що запозичуються молодіжним 

сленгом не тільки лексичні одиниці літературної мови, а й такі, що належать до 

соціолектального лексичного фонду. Семантичний обсяг запозичень у 

молодіжному слензі піддається певним змінам, а літературна мова та 

молодіжний сленг можуть запозичувати різні значення одного слова.  

 

Висновки до ІІ розділу 

 

Мовна метафора як найпродуктивніший спосіб утворення нових 

лексичних одиниць молодіжного сленгу характеризується основними ознаками 

– експресивністю й оцінністю, та будується як на конкретній ознаці, що 

експліцитно поєднує вихідне та похідне значення, так і на основі спільного 

враження від зівставлення предметів, явищ чи дій, виходячи із життєвого досвіду 

молодих людей – асоціативного уявлення. 

       Для молодіжного сленгу характерною є асоціативна метафора, яка 

базується на здатності свідомості відшукувати найвіддаленіші аналогії між 

елементами дійсності.  

 Семантична класифікація метафори описує її змістову структуру та має 

кілька підвидів: класифікація за основним суб’єктом сприяла виокремленню 

синонімічних рядів у молодіжному соціолекті; групування метафор за 

допоміжним суб’єктом дозволило виділити основний вид метафоричного 

переосмислення у мові молоді – антропоморфну метафору, актуальними є однак 

і інші види – анімалістична, просторова та машинна; класифікація за основним 

та допоміжним суб’єктами порівняння полягає у дослідженні моделей 

метафоричного переносу та дає можливість виділити актуальні моделі сленгових 

переосмислень – «неістота – істота» та «істота – істота».  
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У німецькомовному молодіжному слензі метафора виконує 2 основні 

функції – номінативну та експресивну, при цьому експресивна має приорітетне 

значення. 

 Семантика лексичних одиниць молодіжного сленгу дає підставу для 

розподілу субстантивних та дієслівних метафор на 4 групи: «людина та її 

фізіологічні потреби», «людина як соціальна істота», «людина як психічна 

істота» та «предметний світ». Синонімічні ряди демонструють певною мірою 

системність розвитку метафоричного значення, виділяючи парадигми значень, 

до яких входять одиниці, утворені за однією моделлю.  

Потужним джерелом поповнення синонімічних засобів лексикону молоді 

є запозичення. У молодіжному соціолекті наявні запозичення з різних мов та 

різних соціолектів, а також професійних жаргонів, арго. Ключову позицію 

займають однак, англоамериканізми. Молодіжний сленг запозичує лексичні 

одиниці не лише англійської літературної мови, а й сленгові. Англіцизми 

активно проявляються в різних сферах життя німецької молоді, однак, про 

тотальне засилля англомовних запозичень говорити не варто.  

Семантична структура англомовних запозичень у німецькомовному 

молодіжному слензі піддається як кількісним, так і якісним змінам, а саме: 

звуженню загального обсягу значення, при цьому відбуваються зміни не лише у 

семантичній структурі лексеми, а й структурі семеми; для англомовних 

запозичень характерним є також звуження загального обсягу значення, при 

розширенні значення певної семеми; повній зміні значення, як правило 

метафоричному переосмисленні у молодіжному слензі. Можливе вживання у 

молодіжному слензі англомовних запозичень зі збереженням їх повного 

семантичного обсягу, а також випадки розширення значення англомовного 

запозичення у молодіжному слензі.  

 Молодіжний сленг та загальнонаціональна мова не завжди запозичують 

однакові значення англомовної лексеми, може запозичуватись або різний обсяг 

значення, або ж молодіжний сленг запозичує значення, не актуалізоване певною 

лексемою у німецькій загальнонаціональній мові. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

Специфіка синонімічного зв'язку між лексичними одиницями 

німецькомовного молодіжного сленгу 

3.1. Характерні риси синонімії в молодіжному соціолекті 

3.1.1. Характер кореляції між синонімами одного синонімічного ряду, 

що містить сленгізми 

Лексичні одиниці молодіжного сленгу, відображаючи світ об’єктивної 

дійсності та суб’єктивного ставлення до цього світу її носіїв, створюють 

своєрідну систему. Системність, варіантність, поліфункціональність як 

фундаментальні якості мови характерні й для молодіжного соціолекту, 

лексичний склад якого постійно й безперервно розвивається та змінюється. 

Такий розвиток детермінується як загальними властивостями мови так і якісною 

специфікою лексичної одиниці – розширення та збагачення лексичного складу 

молодіжного сленгу забезпечується шляхом розвитку окремих його елементів, їх 

взаємовідношенням з іншими словами, а також можливістю утворювати нові 

слова та зумовлюється мовними законами. З іншого боку, лексичний склад 

молодіжного сленгу відображає все багатство і розмаїття предметів та явищ 

об’єктивної дійсності, що представляють актуальність для молодих людей, 

утілюючи особливість їх світобачення та світосприйняття. Динаміка розвитку 

лексичного складу молодіжного соціолекту як складної багатоаспектної 

підсистеми охоплює усі структурні, лексико-семантичні процеси, результатом 

яких є постійне збагачення молодіжного соціолекту новими словами, що 

функціонують у підсистемі молодіжного сленгу, як правило, паралельно із уже 

існуючими для певного поняття лексичними одиницями або замінюють раніше 

вживані. 

Потрібно підкреслити той факт, що лінгвістичні студії синонімії в 

некодифікованій мові та соціолектах значно відстають від сучасного рівня їх 

вивчення у літературній мові. 
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Сленгові синоніми характеризуються наявністю стилістичного 

маркування, їх емотивно-оцінний компонент виявляє широкий діапазон, як 

правило, від жартівливо-іронічного до принизливого та вульгарного маркування.  

Як справедливо зауважує С. Г. Бережан [31, c. 46], першим кроком у 

вивченні синонімів є встановлення факту тотожності двох лексичних одиниць 

або у їх повному семантичному обсязі, або констатацією того, що між ними існує 

одна або декілька точок семантичного дотику.  

Відомо, що семантика частин мови має суттєвий вплив на усі види 

лексико-семантичних зв’язків, оскільки належність до певної частини мови 

зумовлює категоріальну сему, яка певною мірою впливає на специфіку 

синонімічних зв’язків, тому у роботі виділялись синонімічні ряди сленгової 

лексики з урахуванням цього факту. Вибір іменних та дієслівних рядів 

пояснюється найбільш кількісною представленістю синонімії цих частин мови у 

молодіжному соціолекті.  

Скориставшись концепцією аналізу синонімічних зв’язків у 

некодифікованій мові, запропонованою В. О. Хом’яковим, можна встановити 

характер кореляцій між синонімами літературної мови та молодіжного сленгу. 

Так, при зіставленні смислових структур англійських, французьких та 

російських стандартних та нестандартних елементів науковець виділяє два види 

кореляцій (зв’язку) – функціональну та семантичну, та чотири типи залежності. 

Входження лексичних одиниць молодіжного сленгу до синонімічного ряду та 

функціонування їх як вторинних (метафоричних та метонімічних) номінацій 

стандартної домінанти ряду автор методики вважає функціональною 

кореляцією. Під семантичною кореляцією дослідник розуміє здатність такого 

роду елементів входити до смислових структур нейтральних слів як 

просторічних лексико-семантичних варіантів. Ураховуючи зазначену позицію, 

можливе існування трьох ситуацій: 1) наявність обох видів кореляції, 2) 

наявність одного виду кореляції та 3)  їх відсутність. Наявність або відсутність 

кореляцій, а також формальної мотивованості або немотивованості дозволила 

виділити чотири основних типи нестандартних елементів: зв’язані аналоги, 
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вільні аналоги, зв’язані універби та вільні універби [207, c. 100]. Два останні 

типи, на думку автора, не синонімічні. Такий підхід дозволяє розділити усю 

лексику молодіжного сленгу на дві великі групи – зв’язані аналоги або зв’язані 

синонімічні елементи та вільні сленгові синоніми. Зв’язані сленгові синоніми 

утворюються у результаті семантичної деривації слів літературної мови та 

вважаються їх стилістично маркованими лексико-семантичними варіантами. 

Мова йде про стилістично марковані синоніми до слів та словосполучень 

літературного стандарту, які розширюють синонімічні ряди 

загальнонаціональної мови. Для лексичних одиниць такого роду характерною є, 

на думку дослідника, подвійна зв’язаність: а) семантична – зв’язок сленгового 

елемента як лексико-семантичного варіанту та інших семем багатозначної 

лексичної одиниці, та б) функціональна – зв’язок сленгового елемента, основною 

характеристикою якого є стилістична зниженість, оцінність з іншими членами 

синонімічного ряду, а також нейтральною домінантою – Gorilla [ 320, c. 121], 

Schrank [320, c. 38] – молода, фізично добре розвинена людина; plätschern [320, 

c. 316], keckern [320, c. 307], reihern [320, c. 298] – розмовляти, говорити дурниці; 

Sumpfhuhn [320, c. 130], Besen [320, c. 87], Schachtel [320, c. 314] – неприваблива 

дівчина; Konservendose [320, c. 277], Bohrkrücke [320, c. 81], Riesenorgel [320, c. 

278], Nobelhobel [320, c. 278] – автомобіль.  

Як результат словотвору, який як зазначають дослідники молодіжного 

соціолекту, виявляє свої характерні особливості, з’являються вільні аналоги або 

вільні синонімічні елементи – релятивні одиниці з функціональною кореляцією, 

що не залежать від контексту, оскільки за будь-якої ситуації зберігають свою 

сленгову сутність – dackeln [320, c. 134], gurken [320, c. 134], tigern [349, c. 122], 

pesen [320, c. 68] – йти; müllen [320, c. 20], opern [320, c. 109], waffeln [320, c. 19] 

– говорити або говорити дурниці.  Саме цим вільні аналоги відрізняються від 

зв’язаних, оскільки сленгові одиниці репрезентуються сленговим словом, а не 

сленговим лексико-семантичним варіантом літературної лексеми.  

Отже, синонімічний ряд молодіжного сленгу охоплює як вільні, так і 

зв’язані сленгові синоніми, що мають спільний референт, у ролі якого виступає, 
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як правило, стилістично нейтральне слово літературної мови. В. О. Хом’яков 

уважає такі лексичні одиниці релятивними, надлишковими та факультативними, 

які існують завдячуючи своїй конотації [207, c. 101]. Адже, як уже зазначалось, 

причиною метафоричної номінації у молодіжному слензі є комунікативна 

потреба молодих людей, їх бажання виділитися, у першу чергу своєю 

оригінальністю, а не потреба назвати новий предмет чи реалію. 

 

3.1.2. Функції сленгових синонімів 

Досліджуючи синонімію як мовну універсалію, необхідно звернути увагу 

також на функції, що виконують слова-синоніми у мові та мовленні загалом та у 

молодіжному слензі зокрема. Як вітчизняні, так зарубіжні науковці (В. Д. Черняк 

2004; А. О. Брагіна 1986; З. Є. Александрова 1995; Лефер 1997; Ж. Орр 2002) 

виділяють 4 основні функції синонімів: 

1) функція заміщення; 

2) функція уточнення; 

3) комунікативна функція, що має місце при формуванні синонімічних 

рядів у стандартній формі мови та субстандартній; 

4) естетична функція – характерна переважно для художньої літератури та 

публіцистики з метою створення певного образу, а також вираження свого 

бачення та ставлення до події. 

Стосовно функціонування синонімів молодіжного сленгу потрібно 

зазначити, що для них, на наш погляд, найбільш релевантними є ті ж основні 

семантичні функції, що й у літературній мові – заміщення та уточнення. 

Функція заміщення має більшу вагу, реалізується, в основному, у ситуації, коли 

виникає потреба назвати один і той же об’єкт або ж суб’єкт у висловлюваннях, 

що йдуть одне за одним, з метою запобігання однотипності вживання та 

повторів. 

Вибір синоніма зумовлюється, на думку Т.  Шіппан, намаганням віднайти 

«влучне слово», що знаходить свій вияв у таких функціях як виділення певного 

аспекту значення [293, c. 209]:  
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Verliebte wollen schließlich keinen Film sehen. Das können sie auch gar nicht, 

weil sie es nur rumknutschen. Das Kino brauchen sie nur, weil sie da im Dunkeln 

rummachen können [390, c. 19]. 

„Das peilst du nicht“. 

„Stimmt, da hast du allerdings recht“, sagt Moritz resigniert. „Das peile ich 

echt nicht. Aber du solltest langsam schnallen, dass du dich irgendwie ablenken musst. 

Sonst verblödest du noch komplett“ [390, c. 65]. 

„Meine Süße hat schon geschlafen!“ 

„Dann weißte ja, wo se is!“ 

„Meine Kleine ist komplett sexsüchtig“ [392, c. 17]. 

Der Typ schleimt sich durch die ganze Verwandtschaft, bevor er zum Rednerpult 

geht und anfängt zu salbadern…. 

Der Typ sülzt weiter: „er war noch so jung….“ [393, c. 111]. 

Функція уточнення дозволяє конкретизувати характеристику ознак 

предметів чи явищ реальної дійсності, ступінь вираження ознаки або дії. Інколи 

задля реалізації цієї функції молоді люди вдаються до вживання кількох лексем 

у безпосередній близькості розташування у контексті, що можна пояснити 

фактом недостатньо чіткого прояву ознаки чи характеристики за допомогою 

лише однієї лексеми. При цьому спостерігається стилістична градація 

(підсилення) ознаки, що актуалізують синоніми:   

Sorry, dass ich keinen Bock hatte, Deinen Schw… an irgendeinem Straßeneck 

zu lutschen. Du hast es Dir damit vermasselt. Punani! Nicht Bitch [388]!  

Alex sagt zu Tom: „Hau ab.“ 

Der meint: „Wieso denn?“ 

„Weil du dich verpissen sollst [393, c. 157]“.  

Und wie das Baby 15 war und so ne richtig heiße Biene, da latsch sie so durch 

den Nobelschuppen durch, ackern brauchte sie ja nicht, weil die Alten so viel Kies an 

den Füßen hatten [391, c. 8]. 

 „Glaub mir, Hexchen, der Typ hat mehr als genug Zaster. Der klaut nich wegen 

der Kohle, für den ist das so eine Art Sport“ [394, c. 87]. 
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Отже, як бачимо, семантичні функції синонімів у літературній мові та 

молодіжному слензі не різняться. 

 

3.1.3. Синонімічний ряд у підсистемі молодіжного сленгу 

Сутність синонімії як  мовного явища відображається у відношеннях між 

лексемами одного синонімічного ряду. Цей вид семантичних відношень 

представляє один із типів парадигматичного зв’язку, що схарактеризовано 

В. М. Нікітіним наступним чином: «Парадигматичні зв’язки мовних одиниць 

лежать, як відомо, у площині поперечній розгортанню мовленнєвого ланцюга, 

вони забезпечують глибину лінійного процесу мовлення у кожному його пункті. 

Це зв’язки вибору та заміни» [133, c. 73]. 

Отже, синонімічний ряд, який включає також лексеми молодіжного сленгу, 

як своєрідна мікросистема демонструє усі грані одного поняття, а отже, 

становить об’єднання градуально-стилістичних синонімів. Синонімічний ряд на 

думку А. О. Брагіної в живому функціонуванні є потенційно безмежним [38, c. 

70], а також відкритим, незамкнутим, оскільки жаргон характеризується 

постійним оновленням та застаріванням частини лексичного складу [171, c. 127]. 

Закономірності та специфіка розвитку молодіжного сленгу знаходять своє 

відображення у синонімічних рядах, що, у свою чергу, призводить до змін – 

виникнення, збільшення або зменшення синонімічних рядів, а також їх 

внутрішнього перегрупування. «Зміни у синонімічних рядах, - на думку 

В. М. Русанівського, постають здебільшого як наслідок усунення, або, навпаки, 

виникнення дублетних слів. Усунення дублета скорочує синонімічний ряд, 

розвиток нового дублета може спричинити або виведення одного з них за межі 

синонімічного ряду, або розвиток у ньому нових значень» [170, c. 80].  

У мовознавстві розглядають синонімічний ряд як ланцюг слів, що 

пов’язані між собою семантично, у якому кожен член синонімічного ряду 

відрізняється окремим компонентом значення від інших членів ряду та разом з 

тим має спільний із ними компонент. Очевидним є той факт, що синонімічний 

ряд у молодіжному соціолекті формують як повні (дублети), так і часткові 
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синоніми. Під дублетами ми розуміємо услід за В. М. Русанівським, слова, що не 

мають відмінних сем [170, c. 78]. Якщо ж синонімічний ряд формуватиметься 

лише повними синонімами, які не виявляють семантичної диференціації, такий 

синонімічний ряд не виявлятиме ніякої внутрішньої структури. На противагу 

повним синонімам, «квазісиноніми», що формують окремий синонімічний ряд, 

мають спільну семантичну частину, проте розрізняються за значенням. Питання 

структурної організації синонімічного ряду досліджено у роботі Ю. Д. Апресяна, 

який розглядає ієрархічну та пересічну моделі, що формуються неповними 

(квазі) синонімами. У першому випадку такий розподіл характеризується родо-

видовими відмінностями, у іншому – видо-видовими [10, c. 248-249]. Таким 

чином акцентується увага на неоднорідності та ієрархічності синонімічного ряду 

як мікросистеми. 

Полісемія всередині молодіжного сленгу дозволяє включати одну й ту ж 

лексичну одиницю до різних синонімічних рядів: Zonk [352, c. 160] – 1) молода 

людина спортивної статури; 2) людина із обмеженими розумовими здібностями; 

3) здивування (сюрприз); Rattenpisse [352, c. 113] – 1) дуже солодкий напій; 2) 

довга промова; polen [352, c. 106] – 1) красти; 2) списувати; 3) розуміти. 

Синонімічний ряд, як відомо, базується на характерному для кожного ряду 

наборі інтегральних та диференціальних сем. Л. Р. Нурова розглядає 

синонімічний ряд, що утворюється зниженою лексикою, як синхронну 

мікросистему, що складається із семантично взаємопов’язаних елементів одного 

лексико-граматичного класу, для якої характерна, щонайменше, одна спільна 

інтегральна сема, яка формує ядро значення. Диференційні семи членів 

синонімічного ряду уважаються необхідними, зумовлюють та підтримують сам 

факт існування синонімів у мовній системі [135, c. 58]. Така характеристика є 

типовою також і для синонімічного ряду молодіжного сленгу, який чітко 

відображає своєрідність сприйняття молодими людьми реальної дійсності, їх 

емоційного та оцінного ставлення до оточуючих предметів та явищ. 

Якщо, використовуючи компонентний аналіз, розкласти значення 

синонімів, що утворюють синонімічний ряд, на окремі компоненти, можна 
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наочно впевнитись у ролі як інтегральних так і диференційних сем в організації 

синонімічного ряду. Провівши на основі лексикографічних джерел аналіз 

співвідношення інтегральних та диференційних компонентів у значенні 

сленгових лексичних одиниць, що можуть формувати синонімічний ряд, можна 

зафіксувати факт наявності сленгізмів, які, з огляду на характерні для них 

семантичні особливості, можуть входити відразу до кількох тематичних рядів:  

Таблиця 3.1 

Аналіз семантики лексичних одиниць молодіжного сленгу тематичної 

групи «авто» 
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одиниця 

la
n
g
sa

m
 

al
t 

k
le

in
 

g
ro

ß
 

au
ff

äl
li

g
 

im
p
o
sa

n
t 

te
u
er

 

sc
h
le

ch
t 

v
er

ro
st

et
 

k
la

p
p

ri
g
 

sc
h
n

el
l 

v
er

b
eu

lt
 

Bohrkrücke + +      +     

Blechhaufen  +      +     

Rostlaube  +      + +    

Schrottkarre  +      + + +  + 

Schubkarre  +      +  +   

Schuhkarton   +     +     

Luxusschlitten     + + +    +  

Orgel    +         

Riesenorgel    +  +       

Düsenflitzer           +  

Straßensegler           +  

Kiste   +          

Hobel 

 
   +         
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продовження таблиці 3.1 

 
Plastikbomber   +       +   

Konservendose  + +     +     

Klapperkasten  +        +   
 

Karre  +      +  +   

Schlitten      + +      

Schnittenschaukel    +  +       

Hausfrauenpanzer      + +      

Dickschiff      + +      

Schrotthaufen  +       + +  + 

Nuckelpinne   +          

 

Однак, така позиція не характерна для будь-якого тематичного ряду. Якщо 

проаналізувати, наприклад, словникові дефініції лексичних одиниць, поданих на 

позначення поняття «гроші» в лексикографічних джерелах молодіжного сленгу, 

то виявити диференційні семи буде практично неможливо, тобто, цей 

синонімічний ряд утворений семантичними дублетами.  

Особливої уваги заслуговує, на наш погляд, питання вибору домінанти 

синонімічного ряду молодіжного сленгу, яка охоплює інтегральні семи та 

формує ядро ряду. Своєрідний підхід до вирішення цього питання пропонується 

Х. Хенне [264, c. 174-182], який уважає критерій частотності основним у 

виділенні домінанти. На основі анкетування молодіжного колективу учнів 

дослідник розподіляє синоніми кожного ряду на слова із високою „zentrale 

Schulwörter“ та низькою частотністю вживання – „Trabanten“. Таким чином 

Х. Хенне формулює метод ранжування синонімічного ряду: «Наявна домінанта 

(…) із синонімами-конкурентами (…), що оточені периферійними синонімами. 

Хоча існують декілька домінуючих позначень, але вони можуть варіюватись» 

[264, c. 177]. Зазначена модель, на думку дослідника, надає соціолекту 
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еластичної стабільності. Проте, враховуючи факт існування багатьох груп мовців 

та неоднорідність молодіжного сленгу, такий підхід не завжди буде відображати 

домінуючі позначення молодіжного сленгу у цілому, а лише кожної окремої 

групи мовців. Оскільки усі слова, що можуть формувати синонімічний ряд 

молодіжного сленгу (регіональні варіанти не розглядаються) здатні потенційно 

займати місце домінанти, очевидною при такому підході буде короткотривалість 

виконання ними цієї функції. Дослідники наголошують на значенні таких 

критеріїв при виборі домінанти синонімічного ряду як вираження смислової 

основи ряду, узагальнене значення, нейтральне стилістичне маркування, 

частотність уживання [334, c. 541]. Однак, варто зауважити, що цей підхід не є 

повною мірою релевантним для молодіжного сленгу, оскільки, як уже 

зазначалось, конотативний компонент посідає чільне місце у значенні сленгової 

лексичної одиниці, семантика лексичної одиниці молодіжного сленгу у 

лексикографічних джерелах тлумачиться надто лаконічно, а актуальність тієї чи 

іншої лексичної одиниці, а, відповідно, її частотність уживання буде варіюватися 

від однієї групи (неформального об’єднання) молодих людей до іншої, тому не 

зможе відображати реальної ситуації. До того ж, як наголошує Ю. Д. Апресян, у 

сучасній лінгвістиці відсутні чіткі критерії для визначення домінантних одиниць 

у ненормативних мовленнєвих системах [10, c. 222]. Вартою уваги є пропозиція 

В. М. Русанівського, який пропонує вважати домінантою синонімічного ряду ту 

лексему, що є носієм найменшої кількості семем [170, c. 78]. Домінантою ряду у 

молодіжному слензі будемо вважати стилістично нейтральне слово літературної 

мови. Звичайно, заміна лексичної одиниці молодіжного сленгу, що входить до 

синонімічного ряду, словом-домінантою цього ряду призведе до втрати певного 

обсягу інформації. 

Аналізуючи характерний для синонімів молодіжного сленгу тип 

стилістичного маркування скористаємось класифікацією лексичних одиниць, 

запропонованою у словнику синонімів Duden [346], яким ми послуговувались, та 

згідно з яким лексичні одиниці маркуються відповідно до стилів мовлення 

наступним чином: стиль мовлення – високий (gehoben), художній 
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(bildungssprachlich), поетичний (dichtеrisch), розмовний (umgangssprachlich), 

фамільярний (salopp), жаргонізований, грубий (derb) та вульгарний (vulgär). 

Зрозуміло, що стилістичні маркування «високий» та «образний, художній» не 

характерні для молодіжного сленгу, тому аналізовані лексичні одиниці 

розділимо на 4 групи:  

1) розмовний,  

2) фамільярний,  

3) грубий та  

4) вульгарний.  

До аналізу було залучено як іменникові так дієслівні тематичні ряди. Варто 

зауважити, що не усі слова молодіжного сленгу фіксуються як тлумачними 

словниками німецької мови, так і словниками синонімів (як друковані, так і 

електронні версії), молодіжні лексикони стилістичне маркування лексеми не 

фіксують, що не дозволяє провести досить детальний аналіз, однак забезпечує 

можливість відслідкувати тенденцію вживання лексичних одиниць із певним 

стилістичним маркуванням. Словник синонімів фіксує інколи також і додаткове, 

а саме: оцінне маркування для окремих слів.  

Отже, для лексикографічно зафіксованих лексичних одиниць у значенні 

«говорити» у молодіжному слензі характерні наступні стилістичні маркування: 

розмовний – schwadronieren [349, c. 147], faseln [350, c. 152], plappern [349, c. 

147], schnattern [350, c. 152], labern [320, c. 109], schwallen [320, c. 19]; 

фамільярний – babbeln [349, c. 147], sabbern [350, c. 152], schwabbeln [320, c. 19]. 

Значення «розуміти» представлено такими дієсловами – realisieren [320, c. 

51], розмовний – durchblicken [349, c. 139], kapieren [320, c. 38]; фамільярний – 

checken [320, 57], packen [320, c. 51], raffen [320, c. 57], schnallen [320, c. 38], ticken 

[349, c. 139], blicken [320, c. 52], peilen [320, c. 57]. 

На позначення дії, що характеризує процес «полишати певне місце 

перебування» можуть бути вжиті дієслова: розмовний – abhauen [320, c. 152], 

abschwirren [349, c. 140], abdampfen [349, c. 142], abdüsen [349, c. 140], sich 

verzupfen [320, c. 270], sich abseilen [320, c. 152], abziehen [320, c. 258], sich 
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verdünnisieren [320, с. 180], sich verpfeifen [320, c. 255]; фамільярний – abzischen 

[320, c. 258], abzittern [320, c. 152], absocken [320, c. 152], sich verpissen [320, c. 

255]. 

Процес споживання їжі можуть виражати дієслова – розмовний – 

verdrücken [320, c. 98]; фамільярний – mampfen [320, c. 32], reinhauen [320, c. 90], 

spachteln [320, c.25], verspachteln [320, c. 25]. 

Споживання спиртних напоїв актуалізують такі лексичні одиниці – 

розмовний – sich beschickern [320, c. 178], hinuntergießen [320, c. 117], 

hinunterkippen [320, c. 117], saufen [352, c. 172], einen zwitschern [320, c. 117], 

süppeln [352, c. 172], bechern (жартівливо) [349, c. 151]; фамільярний – sich 

abschädeln [367, c. 9], sich volllaufen lassen [349, c. 139], sich zuschütten [320, c. 

117], kübeln [349, c. 151], tanken [352, c. 172], zischen [349, c. 139]. 

На позначення обдурювання когось вживаються дієслова – розмовний – 

verladen [349, c. 139], behumpsen [320, c. 109]; фамільярний – anschmieren [350, 

c. 148]. 

Значна кількість номінацій грошових одиниць розподіляється наступним 

чином: розмовний – Asche [320, c. 149], Bares [349, c. 143], Eier [320, c. 149], 

Moneten [349, c. 143]; фамільярний – Flöhe [320, c. 149], Kies [320, c. 149], Knete 

[320, c. 118], Kohle [320, c. 50], Kröten [349, c. 143], Lappen [320, c. 317], Mäuse 

[349, c. 143], Moos [320, c. 149], Piepen [320, c. 149], Schotter [320, c. 50], Steine 

[320, c. 50], Zaster [320, c. 308]. 

Номінації авто представлені у словнику синонімів не численними 

одиницями – розмовний – Klapperkasten [349, c. 138], Hämmorhoidenschaukel 

[369, c. 55], Rostlaube [320, c. 81]; фамільярний – Ofen [349, c. 138], Kiste [320, c. 

168], Schlitten [320, c. 132],  Karre [349, c, 138], Vehikel [349, c. 138]. 

Отже, як засвідчує здійснений аналіз кодифікованих лексичних одиниць 

для молодіжного сленгу характерним є, переважно, стилістичне маркування 

лексем «розмовний» або «фамільярний», а слова із маркуванням «грубий» 

вживаються лише в окремих випадках. Семний аналіз лексичних одиниць 

тематичного ряду в некодифікованій мові, до якої належить молодіжний сленг, 
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доводить можливість актуалізації як інтегральних, так і диференційних сем 

сленгізмів, як і в загальнонаціональній мові. 

 

3.2. Семантико-словотвірна специфіка синонімів німецькомовного 

молодіжного сленгу 

3.2.1. Структурно-семантичні особливості організації сленгової 

підсистеми 

Варіативність лексичної підсистеми молодіжного сленгу як одна із 

основних її характерних ознак проявляється у семантичній надлишковості, що 

сприяє розвитку експресивної оцінки позначуваних понять. Адже стимулом для 

виникнення нової лексичної одиниці у молодіжному соціолекті можна, 

здебільшого, уважати або досягнення експресивності за рахунок зниження 

стилістичного регістру наявних лексем, або потребу у смисловій диференціації, 

яка не може бути задовільнена існуючими лексемами. Очевидним залишається 

факт інтенсивного розвитку синонімічних засобів молодіжного сленгу на 

позначення актуальних для молоді понять, що підтверджується щорічним 

виданням словників німецькомовного молодіжного сленгу такими 

видавництвами як Pons та Langenscheidt. Запозичення типових для молодіжної 

спільноти лексичних одиниць іншими соціолектами або розмовною мовою, 

часте вживання сленгових лексем призводить до зниження їх експресивності, що 

дає поштовх розвитку кількісного запасу синонімів. Можна констатувати 

наявність прямої кореляції між актуальністю поняття та кількістю синонімічних 

засобів на його позначення. Ураховуючи цей факт, наголошуємо, що тематична 

група молодіжного сленгу є відкритою мікросистемою, яка систематично 

поповнюється новими лексемами, а також «втрачає» їх із зниженням 

експресивності. Зрозуміло, що жоден носій молодіжного сленгу не володіє усім 

потенціалом лексичних одиниць тематичної групи чи певного тематичного ряду. 

Строкатість та значна кількість лексичних засобів відображає реальний стан 

молодіжних угрупувань та субкультур. Очевидно, що лексикон молодіжного 
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соціолекту формується представниками різних молодіжних груп та об’єднань, 

що й зумовлює його кількісний потенціал. 

Існування значного запасу лексичних одиниць молодіжного сленгу 

зумовлене потребою молодої особи самовиразитись, удаючись до експресії у 

мовних засобах, та намаганні віднайти найбільш вдале вербальне відображення 

свого бачення предмету або явища реальної дійсності, або ж свого ставлення до 

нього. Не завжди наявні лексичні засоби здатні задовольнити таку потребу. Чим 

актуальнішим є певне поняття для молодих людей, тим розмаїтішою є його 

вербальна маніфестація. Така тенденція зумовлюється синонімічною атракцією, 

під якою розуміємо за Ю. Д. Апресяном наступне: об’єкти, які становлять 

найбільшу важливість для суспільства, притягують більшу кількість синонімів. 

Центрами синонімічної атракції або атракторами можуть бути слова, пов’язані у 

свідомості молодої особи із певними асоціаціями, враженнями, відчуттями. Такі 

центри атракції, як правило, є спільними для представників молодіжних груп, а 

також можуть різнитися залежно від їх інтересів. Р. В. Рюмін підкреслює, що 

«центри атракції відображають ті сфери життя і діяльності мовних колективів 

(чи колективу), у яких емоційне навантаження висловлювання диктується 

матеріальними умовами побуту, спільною системою ідей та цінностей членів 

колективу та індивідуальними нормами мовленнєвої поведінки, що залежать від 

сімейного виховання, освіти, суспільного стану, віку та статі» [171, c. 133].  

Так, у результаті проведеного дослідження виявлено 318 тематичних рядів, 

при цьому кількість сленгових одиниць, що формують іменникові та дієслівні 

тематичні ряди складає 2675 одиниць (82%), що, звичайно, значно перевищує ту 

кількість сленгізмів, нездатних виявляти синонімічних зв'язків у молодіжному 

слензі або ж формувати тематичний ряд – 580 одиниць (18%). Кількісно 

схарактеризувати тематичну специфіку молодіжного сленгу можна наступним 

чином: 

таблиця 3.2 

Кількісний аналіз тематичних рядів молодіжного сленгу 
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кількість 

одиниць у  

ряді 

кількість  

рядів 

кількість 

одиниць у 

ряді 

кількість 

рядів 

кількість 

одиниць у 

ряді 

кількість 

рядів 

125 2 34 1 14 2 

75 2 30 2 13 4 

68 1 28 2 11 7 

67 1 26 1 10 3 

65 1 25 1 9 9 

58 1 23 3 8 12 

55 2 24 1 7 10 

50 1 20 3 6 18 

43 1 19 0 5 23 

38 1 18 2 4 40 

37 1 17 4 3 57 

36 1 16 3 2 115 

35 1 15 6   

 

Центрами атракції в німецькому молодіжному слензі є поняття, на 

позначення яких формуються значні у кількісному відношенні тематичні ряди – 

номінація привабливої та непривабливої дівчини, різних характерних рис 

молодої людини чоловічої статі, грошей, автомобілів, а також позначення 

різних негативних рис людини. Численними є також тематичні ряди дієслів на 

позначення таких дій, як: вживати спиртні напої, палити, бити, красти, 

обманювати. До того ж, помітним є факт наявності у слензі молодих людей 

великої кількості позначень із сфери інтимних стосунків. Загалом було 

виділено у молодіжному соціолекті 13 тематичних груп: номінація особи, 

частини тіла, школа, дозвілля, одяг/взуття, засоби телекомунікації, 

заборонені речі та дії, транспорт, їжа, фізіологічні потреби та їх задоволення 

і соціальні потреби та їх задоволення, тварини, артефакти. 
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Аналіз структури корпусу лексичних одиниць на системному та 

елементному рівнях дозволить більш детально описати специфіку синонімії 

молодіжного сленгу та продуктивні шляхи поповнення його синонімічних 

засобів. На основі аналізу лексикографічних джерел німецькомовного 

молодіжного сленгу, до тематичної групи «номінації особи» можна віднести 

тематичний ряд на позначення «дівчини, молодої жінки», лексичні одиниці 

якого (здебільшого актуалізується приваблива зовнішність) утворені шляхом 

переосмислення наведених нижче лексем: при цьому приваблива зовнішність 

дівчини може асоціюватись у молодих людей як з тваринами – Biene [320, c. 161], 

Hase [320, c. 161], Käfer [320, c. 161], Katze [349, c. 146], Maus [349, c. 146], 

Junghuhn [349, c. 146], Schnecke [349, c. 146], Sahneschnecke [338, c. 204], Mieze 

[320, c. 125], Perlhuhn [320, c. 125], Obermieze [338, c. 173], Zierfisch [350, c. 146], 

так і з солодощами, споживання яких викликає приємні відчуття: Torte [349, c. 

146], Sahneschnitte [349, c. 146], Schnitte [320, c. 125], Schleckrosine [366, c. 112], 

Sahnetorte [349, c. 146], Praline [350, c. 146], Kirsche [349, c. 146], квітами – Blume 

[320, c. 161], Lilie [349, c. 146], Tulpe [349, c. 146], міфічними персонажами – 

Nymphe [349, c. 146], Nixe [349, c. 146], іменами персонажів – Dulcinea [349, c. 

146], власними назвами людей – Käthe [349, c. 146], Tussi [349, c. 146], ляльок – 

Barbie [354, c. 39], іншими назвами особи жіночої статі – Braut [320, c. 125], Weib 

[349, c. 146], Zuckerweib [350, c. 146], а також назвами різних предметів та явищ: 

Bluse [349, c. 146], Luxusdampfer [349, c. 146], Puppe [349, c. 146], Junggemüse 

[349, c. 146], Feger [349, c. 146], Filet [366, c. 46], Schnalle [349, c. 146], Titti [349, 

c. 146], Sonne [349, c. 146], Brosche [349, c. 146], Flamme [349, c. 146], Topschuss 

[320, c. 311], Brett [320, c. 125],  Schnitzel [338, c. 214], Keule [320, c. 268], Perle 

[350, c. 146], також англо-американські запозичення переважно сленгового 

характеру суттєво розширюють тематичний ряд: Baby [354, c. 38], Girl [349, c. 

146], Lady [349, c. 146], Bunny [369, c. 25], Chica [369, c. 27], Chick [369, c. 27], 

Chickse [369, c. 27], Betty [354, c. 40], Princess [362, c. 127], Hottie [372, c. 72], 

Pornocheckerbraut [369, c. 94] та актуалізують в німецькомовному молодіжному 

слензі асоціативну сему «гарний, привабливий». Приваблива дівчина 
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характеризується також як сексуальний об’єкт та номінується низкою переважно 

метафоричних найменувань: Bombe [369, c. 22], Rakete [338, c. 197], Fickschlitten 

[359, c. 53], Gerät [320, c. 270], Pfeil [320, c. 270], heiße Schnitte [320, c. 125], при 

цьому активується сема «та, що не потребує довгих залицянь»; іноді увага 

акцентується на модному вбранні – «носить сучасний, модний одяг»» – Chaya 

[359, c. 26], It-Girl [338, c. 106]. Серед вищенаведених лексичних одиниць варто 

виділити кілька синонімічних рядів – Junghuhn, Perlhuhn; Weib, Zuckerweib;  

Torte, Sahnetorte; та Sahneschnitte, Schnitte. Інша частина тематичного ряду 

висвітлює негативні якості, перш за все непривабливу зовнішність – наведені 

нижче лексичні одиниці актуалізують сему «неприваблива зовнішність», яка 

асоціюється також із окремими тваринами, птахами та рибами: Nebelkrähe [349, 

c. 146], Sumpfhuhn [320, c. 130], Pferd [349, c. 146], Zookrähe [320, c. 55], Eule [320, 

c. 89], Motte [320, c. 130], Kuh [320, c. 196], Gans [320, c. 196], Else [349, c. 146], 

Wachtel [320, c. 130], Unke [350, c. 146], Plötze [320, c. 141], також з власними 

назвами жінок – Draculene [349, c. 146], Xanthippe [350, c. 146], найменуванням 

людей – Ische [350, c. 147], Horrorbraut [349, c. 146], Hulda [349, 146], Trine [350, 

c. 146], Usche [349, c 146], та різними артефактами та явищами – Schiffschraube 

[349, c. 146], Schlachtschiff [349, c. 146], Gesichtseimer [349, c. 146], Klunte [349, c. 

146], Plombe [320, c. 130], Schreckschraube [320, c. 146], Schachtel [320, c. 314], 

Schrulle [320, c. 89], Plunze [320, c. 130], Schlunze [320, c. 294 ], Flockе [350, c. 

146], Burste [350, c. 147]. Негативне ставлення до дівчини через її неприємну 

поведінку підкреслюється такими переосмисленнями – Zicke [349, c. 146], Ziege 

[349, c. 146], Besen [349, c. 146], Zierfisch [350, c. 147], Klapperschlange [350, c. 

147], Kaktus [350, c. 147], Giftspritze [350, c. 147]. Сема «надмірна вага» 

реалізується за допомогою змін у семантиці таких лексичних одиниць – 

Spinatwachtel [320, c. 83], Minipanzer [320, c. 139], Dreitonner [320, c. 154], 

Knödelfee [366, c. 70], Elke [338, c. 85], Presswurst [338, c. 190], Fregatte [338, c. 

96], Platschkuh [338, c. 186]. Інші семантичні переосмислення можуть 

реалізовувати сему «розумово обмежена» дівчина – Trulla [338, c. 248], Tussi 

[338, c. 249], сему «зарозуміла» - Bix [369, c. 20], Pussy [369, 95], Pinguin-Lady 
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[369, c. 92], сему «легко доступна» - Fotze [338, 95], Bitch [354, c. 41], сему 

«неохайна» – Schlam(m)pampe [320, c. 314], сему «дівчина з маленькими 

грудьми» – BMW (Brett mit Warzen) [320, c. 73], BME (Brett mit Erbsen) [320, c. 

73], flaches Hemd [320, c. 73], сему «худа» – Lüftchen [320, c. 61], Hippe [320, c. 

310]. Серед лексичних одиниць цього ряду можна виділити такі синоніми: 

Nebelkrähe, Zookrähe; Brumme, Wuchtbrumme; Minipanzer, Panzer. Потрібно 

також акцентувати увагу на те, що значна кількість лексичних одиниць, що 

формують вищенаведений тематичний ряд є, власне, не сленгового походження, 

а функціонують у розмовній мові, a в слензі молоді вживаються переважно у 

одному із своїх значень. Так, наприклад, лексема Biene виявляє в розмовній мові 

за словником 12 значень цього слова та 19 випадків слововживань [364, c. 104], і 

лише одне з них актуалізується у молодіжному слензі. Подібним чином у 

молодіжному слензі вживаються такі лексичні одиниці: Biene [364, c. 104], Hase 

[364, c. 329], Käfer [364, c. 386], Katze [364, c. 403], Maus [364, c. 529], Schnecke 

[364, c. 732], Mieze [364, c. 386], Torte [364, c. 841], Sahneschnitte [364, c. 689], 

Schnitte [364, c. 735], Kirsche [364, c. 414], Tussi [364, c. 856], Braut [364, c. 128], 

Weib [364, c. 912], Bluse [364, c. 117], Puppe [364, c. 635], Feger [364, c. 225], 

Schnalle [364, c. 729], Brosche [364, c. 133], Flamme [364, c. 239], Brett [364, c. 130], 

Keule [364, c. 408], Perle [364, c. 600], Bombe [364, c. 124], Rakete [364, c. 649], 

Gerät [364, c. 286], Eule [364, c. 216], Motte [364, c. 549], Kuh [364, c. 467], Gans 

[364, c. 269], Wachtel [364, c. 899], Unke [364, c. 865],  Ische [364, c. 376], Trine 

[364, c. 849], Usche [364, c. 870],  Schreckschraube [364, c. 741], Schachtel [364, c. 

698], Schrulle [364, c. 743], Plunze [364, c. 620], Schlunte [364, c. 722], Flockе [364, 

c. 245], Burste [364, c. 146], Zicke [364, c. 943], Ziege [364, c. 944], Besen [364, c. 

98], Klapperschlange [364, c. 419], Giftspritze [364, c. 297], Presswurst [364, c. 627], 

Klopps [364, c. 427], Trulla [364, c. 852], Fotze [364, c. 249],  Schlam(m)pampe [364, 

c. 715], BMW (Brett mit Warzen) [364, c. 130], BME (Brett mit Erbsen) [364, c. 130], 

Bügelbrett [364, c. 141]. Cеред названих лексем є й моносемні, а серед лексичних 

одиниць тематичного ряду також такі, що в розмовній мові та молодіжному 

слензі виявляють різні значення.   
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Найчисленнішим тематичним рядом іменників можна уважати об’єднання 

лексичних одиниць на позначення розумово обмеженої людини (можуть 

актуалізуватись семи «дурень», «примітивний», «розумово неповноцінний», 

«неосвічений»), які є результатом переважної кількості переосмислень: 

Denkzwerg [320, c. 80], Rialo [320, c. 170], Opfer [367, c. 90], Penner [349, c. 140],  

Affenkopf [338, c. 30], Ei [338, c. 83], Mongo [338, c. 160], Behindi [320, c. 73], 

Brotgehirn [354, c. 43], Flachzange [354, c, 53], Dämeltier [354, c, 47], Klopskind 

[369, c. 68], Kanisterköpfchen [354, c. 69], Hunk [354, c. 66], Intelligenzallergiker 

[369, c. 62], Intelligenzparodist [369, c. 62], Nullpeiler [354, c. 81], Nixchecker [338, 

c. 170], Nullschnaller [338, c. 171], Poperze [354, c. 86], Schmachti [354, c. 93], 

Schnippi [366, c. 114], Schwachmat [369, c. 107], Zonk [354, c. 111], Eierfeile [361, 

c. 42], Blimse [369, c. 21], Fickschnitzel [373, c. 41], Fisch [369, c. 40], Hegel [369, c. 

57], Korken [369, c. 70], Lappen [369, c. 73], Patient [320, c. 169], Pfosten [369, c. 

91], Horst [367, c. 62], Schmonko [369, c. 105], Spasti [369, c. 110], Tisch [369, c. 

116], Trape [369, c. 118], Knub [369, c. 69], Eddel [360, c. 40], Fickfrosch [360, c. 

48], Fraggle [359, c. 59], Gimp [360, c. 62], Gonso [360, c. 64], Holz [359, c. 74], 

Honk [359, c. 75], Larry [372, c. 89], Lauch [369, c. 74], Lowbob [359, c. 97], Vollhorst 

[367, c. 134], Vollotto [359, c. 159], Akaschnella [369, c. 10], Alpaka [354, c. 33], 

Evolutionsbremse [320, c. 159], Goftel [369, c. 51], Ticker [369, c. 116],  Backa [369, 

c. 15], Vollbacka [369, c. 15], Birnenpflückner [373, c. 18], Eggschleck [369, c. 33], 

Schwachkopf [349, c. 141], Gipskopf [320, c. 88], Kameltreiber [349. c. 140], 

Kleingärtner [373, c. 43], Erbse [349, c. 141], Dusseltier [320, c. 19], Bodenturner 

[320, c. 19], Flaps [320, 19], Crusty [320, c. 36], Fuzzi [320, c. 43], Didi [320, c. 115], 

Heino [320, c. 43], Dämlack [320, c. 49], Döbel [320, c. 68] Diddl [320, c. 77], Hirni 

[320, c. 79], Kameltänzer [320, c. 156], Toffel [320, c. 164], Halbbomber [320, c. 187], 

Nullchecker [320, c. 193], Expresschecker [320, c. 205], Rübennase [320, c. 205], 

Verpeiler [320, c. 205], Trivialo [320, c. 224], Vollsocke [320, c. 272], Supеrbirne 

[320, c. 272], Kniffel [320, 286], Toilettentieftaucher [320, c. 286], Poser [354, c. 86], 

Spacko [354, c. 97], Spaten [369, c. 110], Superdödel [338, c. 238], Spacktoleptiker 

[338, c. 227], Depp [338, c. 74], Dumpfbacke [320, c. 65], Matschbirne [338, c. 152], 
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Kackpause [338, c. 128], Gollo [354, c. 59], Futa [373, c. 45], Goofy [369, c. 54], 

Hasenhirn [367, c. 59], Hohlpfosten [369, c. 59], Horscht [369, c. 60], Schlüpper [369, 

c. 104], Teilzeitdenker [369, c. 115], Blödbommel [360, c. 25], Bumsbirne [359, c. 31], 

Hänger [359, c. 70], Hängi [359, c. 70], Hohlblimse [369, c. 59], Jockel [369, c. 63], 

Kloppi [369, c. 68], Matschbanane [369, c. 79],  характерним є вживання 

вульгаризмів на позначення розумово обмеженої людини –  Scheißpimp [354, c. 

43], Wichser [320, c. 170], Riesenarschloch [320, c. 170], Arschgesicht [320, c. 170], 

Arschloch [320, c. 170], Fucker [320, c. 170], Kacker [320, c. 170], Scheißtyp [320, c 

170], Drecksack [338, c. 80], Arschgeige [338, c. 39], Kacktyp [338, c. 128], 

Kackbratze[338, c. 128], Käsefurz [369, c. 65]. Цей тематичний ряд не виявляє 

семантичних віддтінків, окрім стилістичних. Серед лексичних одиниць, що 

формують зазначений ряд можна виділити низку синонімів: Mongo, Dämeltier, 

Bodenturner, Dämlack, Hirni, Toffel, які є моносемними як у розмовній мові, так і 

в молодіжному слензі. Очевидно, їх можна вважати повними синонімами або 

дублетами. Окрім того, можна виділити й словотвірні синоніми – Affenkopf, 

Schwachkopf, Gipskopf; Ei, Eierfeile, Eierkopf; Dämeltier, Dusseltier; Nullpeiler, 

Nullschnaller, Nullchecker; Kameltänzer, Kameltreiber; Matschbirne, Bumsbirne; 

Hirni, Brotgehirn, Hasenhirn; Intelligenzparodist, Intelligenzallergiker. 

Хоча наведений тематичний ряд є найбільшим в молодіжному слензі, він 

містить значно менше розмовних лексичних одиниць: Penner [364, c. 599], Ei 

[364, c. 192], Mongо [364, c. 543], Dämeltier [364, c. 158],  Eierkopf [364, 194], Esel 

[364, c. 214], Eselkopf [364, c. 214], Kasper [364, c. 400],  Spasti [364, c. 778], 

Gipskopf [364, c. 297], Erbse [364, c. 211], Bodenturner [364, c. 120], Heino [364, c. 

337], Dämlack [364, c. 155], Hirni [364, c. 352], Simpel [364, c. 770], Depp [364, c. 

163], Matschbirne [364, c. 525], Kloppi [364, c. 429], Arschgeige [364, c. 49]. 

Натомість найменувань розумної людини у лексиконі молоді було 

зафіксовано обмаль порівняно із негативною характеристикою та особливість їх 

у тому, що вони утворені також шляхом переосмислення значення наведених 

нижче лексичних одиниць – Denkmeister [320, c. 116], Superbirne [352, c. 170], 

Brain [338, c. 58], Durchblickologe [350, c. 149], Blitzer [369, c. 21], Leuchtturm [369, 
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c. 75], Taschenbrockhaus [369, c. 115], Blitzmerker [369, c. 21], Checker [359, 33], 

Millimeterficker [369, c. 81], Blitzbirne [352, c. 170], Gripsräver [352, c. 170], 

Dickbrettbohrer [352, c. 170], Kniffel [352, c. 170], Expresschecker [352, c. 170], 

проте серед них виявились також і вульгаризми –  Klugscheißer [338, c. 134], 

Klugscheißmodus [366, c. 69]. Майже усі лексеми мають сленговий характер, за 

винятком двох лексичних одиниць –  Dickbrettbohrer [364, c. 164], Klugscheißer 

[364, c. 428], які вживаються також у розмовній мові. Тематичний ряд містить 

лише два синоніми: Superbirne, Blitzbirne.  

Характерним для номінації молодого чоловіка (тематичний ряд) – (сема 

«молодий чоловік») Typ [320, c. 115], Freak [320, c. 115], Kunde [320, c. 16], Hengst 

[338, c. 114], Spacken [320, c. 323], Hugo [338, c. 120], Scheißtyp [320, c. 323], 

Wichser [349, c. 146], Stecher [349, c. 146], Hecht [350, c. 149], Bursch [349, c. 146], 

Kumpel [349, c. 146], Ritter [349, c. 146], Django [349, c. 146], Johny [320, c. 43], є 

вживання лексичних одиниць, які вербалізують позитивні якості, що 

актуалізуються або за рахунок запозичень – Hotti [373, c. 61], Chabo [369, c. 26], 

Softie [320, c. 86], Chico [338, c. 66], Playa [338, c. 186],  Ken [338, c. 130], Boy [338, 

c. 57], Chiller [359, c. 34], або за рахунок переосмислень – Schmacko [338, c. 213], 

Schnitzel [366, c. 114], Brett [354, c. 43], Schnuckel [338, c. 215], Zuckerle [338, c. 

269], Zuckerschnecki [338, c. 269], або ж як результат словотвору – Sympathiko 

[350, c. 150], сема «вміння гарно одягатись» реалізується також за допомогою 

запозичень –  Dandy [320, c. 56], Upstyler [373, c. 125], або ж переосмислень – 

Jurist [338, c. 127], Gecko [350, c. 149], сема «ловелас, поціновувач жінок» 

реалізується переважно англомовними запозиченнями – Lover [349, c. 146], Pimp 

[359, c. 118], Womanizer [338, c. 264], MacDreamy [366, c. 82], Bock [320, c. 297], 

Schneckenchecker [366, c. 113], Playboy [320, c. 212], Bunnychecker [373, c. 23], 

Zerleger [373, c. 125], Killer [369, c. 67], Macho [338, c. 150], сема «фінансово 

спроможний» - можлива завдяки переосмисленню таких запозичень як Macker 

[349, c. 146], Scheich [349, c. 146], Sultan [349, c. 146], сема «сильний, фізично 

добре розвинений» базується на переосмисленні лексичних одиниць, які містять 

семи «великий», «дужий»: Schrank [338, c. 217], Brutаlo [320, c. 120], Brutalinski 
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[320, c. 120], Muskelpacker [320, c. 120], Muskelprotz [320, c. 120], Steroid-Fresser 

[320, c. 120], Gorilla [320, c. 121], Muskelpacket [320, c. 129], Kraftprotz [320, c. 

129], Kante [373, c. 67], Elektrozaunpinker [373, c. 35], сема «мажор» реалізується 

лексемами Exi [320, c. 158], Spießer [320, c. 158], Snobiety [320, c. 158], Schnieki 

[320, c. 158], Yuppi [320, c. 158]. Лексеми, що вербалізують негативні якості 

молодої людини становлять іншу частину тематичного ряду: «неприваблива 

зовнішність» - Pickelhering [320, c. 61], Spacker [320, c. 291], Zyklop [338, c. 270], 

сема «надто високий зріст» - Langer [320, c. 140], Spargel [320, c. 140], 

Knochenschleuder [320, c. 51], сема «низький зріст» - Nebelküsser [320, 322], 

Abgebrochener [320, c. 159], Mücke [320, c. 159], Fussel [320, c. 197], Standgebläse 

[320, c. 197], Bonsai [320, c. 220], Bodenfrostfühler [354, c. 41], сема «надмірна 

вага» Fettsack [320, c. 91], Breitbandnudel [320, c. 244]. Серед лексичних одиниць 

цього тематичного ряду виділимо такі синонімічні ряди: Typ, Scheißtyp; Brutаlo, 

Brutalinski; та Muskelpacker, Muskelprotz, Muskelpacket. Серед лексичних одиниць 

зазначеного тематичного ряду виокремимо слова, що функціонують також у 

розмовній мові: Typ [364, c. 857], Freak [364, c. 252], Boy [364, c. 126], Hengst [364, 

c. 339], Hecht [364, c. 335], Kumpel [364, c. 471], Johny [364, c. 381], Bock [364, c. 

118], Macho [364, c. 513], Macker[364, c. 513], Scheich [364, c. 704], Muskelprotz 

[364, c. 555], Gorilla [364, c. 303], Kraftprotz [364, c. 454], Spießer [364, c. 783], 

Schnucki (Schnuckel) [364, c. 736], Zyklop [364, c. 959], Spargel [364, c. 778], Mücke 

[364, c. 550]. 

Як відомо, саме під час навчання у школі молоді люди найактивніше 

вживають молодіжний лексикон, що пояснює наявність у ньому тематичного 

ряду на позначення як навчального закладу, так і різних номінацій учителя у 

школі, усі назви, однак, це результат метафоричних переосмислень – 

Flugzeugträger [338, c. 94], Pauker [338, c. 180], Pottwahl [338, c. 189], Mobby [320, 

c. 91], Leerkörper [320, c. 312]; учитель сприймається учнями як такий, хто має 

владу та віддає накази: Lernfuzzi [350, c. 146], Pharao [350, c. 146], Oberpenner 

[350, c. 146], Sklaventreiber [350, c. 146], Sheriff [350, c. 146], Häuptling [350, c. 

146], надокучає своїми настановами та багато говорить: Bohrmaschine [350, c. 
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146], Laber-Rudi [350, c. 146], Märchenonkel [350, c. 146], Gehirnquäler [369, c. 

47], Old Schmetterhänd [350, c. 146], бореться з недоліками учнів та намагається 

перевиховати їх: Torero [350, c. 146], Büffelzähmer [350, c. 146], навчає грамоти: 

Silbenstecher [350, c. 146], Bibelhusar [350, c. 146], Kreidekratzer [369, c. 71], 

нудна, надокучлива людина – Einschlafhilfe [359, c. 46], Matrizenabzieher [360, c. 

97]  та, очевидно, має відповідний зовнішній вигляд –  Anzug-Cowboy [350, c. 

146]. Також у молодіжному лексиконі знаходить відображення номінація 

молодого вчителя – Blindgänger [338, c. 54], Jungspund [338, c. 127], Ref [338, c. 

199], Wanzt [338, c. 260] та вчителя літнього віку – Krüppel [338, c. 141]; 

вимогливого вчителя – Depp [338, c. 74], Sozialversager [338, c. 206];  учителя, 

якого поважають учні – Trodel [338, c. 247], Erfolgstyp [338, c. 87] та 

неавторитетного вчителя Pfeife [338, c. 183]. Серед лексичних одиниць 

зазначеного тематичного ряду відсутні синоніми (як семантичні, так і 

словотвірні), та лише кілька лексем, що побутують у розмовній мові:  

Sklaventreiber [364, c. 772], Sheriff [364, c. 768], Häuptling [364, c. 331]. 

Дієслівні тематичні ряди також різняться своєю чисельністю. Найбільш 

чисельним у результаті проведеного дослідження виявився тематичний ряд на 

позначення фізичного впливу на людину із застосуванням сили, лексичні та 

фразеологічні одиниці відображають загальну номінацію згаданої вище дії, коли 

актуалізується сема «бити», як правило, за рахунок переосмислення значення 

наведених нижче лексичних одиниць: durchkneten [320, c. 39], ab, aufmischen 

[349, c. 148], reinmöbeln [320, c. 46], vermöbeln [320, c. 46], frottieren [320, c. 46], 

klatschen [320, c. 46], abklatschen [320, c. 46], zentrieren [320, c. 48], durchnudeln 

[320, c. 49], rupfen [320, c. 54], bügeln [320, c. 55], klopfen [320, c. 59], abklopfen 

[349, c. 148], ab-, ver-, zuwamsen [320, c. 77], eintopfen [320, c. 86], durchschwingen 

[320, c. 95], punchen [320, c. 98], zusammenfaxen [320, c. 100], bürsten [320, c. 101], 

abbürsten [349, c. 148], zusammenbürsten [320, c. 109], ab-, aufmixen [349, c. 148], 

ab-, aufmischen [320, c. 165],  funken [349, c. 148], sich beulen [349, c. 148], knüppeln 

[320, c. 109], runtersuppen [320, c. 131], niedermachen [320, c. 131], 

zusammenscheißen [320, c. 131], frikassieren [320, c. 162], polieren [320, c. 206], 
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coachen [320, c. 206], trüffeln [320, c. 223], verbimsen [320, c. 248], abledern [369, 

c. 8], dappen [369, c. 29], Faust geben [369, c. 39], umscheppern [369, c. 120], 

dazwischenmösen [359, c. 38], brezeln [373, c. 21], keulen [350, c. 152], knütteln [350, 

c. 152], abnudeln [320, c. 296], abflocken [352, c. 172], rußen [352, c. 172], dreschen 

[354, c. 49], ölen [320, c. 101], wegckicken [320, c. 101], kesseln [352, c. 172], 

knechten [369, c. 68], kassieren [369, c. 65], wemmsen [359, c. 164], wegflexen [359, 

c. 163], opfern [359, c. 115],  betonieren [350, c. 152], weichklopfen [350, c. 152], 

switschen [350, c. 152], fickfacken [350, c. 152], crunchen [350, c. 152], bremsen [354, 

c. 42], Klöpse brauchen [320, c. 51], n' Ding austeilen [320, c. 232], j-m die Hucke voll 

hauen [320, c. 98], einen Schuh aufblasen [320, c. 176], eine Vollwäsche verpassen 

[320, c. 265], Wichse kriegen [320, c. 265]; єдина диференціація у значенні цих 

лексичних одиниць може бути, очевидно, пов’язана із інтенсивністю виконання 

вищезгаданої дії. Лексичні одиниці можуть також конкретизувати локалізацію 

нанесення удару – «бити по голові»: Kopfmassage brauchen [320, c. 72], einen über 

die Rübe (Birne) ziehen [320, c. 73], auf den Wirsing hauen [320, c. 104], eins auf die 

Mütze (Socke) geben [320, c. 206], die Schnauze (die Fresse, die Fressleite) polieren 

[320, c. 183], einen über die Melone ziehen, die Mütze vollhageln [320, c. 206], 

reinsemmeln [320, c. 209], einen Satz heiße Ohren verpassen [320, c. 229], 

Kopfmassage verpassen [320, c. 231], den Kürbis auspressen [320, c. 246], eine 

reinziehen [320, c. 267]. Серед лексем, що формують цей тематичний ряд можна 

виділити такі синонімічні ряди: abmischen, aufmischen; reinmöbeln, vermöbeln; 

klatschen, abklatschen; abwamsen verwamsen, zuwamsen; bürsten, 

zusammenbürsten; durchhauen, verhauen, zuhauen; prügeln, verprügeln; klopfen, 

verklopfen. Серед лексичних одиниць зафіксовано значний відсоток розмовної 

лексики: аufmischen [364, c. 55], vermöbeln [364, c. 881],  klatschen [364, c. 420], 

rupfen [364, c. 689], bügeln [364, c. 141], wamsen [364, c. 902], bürsten [364, c. 146], 

frikassieren [364, c. 257], verbimsen [364, c. 872], abledern [364, c. 9], dreschen [364, 

c. 178], klopfen [364, c. 426], fickfacken [364, c. 233], bremsen [364, c. 129], j-m die 

Hucke voll hauen [364, c. 363], Wichse kriegen [364, c. 918]; einen über die Rübe 

(Birne) ziehen [364, c. 675], auf den Wirsing hauen [364, c. 923], eins auf die Mütze 
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(Socke) geben [364, c. 556], die Schnauze (die Fresse, die Fressleite) polieren [364, c. 

732], einen Satz heiße Ohren verpassen [364, c. 584]. 

Менш кількісно, проте досить великим тематичним рядом представлено в 

слензі молодих людей найменування на позначення вживання спиртних напоїв – 

при цьому переважна більшість лексичних та фразеологічних одиниць 

актуалізують сему «напиватись». Молода людина часто порівнює себе із 

резервуаром, який можна наповнити спиртними напоями: schoppen [320, c. 29], 

süppeln [320, c. 34], diagnostikalisieren [320, c. 46], alken [320, c. 48], durchsumpfen 

[320, c. 70], reischütten [320, c. 117], schütten [320, c. 117], sich zuschütten [320, c. 

117], sich zukippen [320, c. 117], einen kippen [320, c. 121], hinunterkippen [320, c. 

121], keulen [320, c. 121], pokulieren [320, c. 121], sich zulöten [320, c. 121], löten 

[369, c. 76], killen [369, c. 66], bechern [359, c. 22], pegeln [320, c. 174], tanken [359, 

c. 150], schickern [359, c. 103], trällern [359, c, 118], sich abfüllen [349, c. 139], sich 

einen absaufen [349, c. 139], sich vollknallen [349, c. 139], sich volllaufen lassen [349, 

c. 139], sich zumachen [349, c. 139], sich einen reinsaugen [349, c. 139], einen zischen 

[349, c. 139], sich beschickern [320, c. 178], schöppeln [320, c. 201], sich zusaufen 

[320, c. 261], aufdröhnen [354, c. 37], sich bedröhnen [350, c. 144], pumpen [354, c. 

87], dichten [373, c. 30], pienen [352, c. 172], tippeln [352, c. 172], sich betöffeln [352, 

c. 172], komanieren [373, c. 71], latzen [359, c. 74], süppeln [320, c. 49], sich 

abschießen [359, c. 8], enthirnen [359, c. 48], löschen [359, c. 51], kneten [359, c. 85], 

reinschädeln [359, c. 128], sich umballern [359, c. 155], schlickern [360, c. 133], 

Schoppe petzen [320, c. 67], sich die Rübe vollballern (vollschießen) [320, c. 92], sich 

dicht machen [320, c. 92], sich die Kante geben [320, c. 92], einen hinter die Rübe 

schmeißen [320, c. 121], sich was Feuchtes reinfüllen [320, c. 175], einen auf die Nase 

gießen (schütten) [320, c. 176], einen Django in der Birne (Melone, Tomate) haben 

[320, c. 182], (sich) aus der Welt beamen [366, c. 19], (sich) Knorpel fluten [373, c. 

70], sich eine Kanne hinter die Schürze gießen [320, c. 177], eine Tasse Alk reinpfeifen 

[320, c. 200], sich die Birne zukippen [320, c. 299], birnen [354, c. 41], sich einen 

Zacken in die Krone setzen [350, c. 144], die Birne zumachen [350, c. 144], sich einen 

Riesen Alk reinsausen [350, c. 144], einen durch die Schallmauer ballern [350, c. 144], 
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die Freßleiste volllaufen lassen [350, c. 144], die Klapper füllen [350, c. 150]. Серед 

лексичних одиниць можна виділити такий синонімічний ряд: süppeln, pegeln, 

schickern, schöppeln, schlürfen. Характерною для цього ряду є словотвірна 

синонімія: reiпschütten, schütten, sich zuschütten; sich zukippen, kippen, 

hinunterkippen; sich zulöten, löten. Серед вищенаведених лексичних одиниць 

тематичного ряду виділимо ті, що функціонують у розмовній мові: schoppen 

[364, c. 739], süppeln [364, c. 818], kippen [364, c. 413], pokulieren [364, c. 620], 

löten [364, c. 505], bechern [364, c. 85], pegeln [364, c. 598], tanken [364, c. 822], 

schickern [364, c. 708], sich beschickern [364, c. 96], schöppeln [364, c. 738], pumpen 

[364, c. 635], süppeln [364, c. 818], sich einen ballern [364, c. 76]. 

Тематичний ряд на позначення способу переміщення (pieken [369, c. 92], 

jiggern [359, c. 78], stelzen [320, c. 280]) представлений лексичними одиницями, 

що актуалізують інтенсивність процесу – «повільно йти»: krüppeln [320, c. 74], 

gurken [320, c. 134], dackeln [320, c. 134], abdackeln [350, c. 147], wegdackeln [350, 

c. 147], schlappen [320, c. 141], ziehen [320, c. 306], abzittern [350, c. 147], dümpeln 

[350, c. 147], zockeln [350, c. 147], dahinschnecken [366, c. 34], tigern [350, c. 147], 

pudeln [352, c. 168], wackeln [350, c. 147], stoppeln [352, c. 168], schluppen [352, c. 

168]; інша частина тематичного ряду об’єднує лексичні одиниці, що вказують на 

швидкість та інтенсивність перебігу цього процесу: pesen [369, c. 90], drömeln 

[352, c. 168], flottieren [350, c. 147], steppen [350, c. 147], glizzen [369, c. 50]. Ще 

одну частину тематичного ряду формують дієслова, які актуалізують сему «без 

певної мети» – hinstarten [369, c. 60], pennern [361, c. 115], grasen [320, c. 316], 

pilgern [360, c. 118], eiern [354, c. 50]. Серед зазначених лексичних одиниць 

виявити синоніми не вдалось. 

Інший тематичний ряд формують слова, що мають спільне значення 

«полишати певне місце перебування, забиратись, тікати»; лексичні одиниці 

актуалізують семи, що вказують на сам процес виконання дії або його результат: 

rocken [320, c. 42], losrocken [369, c. 79], sich davonschalten [320, c. 56], loszittern 

[320, c. 74], (sich) wegtun [320, c. 74], davonspritzen [320, c. 75], (sich) raussprengen 

[350, c. 146],  flattern [  ], abpfeifen [320, c. 261], schwirren  [352, c. 149], sich 



150 
 

verpissen [320, c. 126], sich verfratzen [320, c. 126], abzittern [320, c. 152], abjetten 

[320, c. 152], abhauen [320, c. 152], abseilen [320, c. 152], wegbrettern [320, c. 152], 

verdunsten [320, c. 180], sich verdünnisieren [320, c. 180], abzischen [320, c. 258], 

(sich) raussprengen [320, c. 258], (sich) wegklemmen [320, c. 264], sich wegklinken 

[320, c. 265], wegzischen [320, c. 296], (sich) verzupfen [320, c. 270], wacken [366, c. 

135], (sich) weghängen [366, c. 138], sich wegschalten [320, c. 273], abpixxeln [369, 

c. 8], fatzen [369, c. 38], abchecken [359, c. 6], abzecken [373, c. 8], wegflexen [373, 

c. 132], abschmieren [350, c. 146], wegzittern [350, c. 146], sich davonschalten [350, 

c. 146], schwirren [352, c. 149], wegschiffen [352, c. 149], wegschippern [352, c. 149], 

wegjumpen [320, c. 288], sich verdüsen [349, c. 145], abkeimen [320, c. 224], sich 

verpfeifen [320, c. 255], sich verdünnen [320, c. 288], sich verkrümeln [320, c. 288], 

Kurve kratzen [320, c. 53], einen Pfeil machen [320, c. 71], die Flocke machen [320, 

c. 126], vom Hof reiten [320, c. 152], auf den Pinsel treten [320, c. 189], n' Kreis ziehen 

[320, c. 189], 'ne Fliege machen [320, c. 180], Fresse nicht sehen wollen [320, c. 255], 

aufs Gaspedal (auf den Pinsel) treten [320, c. 256], Mücke machen [320, c. 256], eine 

Biege machen [320, c. 256], den Abpfiff machen [354, c. 47], sich die Füße auf den 

Rücken schnallen [320, c. 75], einen Schuh machen [320, c. 75]. Серед лексем 

тематичного ряду виділимо синонімічний ряд: absocken, sich verdünnen. Згаданий 

тематичний ряд містить також лексичні одиниці розмовної мови: gurken [364, c. 

313], schlappen [364, c. 716], ziehen [364, c. 944], zockeln [364, c. 948], tigern [364, 

c. 834], wackeln [364, c. 899],  flattern, sich verpissen [364, c. 883], abhauen [364, c. 

7], abseilen [364, c. 14], sich verzupfen [364, c. 890], absocken [364, c. 15], abspritzen 

[364, c. 15], abstinken [364, c. 16], ausreißen [364, c. 66], sich verpfeifen [364, c. 883], 

sich verdünnen [364, c. 874], sich verkrümeln [364, c. 880], verdampfen [364, c. 873]. 

 Зрозуміло, що лексикон молодіжного сленгу представлений не лише 

наведеними тематичними рядами, проте зазначені тематичні ряди виявилися 

одними із найбільших за обсягом. Зазначимо, також і той момент, що тематичні 

ряди на позначення чоловічого статевого органу – 50 слів, презервативу – 29 

лексем, а також на позначення процесу інтимних стосунків – 107 одиниць, теж є 

значними за обсягом, що можна пояснити важливістю сексуального аспекту в 



151 
 

житті підлітків та молодих людей, проте з етичних причин у нашому дослідженні 

вони не аналізуються. 

Таблиця 3.3 

Найбільші тематичні групи та ряди молодіжного сленгу із зазначенням 

опорного слова 

Опорне слово кількість 

лексичних  

одиниць 

Опорне слово кількість 

лексичних 

одиниць 

Номінація осіб 

розумово 

неспроможна 

людина 

125 батьки 30 

дівчина 125 кар'єрист 

 

9 

молодий чоловік 90 розумна людина 18 

товста людина 

(зовнішність) 

35 приятель  13 

вчитель 

(професії) 

35 великий живіт у чоловіків 

(зовнішність) 

14 

Дії людини як фізіологічної та соціальної істоти 

бити 82 красти; розуміти; 

відпочивати 

22 

тікати, йти 87 страждати рвотою 17 

напиватись 72 їсти  

 

18 

 

розмовляти 

 

92 

 

цілуватись 

 

14 

палити 33 спати 14 

обманювати 29 танцювати 14 
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продовження таблиці 3.3 

 

Артефакти 

 

школа (установа) 10 пиво     13 

гроші 50 солярій 13 

автомобіль 45 дискотека 10 

цигарка 24   

 

Здійснений аналіз засвідчує своєрідність організації молодіжного 

соціолекту порівняно із стандартною мовою, а саме: у молодіжному слензі 

номінуються лише актуальні для молодіжного середовища суб’єкти, об’єкти та  

дії. Очевидно, для позначення найактуальніших понять характерна наявність 

найбільшої кількості лексичних та фразеологічних одиниць. Проведене 

дослідження доводить, що найбільшою тематичною групою у молодіжному 

слензі є номінація молодої людини взагалі (переважно негативні риси характеру, 

поведінки чи зовнішності) та молодої людини жіночої та чоловічої статі зокрема. 

Також значна кількість лексем у тематичних рядах на позначення авто, грошей, 

цигарок, наркотичних засобів та таких аморальних дій як вживання спиртних 

напоїв, паління, застосування фізичного насилля, скоєння крадіжок або 

обдурювання. Хоча наявні і тематичні ряди на позначення дій, що характерні для 

повсякденного життя молодої особи: розмовляти, працювати, відпочивати, їсти, 

їхати. 

 

3.2.2. Структурно-словотвірна характеристика сленгових синонімів 

Структурно-семантична організація тематичних груп і рядів дозволяє 

включити до їх складу як лексичні одиниці, утворені за допомогою різних 

способів словотвору, так і переосмислені лексичні одиниці, утворені за 

допомогою лише семантичної деривації наявних у загальнонаціональній мові 
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лексем – plätschern [320, c. 316], gadern [320, c. 33], keckern [320, c. 307], reihern 

[320, c. 284], Biene [320, c. 161], Schnecke [349, c. 146], а інша частина – за рахунок 

поєднання морфологічного чи морфолого-синтаксичного способів словотвору та 

переосмислення значення лексем – quarken [320, c. 19], waffeln [320, c. 19], gurken 

[320, c. 134], tigern [350, c. 147], Balkonraucher [354, c. 38], Beckenrandschwimmer 

[354, c. 39], Zehenzwischenraumabtrockner [320, c. 155]. Є. О. Коломієць 

стверджує, що в результаті поєднання обох способів словотвору, а саме: 

словоскладання, яке слід уважати одним із найважливіших словотвірних 

способів німецької мови та метафоричного переосмислення значення одного із 

компонентів виникло 65% усіх складних сленгових іменників [90, c. 96]. 

Метафоризація як ключовий прийом утворення нових лексичних одиниць 

молодіжного сленгу, призводить до того, що семантична диференціація, як уже 

наголошувалось, не проявляється чітко, що доводить, на думку Я. 

Андроутзополоса, її другорядне значення, а вирішальним фактором при 

утворенні як синонімічних засобів, так і лексичних одиниць молодіжного сленгу 

загалом, є стилістична диференціація [228, c. 408]. 

Звичайно, у молодіжному слензі діють ті ж способи словотвору, що й у 

загальнонаціональній мові, однак вони виявляють при цьому своєрідні 

особливості. Для іменників молодіжного сленгу характерна наявність синонімів-

складних іменників, що мають один спільний конституент. Проте це явище не 

виявляє масового характеру, що, очевидно, можна пояснити прагненням 

молодих людей не тільки експресивно висловитись, але й використовувати при 

цьому весь арсенал способів словотворення, результатом якого є розмаїття 

лексичних засобів. Так, на позначення непривабливої дівчини вживаються такі 

композити, що мають одне спільне слово-компонент – Sumpfnatter [320, c. 291], 

Sumpfziegel [320, c. 291], Sumpfhuhn [320, c. 130], Sumpfnase [320, c. 291]; Gipskopf 

[320, c. 88], Schwachkopf [349, c. 141] вживаються на позначення людини, яка не 

одразу розуміє суть висловлювання; Nixchecker [338, c. 170], Nullchecker [320, c. 

193], Expresschecker (у молодіжному слензі для цього слова характерна 

полісемність: може вживатись як на позначення розумово неспроможної 
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людини, так і розумної)  [320, c. 205] – позначають людину, яка нічого не розуміє; 

Muskelpaker [320, c. 120], Muskelprotz [320, c. 120]; Brutalo [320, c. 120], 

Brutalinski [320, c. 120] – це сильний, атлетичної статури молодий чоловік. 

Наведені приклади та детальне дослідження тематичних рядів, здійснене у 

попередньому підрозділі, свідчать про своєрідність сленгової синонімії, а саме – 

словотвірну синонімію, яка відтворює смислову. 

Інший тип словотвірної синонімії – дієслова з префіксами, основи яких 

можуть бути повними або частковими синонімами, наприклад: 

cинонімічні ряди на позначення «говорити дурниці»:  

daher -  rülpsen [320, c. 270],  klickern [349, c. 147]; 

rum-  sülzen [349, c. 147], opern [320, c. 63], rüsseln [349, c. 147], labern [320, 

c. 65]. 

Зазначені лексичні одиниці вживаються у молодіжному слензі також без 

вищеназваних префіксів, оскільки префікси не призводять до зміни семантики, 

лише підсилюють значення синонімічних одиниць: префікси daher, rum 

підкреслюють беззмістовність повідомлення, процес, що відбувається постійно 

в локальному та темпоральному відношенні. 

Тематичний ряд «напиватись, вживати алкогольні напої» представлений 

такими дієслівними рядами синонімів: 

 (sich) voll-  knallen [349, c. 139], laufen lassen [349, c. 139]; 

(sich) zu-  kippen [320, c. 117], schütten [320, c. 117], machen [349, c. 139], 

löten [320, c. 121], saufen [320, c. 261]; 

sich einen rein-  moven [349, c. 139], schütten [320, c. 117], saugen [349, c. 

139]. 

Як свідчать приклади, синонімічні ряди містять базові лексеми, що 

залучаються до словотвірних процесів, не проявляючи чіткої семантичної 

диференціації. Префікси voll, zu позначають надмірність вживання, префікс rein 

– переміщення у середину чогось. 

Якщо проаналізувати сленгові дієслова на позначення поняття «йти, 

полишати місце перебування, тікати», можна констатувати наступне: всі 
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префікси вживаються для підсилення значення синонімів, серед зазначених 

дієслів є такі, що в безафіксальній формі та з іншими формативами мають інше 

значення (brettern, klinken, fetzen), відносно можливою є семантична 

диференціація зазначеного синонімічного ряду, оскільки деякі з дієслів свідчать 

про швидкість виконання дії. 

ab-  hauen [320, c.152], pfeifen [320, c. 261], seilen [320, c. 152], zittern [320, 

c. 152], schmieren [320, c. 224], zischen [320. C. 252]; 

sich ver-  pfeifen [320, c. 255], fratzen [320, c. 126], düsen [349, c. 145], dünnen 

[320, c. 288], dunsten [320, c. 180]; 

weg- schiffen [352, c. 149], klemmen [320, c. 264], zittern [350, c. 146], klinken 

[320, c. 265], zischen [320, c. 296]. 

Продуктивним способом словотвору як для розмовної мови, так і 

молодіжного сленгу можна вважати скорочення. «У цей час, - підкреслював 

Х. Хенне, такий спосіб словотвору є важливим засобом поповнення лексикону 

молодих людей» (264, c. 179). Апокопу (урізання кінця слова) варто виокремити 

як найбільш продуктивний вид скорочення: Polizei – Poli [349, c. 147], Knubbe – 

Knub [369, c. 69], Spastiker – Spasti [369, c. 110], Spacken – Spacko [354, c. 97], 

Dinosaurier – Dinos [350, c. 145]. Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що цей 

спосіб словотвору також може поєднуватись із семантичним переосмисленням 

основи.    

Своєрідним способом збагачення лексикону молоді можна вважати 

вживання незворотних дієслів загальнонаціональної мови у якості зворотних у 

молодіжному слензі – sich zumachen [349, c. 139], sich abfüllen [349, c. 139], sich 

zulöten [320, c. 121], sich zuschütten [320, c. 117], однак, і тут потрібно наголосити 

на актуальності семантичного переосмислення.  

Дієвим способом поповнення синонімічних рядів є вживання запозичень, 

які, як уже зазначалось, можуть виконувати роль семантичних дублетів 

німецькомовних слів: Lover [349, c. 146] вживається у тому ж значенні, що й 

Stecher [320, c. 149] – бойфренд, коханець; Oldies [350, c. 145], Oldtimer [350, c. 

145], Homes [352, c. 167], разом із Kohlenbeschaffner [352, c. 167], Erzeugerfraktion 
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[366, c. 44] – батьки;  worken [350, c. 144],  powern [350, c. 144] – на позначення 

фізичної праці як keulen [350, c. 144], hämmern [352, c. 165], bohren [349, c. 137]. 

Іноді запозичення позначають предмети та явища об’єктивної дійсності, 

номінація яких у німецькій мові або відсутня або потребує складної словотвірної 

чи синтаксичної конструкції, тому запозичення сприяють більш точному 

висловлюванню, мовній економії, вносять у сленг емотивно-експресивне 

розмаїття та виступають безпосередньо у ролі потужного джерела синонімії. 

Варто наголосити на поодиноких випадках існування тематичних рядів, які не 

можна вважати великими за кількістю лексичних одиниць, що їх формують, 

однак, серед них значний масив запозичень, як, наприклад, тематичні ряди на 

позначення танців та наркозалежної особи. 

У лексиконі німецької молоді вагому частку становлять словосполучення 

та фразеологізми, що вживаються як дублети лексичних одиниць тематичного 

ряду. Ця тенденція характерна переважно для дієслівних тематичних рядів: sich 

die Lampe zuschießen [349, c. 139], sich was Feuchtes reinziehen [349, c. 139], sich 

die Rübe vollballern [320, c. 92], in die Pulle fallen [349, c. 139], einen hinter die Rübe 

schmeißen [320, c. 121], – напиватись; vom Hof reiten [320, c. 152], Hufe in die Hand 

nehmen [349, c. 140], die Beine auf den Buckel packen [349, c. 140] – йти, забиратись; 

авто – heißer Kahn [349, c. 138], beräderter Düsenjet [349, c. 138]. Окремі тематичні 

ряди на позначення таких дій як «помирати», «боятись», «бити», «вживати 

алкоголь» містять значну кількість фразеологізмів. 

Лінгвістична природа синонімії визначається різним ступенем 

семантичної  близькості мовних одиниць та пояснюється асиметрією знаку і 

значення, їх нестійкою рівновагою. При дослідженні специфіки структурної 

організації синонімічних рядів молодіжного сленгу сконцентруємо увагу на  

параметрі ступеня семантичного зв’язку між словами-синонімами синонімічного 

ряду. Відомо, що інвентаризацію синонімічного ряду можна здійснити або за 

допомогою компонентного аналізу словникових дефініцій, або ж за допомогою 

квантитативно-компонентних методик, або психолінгвістичних методів. У 

нашому дослідженні скористаємось методом аналізу словникових дефініцій. 
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Ураховуючи той факт, що модель синонімів завжди зводиться до пари слів, що 

зіставляються, доцільним є у процесі семасіологічного аналізу  спосіб бінарного 

розгляду синонімів. При цьому варто підкреслити, що словникові статті 

тлумачних лексикографічних джерел німецької мови не завжди фіксують 

значення, які певні лексичні одиниці можуть набувати у молодіжному слензі. 

Тому, при аналізі було враховано цю особливість, що дало підставу, на основі 

словників саме молодіжного соціолекту фіксувати сленгове значення певної 

лексеми, адже жоден словник не поспіває фіксувати семантико-смислові зміни 

слів у живій мові, якою є молодіжний сленг, до того ж враховуючи динаміку його 

розвитку. 

Для прикладу візьмемо тематичний ряд на позначення вживання 

алкогольних напоїв. Серед лексичних одиниць цього тематичного ряду можна 

виділити низку синонімів: süppeln, pegeln, schickern, schöppeln, (sich) 

beschlauchen, що можуть уживатися семантично рівноцінно за умови їх 

ідентичного стилістичного забарвлення. Характерна для цього тематичного ряду 

словотвірна синонімія: reischütten, schütten, sich zuschütten; sich zukippen, kippen, 

hinunterkippen; sich zulöten, löten; відзначається наявністю семантичної 

диференціації: базові лексеми як schütten, kippen, та їх деривати reiпschütten, 

hinunterkippen позначають сам процес споживання, а інші словотвірні синоніми 

згаданих синонімічних рядів акцентують увагу на результаті, актуалізуючи сему 

«напиватись» –  sich zuschütten, sich zukippen, sich zulöten, (sich) zuballern, (sich) 

zuhämmern, (sich) zumachen, (sich) zusprizen, (sich) zudröhnen, zusaufen; (sich) 

vollknallen, (sich) volllaufen lassen, (sich) volldröhnen, (sich) volldonnern. 

Отже, констатуємо наявність у молодіжному слензі також семантичних 

дублетів. Доречним уважаємо зауважити, що позиція щодо існування повних 

синонімів залишається у мовознавстві неоднозначною. Так, у лексиконі Мецлера 

стверджується, що абсолютних синонімів не існує, оскільки слова-синоніми 

відрізняються одне від іншого щонайменше однією семою, стилістичним 

маркуванням або локаційною функціональністю [363, c. 715]. Ю. Д. Апресян [10, 

c. 224] наполягає, що у природніх мовах точних (повних) синонімів не так уже й 
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мало. Однак питання постає також щодо характерних ознак повних синонімів, 

які С. Г. Бережан [31] вважає семантично тотожними словами, В. Г. Вілюман 

[47] уважає такими лише ідентичні, еквівалентні в усіх своїх аспектах та проявах 

слова (семантика, дистрибуція, частотність). Ю. Д. Апресян наполягає на 

повному збігу у тлумаченні двох слів, які є повними синонімами, та велику 

спільну частину неточних синонімів або квазісинонімів [10, c. 219]. У нашому 

дослідженні ми дотримувались позицій Ю. Д. Апресяна, яка найбільше 

відображає сутність синонімії у молодіжному слензі. 

До того ж, розвиток у слова переносних значень, якими такий багатий 

молодіжний сленг та залучення словотвірних способів, також сприяє 

породженню семантично точної синонімії. Прагнення мовців до оновлення 

лексичних засобів призводить до виникнення точних синонімів, тому для 

некодифікованої лексики повна синонімія є більш характерною ніж для лексики 

літературної мови. Результати здійсненого дослідження підтверджують 

справедливість цього твердження і для німецького молодіжного сленгу. 

Оскільки, як було вище зазначено, синоніми молодіжного сленгу належать 

до групи стилістичних синонімів, то вони здатні виступати в єдиних 

дистрибутивних умовах, виражаючи при цьому лише різне ставлення до 

предмета чи явища. Кожна соціальна група мовців, використовуючи сленгову 

лексику, надаватиме перевагу окремим групам слів. Зрозуміло, що інша частина 

синонімів молодіжного сленгу, виявляючи певні своєрідні відтінки значення не 

може вважатися повними синонімами, тому про повну взаємозаміну таких 

синонімів говорити не можна. Така можливість існує при вживанні повних 

синонімів або дублетів, враховуючи при цьому також їх стилістичне маркування. 

 

3.3. Функціональна специфіка сленгізмів 

Очевидним є той факт, що синонімія відображає у мові властивості 

об’єктивного світу. Своєрідність сленгової синонімії полягає в тому, що у слензі 

за допомогою  синонімів відображаються риси суб’єктивного світу мовців та 

враховуюється характерне бачення та сприйняття молоддю оточуючого світу.  
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Вартою уваги є також позиція Я. Андротзополоса щодо поповнення та 

розвитку синонімічних засобів молодіжного сленгу. Науковець досліджував це 

питання спираючись на метод прототипової семантики та зазначав, що лексичні 

одиниці молодіжного сленгу мають своє ядро та периферію. Ядро складають ті 

слова, що проявляють найбільшу частотність уживання у певний проміжок часу, 

периферію – менш уживані. Лексичні одиниці на вершині своєї популярності 

сприяють утворенню дублетних форм та розширенню синонімічних засобів, 

адже, як підкреслює В. М. Русанівський, «у кожний конкретний момент те чи 

інше слово на позначення соціально важливого денотату може мати багато 

принагідних ситуативних синонімів» [170, c. 78]. З часом популярність певної 

лексичної одиниці спадає, і вона відходить на перефирію, натомість 

популярності набуває інше слово. 

Дослідивши словникові статті та зміст словників німецькомовного 

молодіжного соціолекту можна зробити висновки щодо специфіки 

функціонування сленгових синонімів. Таке дослідження базується на серії 

сучасних словників молодіжного сленгу видавництва PONS, які видаються  

щорічно, починаючи з 2001 року та серії словників видавництва Langenscheidt з 

такою ж періодичністю видання, починаючи з 2008 року. У кожному з 

проаналізованих словників зібрано актуальну лексику, яка входить до словника 

на основі відбору редакцій із надісланих німецькими учнями 10 – 19 років 

найчастіше вживаних лексичних одиниць та виразів.  

Так, на позначення «привабливої дівчини» було виділено із вищезгаданих 

словників такі сленгізми-синоніми: 2001 р. – Barbie [365, c. 131]; 2002 p. – Bunny 

[370, c. 131], Ische [370, c. 133]; 2006 p. – Chaya [376, c. 27], Barbie [354, c. 39]; 

2007 p. – Schleckrosine [377, c. 134], Filet [377, c. 41]; 2008 p. – Filet [366, c. 46], 

Schleckrosine [366, c. 112]; 2010 p. – Chica [369, c. 20], Chicks – [369, c. 132], 

Bombe [369, c. 22], Chaya [369, c. 26], heiße Schnitte [369, c. 57], Pornocheckerbraut 

[369, c. 134]; 2011 p. – Bunny [371, c. 32], Chaya [371, c. 33], Fickschlitten [371, c. 

53], Chica [379, c. 27], Chicks [379, c. 28], Chickse [379, c. 28], Pornocheckerbraut 

[379, c. 96], Bombe [379, c. 23]; 2012 p. – Bunny [372, c. 30], Chaya [372, c. 31], 
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Fickschlitten [372, c. 48], Hottie [372, c. 72], Bombe [380, c. 23], Chica [380, c. 27], 

Chicks [380, c. 28], Chickse [380, c. 28], Pornocheckerbraut [380, c. 98]; 2013 p. – 

Bunny [373, c. 30], Bombe [373, c. 21], Pornocheckerbraut [373, c. 98], Chaya [373, 

c. 32], Chickse [373, c. 20], Chicka [373, c. 25], Chicks [373, c. 26]; 2014 p. – Chaya 

[378, c. 25], Bombe [378, c. 21],Chica [378, c. 25],  Pornocheckerbraut [378, c. 97]; 

2015 p – Chaya [379, c. 25], Bombe [379, c. 21], Chica [379, c. 26].  

Провівши найпростіші обрахунки, визначаємо найчастотніше вживані 

німецькомовною молоддю лексичні одиниці на позначення привабливої дівчини. 

Отримані результати подамо у вигляді гістограми. 

 

Як свідчать дані гістограми, найчастотніше вживаними виявились слова 

Chaya, Chica, Bombe та Pornocheckerbraut. Щорічні видання лексикографічних 

джерел молодіжного сленгу дозволяють виявити тенденцію функціонування 

сленгових одиниць цього тематичного ряду: окремі лексеми молодіжного сленгу 

вживаються протягом досить короткого часу, як-от: Barbie, Filet, Schleckrosine, 

Fickschlitten, інші можуть функціонувати протягом тривалого періоду (приклади 

з гістограми). Окрім того, порівнявши дані, отримані шляхом вибірки з 

лексикографічних джерел молодіжного сленгу констатуємо, що окремі сленгізми 

згаданого тематичного ряду можуть активно вживатися мовцями, на якийсь час 

втрачати свою актуальність, а потім знову набувати її. Такими лексичними 

одиницями на позначення привабливої дівчини є Barbie та Bunny. Лексема Bunny 

фіксується словником видавництва PONS 2002 року видання, на кілька років 
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втрачає свою актуальність серед молоді, а потім, з 2011 року знову активно 

вживається мовцями. Лексична одиниця Barbie фіксується словником 

вищезгаданого видавництва 2001 року видання, на деякий час стає не 

актуальною для молодих людей, а в 2006 році фіксується словником укладача Х. 

Хеля [354, c. 39].  

Номінація «привабливий молодий чоловік» представлена такими 

сленгізмами: 2001 p. – Schmacko [365, c. 34]; 2003 p. – Schmacko [374, c. 102]; 

2005 p. – Schmacko [375, c. 93]; 2006 p. – Chabo [376, c. 10], Playa [376, c. 133]; 

2007 p. – Schnitzel [377, c. 134], Schmacko [377, c. 109], Playa [377, c. 91]; 2008 p. 

– Playa [366, c. 97],  Schneckenchecker [366, c. 113], Schnitzel [366, c. 114], 

Mcdreamy [366, c. 11]; 2009 p. Playa [368, c. 93], Mcdreamy [368, c. 79], 

Schneckenchecker [368, 108]; 2010 p. – Mcdreamy [369, c. 80], Playa [369, c. 101], 

Schneckenchecker [369, c. 105]; 2011 p. – Chiller  [371, c. 34], Pimp [371, c. 118], 

Schnitzel [371, c. 138], Bunnychecker [371, c. 25], Chabo [371, c. 27], Playa [371, c. 

95]; 2012 p. – Chiller [372, c. 32],  Schnitzel [372, c. 136], Brett [372, c. 28], Playa 

[372, c. 94], Bunnychecker [372, c. 26]; 2013 p. – Chabo [373, c. 25], 

Schneckenchecker [373, c. 112], Bunnychecker [373, c. 23], Kandidat [373, c. 67], 

Schnitzel [373, c. 134]; 2014 p. – Schnitzel [378, c. 135], Bunnychecker [378, c. 23], 

Playa [378, c. 95], Cevapcici [378, c. 25]; 2015 p. – Playa [379, c. 96]. 

Провівши елементарні обрахунки частотності вживання лексичних 

одиниць на позначення привабливої молодої людини чоловічої статі, результати 

відобразимо за допомогою нижченаведеної гістограми. 
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Отримані результати свідчать про найвищу частотність вживання лексем 

Playa та Schnitzel, досить часто функціонували у молодіжному слензі 

Schneckenchecker,  Bunnychecker. При цьому зазначимо, що слово Schmacko 

втратило свою привабливість серед молодих мовців, а слова Schneckenchecker та 

Chabo втрачали та відновлювали актуальність серед молоді. 

Розумово обмежена людина в німецькомовному молодіжному слензі 

характеризувалась такими номенами: 2001 р. – Alpaka [365, c. 71], Honk [365, c. 

79], Schwachmat [365, c. 85], Spacko [365, c. 86], Gollo [365, c. 22], Spast [365, c. 

86]; 2002 p. – Brotgehirn [367, c. 74], Evolutionsbremse [367, c. 76], Hasenhirn [367, 

c. 77], Intelligenzallergiker [367, c. 79], Kanisterköpfchen [367, c. 80], Lauch [367, c. 

81], Opfer [367, c. 83]; 2005p. – Klopskind  [367, c. 81]; 2007 p. – Vollpfosten [367, 

c. 89]; 2008 p. – Vollhorst [366, c. 89], Dullie [366, c. 38], Hasenhirn [366, c. 59], 

Horst [366, c. 62], Klopskind [366, c. 68], Opfer [366, c. 90], Vollpfosten [366, c. 134], 

Vollhorst [366, c. 134], Schnippi [366, c. 114]; 2009 p. – Hase [367, c. 73]; 2010 p. – 

Hohlpfosten [369, c. 79], Intelligenzparodist [369, c. 79], Teilzeitdenker [369, c. 115], 

Intelligenzallergiker [369, c. 62], Bleppo [369, c. 21], Blimse [369, c. 21], Claudia 

[369, c. 28], Evolutionsbremse [369, c. 38], Goofy [369, c. 51], Hasenhirn [369, c. 56],  

Hohlblimse [369, c. 59], Horscht [369, c. 60], Intelligenzparodist [369, c. 62],  

Klopskind  [369, c. 68], Käsefurz [369, c. 65], Kloppi [369, c. 68], Pfosten [369, c. 91], 

Schlüpper [369, c. 104], Spaten [369, c. 110], Akaschnella [369, c. 10], Baka, Vollbaka 
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[369, c. 15], Eggschleck [369, c. 33], Fisch [369, c. 40], Goftel [369, c. 51], Hegel 

[369, c. 57], Horst [369, c. 60], Knub [369, c. 69], Korken [369, c. 70], Lappen [369, 

c. 73], Lauch [369, c. 74], Patient [369, c. 90], Schmonko [369, c. 105], Spast [369, c. 

110], Ticker [369, c. 116], Tisch [369, c. 116], trape [369, c. 118]; 2011 p. – geistiger 

Kleingärtner [371, c. 76], Bumsbirne [371, c. 31], Hänger [371, c. 70], Nullchecker 

[371, c. 112], Opfer [371, c. 115],  Spaten [371, c. 144],  Dulli (Dully) [371, c. 42], 

Fraggle [371, c. 59], Handlampe [371, c. 70],  Holz [371, c. 74], Honk  [371, c. 75], 

Lauch [371, c. 93],  Lowbob [371, c. 97], Pfosten [371, c. 117], Spastard [371, c. 144], 

Spast, Spasti [371, c. 144], Vollhorst, Vollotto [371, c. 159], Vollpfosten [371, c. 159]; 

2012 p. - Dulli (Dully) [372, c. 39], Eddel [372, c. 40],  Bumsbirne [372, c. 29], 

Fickfrosch  [372, c. 48], Fraggle [372, c. 53], Gimp [372, c. 62], Gonzo [372, c. 64], 

Holz [372, c. 70], Honk  [372, c. 71], Lauch [372, c. 92],  Larry [372, c. 89],  

Nullchecker [372, c. 110],  Bumsbirne [372, c. 29], Opfer [372, c. 113],  Spaten [372, 

c. 143],  Spast [372, c. 142],  Vollhorst, Vollotto [372, c. 157], Vollpfosten [372, c. 

158], Lowbob [372, c. 95]; 2013 p. – Hohlfrucht [373, c. 73], Nullchecker [373, c. 

108], Opfer [373, c. 111], Claudia [373, c. 27], Evolutionsbremse [373, c. 37],  

Hasenhirn [373, c. 57], Intelligenzallergiker [373, c. 63], Bleppo [373, c. 19],  Futa 

[373, c. 45], Hohlfrucht [373, c. 60], Intelligenzparodist [373, c. 63], Teilzeitdenker 

[373, c. 120], Käsefurz [373, c. 67],  Lauch [373, c. 76],  Spaten [373, c. 115], 

Klopskind  [373, c. 70], Kloppi [373, c. 69], Salzwassermelone [373, c. 106],  

Akaschnella [373, c. 9], Birnenpflückner [373, c. 18], Brett [373, c. 21], Rattenknecht 

[373, c. 104], Trape-r [373, c. 122], Pfosten [373, c. 95],  geistiger Kleingärtner [373, 

c. 49], Patient [373, c. 94], Schmonko [373, c. 111],  Horst [373, c. 61], Knub [373, c. 

70], Korken [373, c. 72], Lappen [373, c. 75], Fisch [373, c. 41], Dulli (Dully) [373, c. 

41], Evolutionsbremse [373, c. 47], Honk [373, c. 73], Lowbob [373, c. 91],  

Vollpfosten [373, c. 157],  Eggschleck [373, c. 38], Tisch [373, c. 121], Hegel [373, c. 

58], Eierfeile [373, c. 42], Gimp [373, c. 65], Pimpf [373, c. 116], Spacko [373, c. 138]; 

2014 p. - Dulli (Dully) [362, c. 35], Evolutionsbremse [362, c. 43], Gimp [362, c. 50], 

Gonzo [362, c. 51], Lowbob [362, c. 62], Vollpfosten [362, c. 130], Opfer [362, c. 

116], Schmock [362, c. 123], Whacko [362, c. 155], Hoschi [362, c. 66], Minusmensch 
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[362, c. 67], Klatschkasper [362, c. 55], Amöbenhirn [362, c. 12], Gehirnleugner [362, 

c. 62]. 

У результаті проведених обрахунків отримуємо такі дані: 

 

Як бачимо, значне розмаїття лексичних засобів все ж дозволило виявити 

найбільш вживану лексичну одиницю цього тематичного ряду. 

На позначення пива у слензі вживались наступні лексичні одиниці: 2001 

p. – Krawallbrause [365, c. 27]; 2003 p. – Blechbrötchen [374, c. 22], Hülsenfrucht 

[374, c. 53]; 2005p. – Knallwasser [375, c. 27], Blechbrötchen [375, c. 21], 

Hülsenfrucht [375, c. 47]; 2006 p. – Blechbrötchen [376, c. 22], Hülsenfrucht [376, c. 

51]; 2007 p. – Blechbrötchen [377, c. 24], Hülsenfrucht [377, c. 54]; 2010 p. – Brühe 

[369, c. 23], Brause [369, c. 23]; 2011 p. – Hopfenblütentee [371, c. 75], 

Hopfenkaltschale [371, c. 75], Brühe [371, c. 24], Brause [371, c. 23], Krawallbrause 

[371, c. 77]; 2012 p. – Hopfenblütentee [372, c. 71], kommunikatives Gleitmittel [372, 

c. 82], Brühe [380, c. 24], Brause [380, c. 23], Krawallbrause [380, c. 71]; 2013 p. – 

Flaschentee  [373, c. 52], Hopfenblütentee [373, c. 73], kommunikatives Gleitmittel 

[373, c. 82], Maurerbrause [373, c. 96], Krawallbrause [373, c. 72]; 2014 p. – 

Krawallbrause [378, c. 71], Sosse [378, c. 114]; 2015 p. – Krawallbrause [379, c. 72], 

Mole [379, c. 84]. 
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Однак найчастіше вживаною одиницею цього тематичного ряду є слово 

Krawallbrause, яке втрачало свою актуальність серед мовців та знову 

поновлювало її. Лексеми Blechbrötchen, Hopfenblütentee, Brause та Brühe 

вживались рідше, а на теперішній час втратили свою популярність. 

Цигарку носії сленгу йменували: 2001 p. – Ziese [365, c. 33]; 2002 p. – 

Lungenbrötchen [367, c. 28]; 2003 p. – Lungenbrötchen [374, c. 66]; 2005 p. – 

Lungenbrötchen [375, c. 60]; 2006 p. – Lungenbrötchen [376, c. 66], Lungentorpedo 

[376, c. 67]; 2007 p. – Lungentorpedo [377, c. 74], Lungenbrötchen [377, c. 73]; 2008 

p. – Lungenbrötchen [366, c. 80], Lungentorpedo [366, c. 80], Pauseninhalator [366, 

c. 29], Tabakroulade [366, c. 31]; 2009 p. – Pauseninhalator [368, c. 90], Tabakroulade 

[368, c. 117]; 2011 p. – Tabakroulade [371, c. 118], Pauseninhalator [371, c. 92], 

Lungentorpedo [371, c. 79], Tabakriegel [371, c. 118], Krebsstäbchen [371, c. 72], 

Vitaminstangerl [371, c. 126], Ziese [371, c. 132]; 2012 p. – Lungentorpedo [372, c. 

77], Pauseninhalator [372, c. 91], Tabakroulade [372, c. 117], Tabakriegel [372, c. 

117], Vitaminstangerl [372, c. 125], Ziese [372, c. 132]; 2014 p. – Lungentorpedo [378, 

c. 79],Vitaminstangerl [378, c. 122], Jossi [378, c. 65], Tabakroulade [378, c. 119], 

Tabakriegel [378, c. 119]; 2015 p. – Tabakriegel [379, c. 119], Tabakroulade [379, c. 

119], Lungentorpedo [379, c. 79], Jossi [379, c. 65]. 

Німецька молодь найчастіше використовує на позначення цигарки слово 

Lungentorpedo, менш частотно – Tabakroulade, Lungenbrötchen, які, згідно даних 

лексикографічних джерел, втратили свою функціональну актуальність. При 

цьому слово Ziese відновлювало свою актуальність та знову втрачало її. 

Для позначення солярію користуються такими лексичними одиницями: 

2001 p. – Asitoaster [365, c. 12]; 2003 p. – Münzmallorka [374, c. 70]; 2005 p. – 

Münzmallorka [375, c. 65]; 2006 p. – Münzmallorka [376, c. 72]; 2007 p. – 

Bitchburner [377, c. 23]; 2008 p. – Bitchburner [366, c. 25]; 2009 p. – Bitchburner 

[368, c. 23], Asitoaster [368, c. 14]; 2010 p. – Asitoaster [369, c. 13], Bitchburner [369, 

c. 20], Körperofen [369, c. 70], Muckitoaster [369, c. 82], Münzmalle [369, c. 84]; 

2011 p. – Asitoaster [371, c. 16], Münzmalle [379, c. 85], Münzmallorka [371, c. 107], 

Tussitoaster [371, c. 154], Bitchburner [371, c. 20], Muckitoaster [371, c. 84]; 2012 p. 
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– Asitoaster [372, c. 14], Münzmalle [372, c. 83], Münzmallorka [372, c. 108], 

Tussitoaster [372, c. 152], Muckitoaster [372, c. 83]; 2013p. – Asitoaster [373, c. 15], 

Bitchburner [373, c. 19], Muckitoaster [373, c. 85]; 2014 p. – Muckitoaster [378, c. 

85], Münzmalle [378, c. 85]; 2015 p. – Muckitoaster [378, c. 85], Münzmalle [378, c. 

85]. 

Для номінації вищезгаданої реалії найчастіше використовувались слова 

Bitchburner, Asitoaster та Muckitoaster, а також Münzmalle та Münzmallorka. При 

цьому Asitoaster і Münzmallorka набували та втрачали функціональну 

актуальність. 

 

Дієслівний ряд на позначення процесу паління представлений такими 

сленгізмами: 2001 p. – quarzen [365, c. 29]; 2002 p. – buffen (kiffen) [367, c. 10], 

dämpfen [367, c. 23], harzen (kiffen) [367, c. 25]; 2003p. – schmöggeln [367, c. 30], 

buffen [374, c. 25], barzen [374, c.21], chiggen [374, c. 27], harzen [374, c. 50], 

knörzen [374, c. 60], dämpfen [374, c. 30]; 2005 p. – knörzen [367, c. 27], twixen [367, 

c. 31], chiggen [375, c. 25], harzen [375, c. 44]; 2006 p. – lungenbrötchen [367, c. 88], 

chiggen [376, c.28], harzen [376, c.48], knörzen [376, c. 58]; 2007 p. – reden gehen 

[367, c. 12], harzen [377, c. 51], knörzen [377, c. 62], lungenbräunen [377, c. 73]; 2008 

p. – harzen [366, c. 59], knörzen [366, c. 70], lungenbräunen [366, c. 80], reden gehen 

[366, c. 103], wacken (kiffen) [366, c. 135], Krebs füttern [366, c. 27]; 2009 p. – reden 
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gehen [368, c. 98], lungenbräunen [368, c. 77]; 2010 p. – dübeln (kiffen) [369, c. 23], 

batzen (kiffen) [369, c. 16], buffen [369, c. 24], chucksen [369, c. 12], hacheln (kiffen) 

[369, c. 54], harzen [369, c. 56], knöseln [369, c. 69], lungenbräunen [369, c. 77], 

quarzen [369, c. 96], reden gehen [369, c. 98], schmöckern [369, c. 105], zwiffeln 

(kiffen) [369, c. 130]; 2011 p. – buffen [371, c. 30], chuffen [371, c. 35], einen 

durchziehen [371, c. 44], grasen [371, c. 68], harzen [371, c. 125], die Lunge bräunen 

[371, c. 97] batzen [371, c. 17], beefen [371, c. 17], chucksen [371, c. 29], dübeln [371, 

c. 33], grillen [371, c. 53], hacheln [371, c. 56], knöseln [371, c. 70], Krebs füttern 

[371, c. 72], lungenbräunen [371, c. 79], quarzen [371, c. 99], reden gehen [371, c. 

101], schmöckern [371, c. 107], Steine sammeln [371, c. 115]; 2012 p. – brummen 

[372, c. 28], einen durchziehen [372, c. 39], buffen [372, c. 29],chuffen [372, c. 33], 

die Lungen bräunen [372, c. 96], harzen [372, c. 68], relativieren [372, c. 126], 

schlotten [372, c. 133], suchten [372, c. 147], chucksen [372, c. 29], dübeln [372, c. 

33], grillen [372, c. 53], hacheln [372, c. 55], knöseln [372, c. 69], Krebs füttern [372, 

c. 72], lungenbräunen [372, c. 77], quarzen [372, c. 98], reden gehen [372, c. 100], 

schmöckern [372, c. 107], Steine sammeln [372, c. 114], eine blitzen [372, c. 33]; 2013 

p. – die Lungen bräunen [373, c. 93], lungenbräunen [373, c. 79], reden gehen [373, c. 

104], hacheln (kiffen) [373, c. 55], relativieren [373, c. 124], beefen [373, c. 16], buffen 

[373, c. 22], dübeln [373, c. 31], chucksen [373, c. 27], grillen [373, c. 52], eine blitzen 

[373, c. 34], harzen [373, c. 57], knöseln [373, c. 93], quarzen [373, c. 101], Krebs 

füttern [373, c. 72]; 2014 p. – beefen [378, c. 16], buffen [378, c. 22], chucksen [378, 

c. 27], hacheln [378, c. 55], harzen [378, c. 56], reden gehen [378, c. 104], eine blitzen 

[378, c. 33], lungenbräunen [378, c. 79]; 2015 p. – beefen [379, c. 17], buffen [379, c. 

22], chucksen [379, c. 27], harzen [379, c. 57], knöseln [379, c. 70], quarzen [379, c. 

101], reden gehen [379, c. 104], lungenbräunen [379, c. 79]. 

Часто вживаними виявились лексичні одиниці: harzen (kiffen), 

lungenbräunen, buffen, reden gehen, quarzen, chucksen, knörzen та hacheln. За 

дієсловами buffen і quarzen виявляємо втрату, відновлення та знову втрату 

актуальності їхнього вживання. 
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Поцілунок носії сленгу характеризують такими сленгізмами: 2001 p. – 

rumlecken [365, c. 19]; 2002 p. – ansaugen [367, c. 182], rumhauen [367, c. 194]; 2003 

p. – abdrücken [374, c. 9], ansaugen [374, c. 17], rumbeißen [374, c. 97], rumhauen 

[374, c. 98], rumlecken [374, c. 98], rumlöffeln [374, c. 98]; 2005 p. – züngeln [375, 

c. 120], abdrücken [375, c. 9], ansaugen [375, c. 15], rumhauen [375, c. 89], rumlecken 

[375, c. 89], rumlöffeln [375, c. 89]; 2006 p. – abdrücken [376, c. 9], ansaugen [376, 

c. 14], rumhauen [376, c. 92], rumlecken [376, c. 93], rumlöffeln [376, c. 93], züngeln 

[376, c. 124]; 2007 p. – schnäbeln [367, c. 195], abdrücken [377, c. 7], sich ranbeißen 

[377, c. 96], rumhauen [377, c. 102], rumlecken [377, c. 103], rumlöffeln [377, c. 103]; 

2008 р. – Aal catchen [366, c. 7], rumhauen [366, c. 108], rumlöffeln [366, c. 108], 

rummaulen  [366, c. 109], schnäbeln [366, c. 112], züngeln [366, c. 142], (sich) 

ranbeißen [366, c. 102]; 2009 p. – Aal catchen [368, c. 7], Lutcher tauschen [368, c. 

77], schnäbeln [368, c. 107], züngeln [368, c. 136]; 2010 p. – Aal catchen [369, c. 7], 

rummachen [369, c. 101], schnäbeln [369, c. 105], züngeln [369, c. 105]; 2011 p. – 

rumlecken [371, c. 133], Lutscher tauschen [371, c. 79], rummachen [371, c. 103], 

schnäbeln [371, c. 108], züngeln [371, c. 133]; 2012 p. – rumlecken [372, c. 130], 

schnäbeln [372, c. 107], züngeln [372, c. 133]; 2013 p. – schnäbeln [373, c. 14], 

züngeln [373, c. 139]; 2015 p. – Lutcher tauschen [379, c. 79]. 
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Найчастіше вживались слова вищезгаданого тематичного ряду: züngeln, 

schnäbeln, rumlecken, rumhauen та rumlöffeln. На прикладі функціонування 

дієслова rumlecken спостерігаємо втрату та набуття актуальності використання 

його мовцями. 

Вживання спиртних напоїв також позначається цілою низкою лексем: 2003 

p. – vorlöten [374, c. 123]; 2005 p. – vorlöten [375, c. 114], vorglühen [375, c. 98]; 

2006 p. – sich abschädeln [376, c. 9]; 2007 р. – sich abschädeln [377, c. 30]; 2008 p. 

– sich abschädeln [366, c. 9], (sich) aus der Welt beamen [366, c. 19]; 2010 p. – killen 

[369, c. 66], latzen [369, c. 74], löten [369, c. 76], tänken [369, c. 114], schickern [369, 

c. 103], trällern [369, c. 118], vorglühen [369, c. 123], vorheizen [369, c. 124], ziehen 

[369, c. 129], zünden [369, c. 130], zwitschern [369, c. 130]; 2011 p. – sich abschiessen 

[371, c. 8], alken [371, c. 11], bechern [371, c. 22], sich enthirnen [371, c. 48], die 

Festplatte löschen [371, c. 51], kneten [371, c. 85],  reinschädeln [371, c. 128], tanken 

[371, c. 150], dichten [371, c. 31], killen [371, c. 68], latzen [371, c. 75], löten [371, c. 

78], tänken [371, c. 118], trällern [371, c. 121], ziehen [371, c. 132], zünden [371, c. 

133], zwitschern [371, c. 133], vorglühen [371, c. 127]; 2012 p. – alken [372, c. 10], 

schlickern [372, c. 133], tanken [372, c. 76], dichten [372, c. 31], killen [372, c. 67], 

latzen [372, c. 74], löten [372, c. 76], tänken [372, c. 117], trällern [372, c. 120], ziehen 
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[372, c. 132], zünden [372, c. 133], zwitschern [372, c. 133], komanieren [372, c. 70], 

schickern [372, c. 105], vorglühen [372, c. 127], vorheizen [372, c. 127], (sich) Knörpel 

fluten [372, c. 69]; 2013p. – schlickern [373, c. 110], latzen [373, c. 76], tänken [373, 

c. 119], dichten [373, c. 30], killen [373, c. 68], komanieren [373, c. 71], trällern [373, 

c. 122], ziehen [373, c. 138]; 2014 p. – abschädeln [362, c. 20], alken [362, c. 22], 

wegschleudern [362, c. 154], sich abschiessen [362, c. 53], sich enthirnen  [362, c. 69], 

sich einen ballern  [362, c. 36], dichten [362, c. 20], latzen [362, c. 52], löten [378, c. 

78], killen [378, c. 68], trällern [378, c. 122], komanieren [378, c. 71], beachen [378, 

c. 16], einschrauben [378, c. 34], soupen [378, c. 114], tänken [378, c. 119], ziehen 

[378, c. 138]; 2015 p. – beachen [379, c. 16], dichten [379, c. 29], einschrauben [379, 

c. 34], killen [379, c. 69], knuspern [379, c. 70], komanieren [379, c. 71], latzen [379, 

c. 76], tänken [379, c. 119], trällern [379, c. 122], ziehen [379, c. 139]. 

 

 

Серед значної кількості лексичних одиниць зазначеного тематичного ряду 

часто вживаними виявились дієслова: killen, latzen, tänken, ziehen, trällern та 

dichten. Словами, що втрачали та відновлювали свою популярність серед мовців 

виявились vorglühen та sich enthirnen. 

З огляду на вищевикладене можна зробити такі висновки щодо 

функціонального аспекту синонімів-сленгізмів: синоніми молодіжного сленгу, 
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не зважаючи на динамічність цієї підсистеми, яка передбачає постійне оновлення 

молодіжного лексикону, не варто уважати усі словами-одноденками, вони 

функціонують у слензі протягом певного періоду, час від часу можуть втрачати 

свою популярність серед молоді та знову ставати актуальними в молодіжному 

колективі.  

Висновки до розділу 3 

 

Лінгвістичні студії синонімії у соціолектах значно відстають від сучасного 

рівня їхнього вивчення у літературній мові. Соціолектні синоніми 

характеризуються наявністю цілого спектру стилістичного маркування, а їх 

семантична сутність полягає в еквівалентності як усього змісту лексичних 

одиниць, так і окремих сем або компонентів семантем, що збігаються. Синоніми 

молодіжного сленгу належать до групи стилістичних синонімів, та відрізняються 

один від одного конотативним та структурним компонентами. 

За наявності синонімічних зв’язків між літературною та сленговою 

лексикою існує можливість розподілу усієї лексики молодіжного сленгу на дві 

групи – зв’язані сленгові синоніми та вільні сленгові синоніми. Зв’язані сленгові 

синоніми постають як результат семантичної деривації слів, при цьому 

характеризуються подвійною зв’язаністю: 1) сленгового елементу з іншими 

семами багатозначної лексеми, та 2) сленгового елементу, характерним для якого 

є стилістична зниженість та оцінність, з іншими членами синонімічного ряду, а 

також нейтральною домінантою. Вільні сленгові синоніми з’являються як 

результат словотвору та не залежать від контексту, оскільки за будь-якої ситуації 

зберігають сленгову сутність.  

Відображення рис суб’єктивного світу через сприйняття його молоддю – 

своєрідність сленгової синонімії. Синонімічний ряд як відкрита мікросистема 

відображає усі грані одного поняття, висвітлюючи його із різних емотивних 

позицій. Релевантними функціями синонімів сленгу молоді як і літературної 

мови слід вважати функції заміщення (домінуюча) та уточнення. 
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За відсутності у сучасній лінгвістиці чітких критеріїв для визначення 

домінанти у ненормативних мовленнєвих системах, домінантою синонімічного 

ряду вважатимемо лексему літературної мови, зазначивши, що заміна призведе 

до втрати певного обсягу інформації, оскільки конотація займає ключову 

позицію у семантиці стилістично знижених синонімічних одиниць. 

Аналіз лексичних одиниць молодіжного сленгу свідчить про переважну 

більшість лексичних одиниць із стилістичним маркуванням лексем «розмовний» 

та «фамільярний», а слова із маркуванням «грубий» уживаються лише в окремих 

випадках. Окрім того, значна кількість лексем, що формують тематичні ряди, 

функціонує і в розмовному мовленні, тобто, не має виключно сленгового 

характеру. 

Дослідження структури корпусу лексичних одиниць сприяє визначенню 

центрів синонімічної атракції. Обсяг тематичних груп і рядів молодіжного 

сленгу відображає найбільш актуальні реалії життя молоді. Поповненню 

синонімії молодіжного сленгу сприяють як способи словотвору, так і процес 

запозичення.  

Синонімічний ряд утворюють як повні синоніми (семантичні дублети), так 

і близькі за значенням слова. Результати дослідження підтверджують 

справедливість припущення щодо наявності семантичних дублетів у мові 

молодих людей, що зумовлюється прагненням мовців до оновлення лексичних 

засобів з метою збереження експресивності висловлювання та відрізняє її від 

синонімії у літературній мові. Характерна специфіка сленгової синонімії – 

наявність словотвірних синонімів. У молодіжному слензі діють ті ж способи 

словотвору, що й у загальнонаціональній мові, однак вони виявляють при цьому 

своєрідні особливості. Окрім того, в корпусі сленгізмів відбувається не лише 

оновлення лексичних засобів, але й поновлення актуальності раніше вживаних 

лексичних одиниць і втрата менш актуальних сленгізмів. 
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ВИСНОВКИ 

Молодіжний сленг як один із соціальних варіантів мови базується у цілому 

на системі німецької загальнонаціональної мови, виявляючи одночасно певну 

низку особливостей, за рахунок яких відмежовується від інших соціальних 

варіантів. 

Відсутність єдності поглядів у німецькому мовознавстві щодо соціальної 

диференціації мови, а особливо у питаннях визнання та розуміння сленгу та 

жаргону, допускає можливість синонімічного уживання цих термінів на 

позначення мовного явища, що є об’єктом наукового інтересу дисертаційного 

дослідження. Одним із основних відмінностей обох мовленнєвих явищ у 

мовознавстві можна уважати ступінь відкритості лексики цих підсистем (Л. 

Ставицька). 

 Виникнення молодіжного сленгу зумовлюється віковою та соціально-

психологічною спільністю інтересів його носіїв (учнів, студентів, молодих 

людей, зайнятих у виробничій сфері), а функціонування вищезгаданого мовного 

явища обмежується віковими рамками мовців, через що молодіжний сленг 

належить до транзиторних соціолектів (за визначенням Х. Леффлера). 

Структурний розподіл німецькомовного молодіжного сленгу на 

загальномолодіжний сленг та спеціальний сленг зумовлений специфікою 

дослідження молодіжного сленгу у німецькому мовознавстві. 

Загальномолодіжним сленгом можна уважати сленг адолесцентів, не 

ураховуючи їх належності до певних субкультур, а групові та субкультурні 

сленги розглядати як спеціальні. 

Молодіжний сленг як засіб комунікації між членами однієї групи побутує 

переважно в усній формі та характеризується типовими рисами розмовної мови. 

Це дає підставу розглядати його семантичну специфіку у тісному лексико-

семантичному зв’язку із експресивними одиницями розмовної мови. 

Своєрідність молодіжного сленгу проявляється як у лексико-семантичній 

та фразеологічній сферах, так і в стилістичному аспекті. 
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Порівняння лексичної підсистеми молодіжного сленгу із лексичною 

підсистемою стандартної мови уможливило більш детальне вивчення характеру 

сленгової номінації. Серед сленгових лексичних одиниць виявлено усі типи 

лексичних відповідників (за З.Д. Поповою та Й. І. Стерніним). 

Як засіб емоційно-експресивного висловлювання, а також відмежування 

«своїх» від «чужих», молодіжний соціолект характеризується багатою 

синонімією та поповнює свій лексичний склад за рахунок лексичних та 

словотвірних ресурсів німецької літературної мови, іншомовних запозичень 

(переважно англіцизмів), а також жаргонів інших соціальних груп. 

Формування молодіжного лексикону відбувається під впливом таких 

позамовних факторів як вікові особливості та специфіка світосприйняття мовців, 

що знаходять свій вияв у вживанні метафоричних переосмислень, застосування 

яких дозволяє молодим людям висловити своє ставлення до оточуючого світу, 

людей, предметів, дати їм свою оцінку. Тому основною функцією вищезгаданих 

переосмислень варто уважати саме експресивну функцію. Основою ж для 

семантичної деривації слугують як реально існуючі ознаки понять, так і, 

здебільшого, асоціативні уявлення мовців про предмети та явища оточуючого 

світу, що дозволяє констатувати факт існування у молодіжному слензі 

переважно асоціативної метафори. 

Вивчення семантики сленгізмів, утворених шляхом метафоричного 

переосмислення значення, свідчить про наявність у складі молодіжного 

соціолекту як моносемних, так і полісемних лексичних одиниць. Окрім того, 

характерним для семантики є також явище енантіосемії.  

Антропоцентричний характер мови молоді підтверджує домінування серед 

повних метафор (за Г. Гаком) антропоморфної метафори. При цьому 

перенесення певної ознаки відбувається не з людини на предмети та дії 

об’єктивної дійсності, а у зворотньому напрямку. Класифікація метафоричних 

переосмислень за основним та допоміжним суб’єктами порівняння повних 

метафор свідчить про домінуючу роль моделі порівняння «неістота – істота» – 

36,8% (115 слів), друге місце посідає модель «істота – істота» – 32% (100 слів), 
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третє – «предмет – предмет» - 25,6% (80 слів), зовсім незначну роль відіграє в 

утворенні метафоричних переосмислень модель «істота – неістота», всього 4,8% 

(15 слів).  Домінуюча роль моделі «неістота – істота» пояснюється намаганням 

молодої людини висловити, здебільшого, своє негативне ставлення до того, про 

кого або про що вона веде мову. 

Характерні метафоричні номінації дівчини у молодіжному слензі 

підтверджують загальну тенденцію – перше місце посідає модель «неістота – 

істота» – 54% (51 слово), друге – «істота – істота» – 46% (43 слова). Номінації 

молодої людини чоловічої статі демонструють дещо іншу тенденцію. У цих 

номінаціях домінуючими є моделі «істота – істота» – 60% (26 слів) та «неістота 

– істота» – 40% (17 слів).   

Моделями дієслівних переосмислень є «неістота – істота» та «істота – 

істота», оскільки практично усі дії, які отримують номінацію у молодіжному 

слензі стосуються виключно молодої людини. Тому очевидно, що якщо суб’єкт 

вихідного значення неістота – в похідному значенні таксономічний клас суб’єкта 

змінюється, якщо ж суб’єкт вихідного значення людина – таксономічний клас не 

змінюється.   

Детальний аналіз семантичних особливостей лексичних одиниць 

молодіжного сленгу дає підставу для розподілу субстантивних та дієслівних 

метафоричних переосмислень на чотири великі групи: «людина та її фізіологічні 

потреби», «людина як соціальна істота», «людина як психічна істота», а також 

«світ неживої природи». 

Лексичний склад молодіжного сленгу поповнюється як за рахунок 

запозичень з різних мов, так і лексичного матеріалу різних жаргонів та діалектів. 

Серед професійних жаргонів чільне місце на сучасному етапі посідає 

комп’ютерний сленг, а серед діалектів – Kanakisch (суміш німецької та турецької 

мов). Однак, домінуюча роль серед сленгових запозичень належить англіцизмам.  

Експресивність та оцінність характерна й для англомовних запозичень, що 

активно вживаються молодим поколінням або заради комунікативного 

престижу, або з метою долучення до, переважно, інтернаціональних молодіжних 
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субкультур, світу спорту, моди та розваг. Молодь вдається не лише до 

запозичень літературної лексики англійської мови, а й активно переймає 

сленгізми. Тематично нагромадження запозичень обмежується 

вищезазначеними сферами, а дослідження лексикографічних джерел 

молодіжного сленгу не підтверджує тотального засилля англіцизмів в інших 

сферах комунікації загалом. Так, словник молодіжного сленгу Х. Еманна 

„Affengeil. Ein Lexikon der Jugendsprache“ (1992)  містить 74 анліцизми (13%) від 

загальної кількості – 565 лексичних одиниць; словник „Oberaffengeil. Neues 

Lexikon der Jugendsprache“ (1996) – 70 англіцизмів (14%) з 501 лексеми, а словник 

„Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache“ (2005) – 90 англомовних 

запозичень (14%) з 630 слів. Характерним для молодіжного сленгу є вживання 

як прямих, так і непрямих англомовних запозичень. 

Семантична структура англомовних запозичень зазнає певних змін при 

переході їх до молодіжного сленгу, що полягають у переосмисленні значення 

лексичної одиниці (50%), звуженні загального семантичного обсягу слова (33%), 

звуженні загального обсягу значення при розширенні певного лексико-

семантичного варіанту (10%) та розширенні семантичного обсягу англіцизму 

(7%) у молодіжному слензі.  

Зіставлення семантики англомовних запозичень німецької 

загальнонаціональної мови та молодіжного сленгу свідчить про можливість 

запозичення ними різних лексико-семантичних варіантів однієї лексеми. 

Системність мови проявляється у розвинених парадигматичних 

відношеннях між словами її лексикону. Найбільш розвиненими системними 

відношеннями у молодіжному соціолекті можна вважати синонімічні 

відношення. Найактуальніші для молодих людей поняття представлені 

найбільшими за обсягом тематичними групами та рядами. Актуальність певних 

понять зумовлює їх часте вживання, що призводить до втрати ними 

експресивності, збереження та відтворення якої досягається за рахунок 

збільшення кількості мовних одиниць. 
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Синоніми молодіжного сленгу можна зарахувати до групи стилістичних 

синонімів, що виконують, переважно, функції заміщення та уточнення. За 

характером кореляцій між синонімами літературної мови та молодіжного сленгу 

можна наголосити на наявності у підсистемі молодіжного соціолекту як 

зв’язаних, так і вільних сленгових синонімів. 

Сленгові синоніми характеризуються своєрідним стилістичним 

маркуванням, їх емотивно-оцінний компонент виявляє широкий діапазон, як 

правило, від жартівливо-іронічного до принизливого та вульгарного маркування. 

Дослідження сленгових лексичних одиниць підтверджує, що для молодіжного 

соціолекту характерним є, переважно, стилістичне маркування лексем 

«розмовний» або «фамільярний», а слова із маркуванням «грубий» уживаються 

лише в окремих випадках. Окрім того, значна частина лексичних одиниць, що 

формують сленгові тематичні групи, тематичні та синонімічні ряди не має 

виключно сленгового характеру, а, як доводять результати дослідження, побутує 

також в розмовній мові. 

Особливість синонімії молодіжного сленгу полягає у тому, що при 

формуванні синонімічних рядів практично неможливо виділити домінанту, що 

пояснюється рівноправністю усіх лексем, які формують синонімічний ряд. До 

того ж, серед синонімів трапляються семантичні дублети, що не характерно для 

літературної мови.  

Здійснене дослідження корпусу лексичних одиниць дозволило виділити в 

молодіжному слензі 13 тематичних груп: номінація особи, частини тіла, школа, 

дозвілля, одяг/взуття, засоби телекомунікації, заборонені речі та дії, транспорт, 

їжа, фізіологічні потреби та їх задоволення і соціальні потреби та їх задоволення, 

тварини, артефакти; а також 318 субстантивні та дієслівні тематичні ряди, які 

охоплюють 82% усіх лексичних та фразеологічних одиниць корпусу 

дослідження, і лише 18% слів не належать до жодного тематичного ряду, та, 

відповідно, не виявляють синонімічних зав’язків. Для підсистеми молодіжного 

сленгу характерною є тенденція до збільшення кількості тематичних рядів із 

зменшенням кількості їх членів.  
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Сленгові синоніми концентруються навколо центрів синонімічної атракції, 

та формуються лексичними одиницями, утвореними у результаті семантичної 

деривації, поєднанні семантичної та словотвірної деривації та запозичення. 

Центрами атракції в німецькомовному молодіжному слензі є поняття, на 

позначення яких формуються значні у кількісному відношенні тематичні ряди – 

номінація дівчини, молодої людини чоловічої статі, грошей, автомобілів, а також 

позначення різних, переважно негативних рис людини. Численними є також 

тематичні ряди дієслів на позначення таких дій як вживати спиртні напої, курити, 

бити, красти, обманювати. 

Специфіка молодіжного сленгу виявляється у наявності серед сленгізмів 

значної кількості лексичних одиниць розмовної мови, які функціонують у 

молодіжному слензі в одному з своїх значень. Для сленгових лексем, які, як 

правило, виступають у ролі стилістично знижених синонімів позначень 

загальновідомих понять, характерним є синонімічний зв'язок в межах 

тематичного ряду. Однак, типовою рисою сленгової підсистеми можна вважати 

факт домінування серед сленгізмів словотвірної синонімії, яка відтворює 

смислову. Для лінгвістичної природи синонімії характерний різний ступінь 

семантичної близькості слів. Серед сленгових синонімів також наявні 

семантичні дублети. Така специфіка синонімії молодіжного сленгу значно 

відрізняє її від синонімії літературної мови. 

Незважаючи на динаміку розвитку молодіжного соціолекту, яка 

характеризується постійним оновленням та поповненням сленгового лексикону, 

частина лексичних одиниць може функціонувати в слензі протягом досить 

тривалого періоду, час від часу актуалізуючись у мові молодих людей та 

втрачаючи свою актуальність.   

Перспектива подальших досліджень німецькомовного молодіжного сленгу 

полягає в детальному вивченні специфіки спеціального молодіжного сленгу 

(окремих молодіжних груп), а також дослідженні характерних рис 

німецькомовного та україномовного молодіжних сленгів у порівняльному 

аспекті. 
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Додаток А 

Найбільші тематичні ряди тематичних груп німецькомовного молодіжного 

сленгу 

Männliche Person – Typ [320, c. 115], Freak [320, c. 115], Kunde [320, c. 16], 

Hengst [338, c. 114], Spacken [320, c. 323], Hugo [338, c. 120], Scheißtyp [320, c. 

323], Wichser [349, c. 146], Stecher [349, c. 146], Hecht [350, c. 149], Bursch [349, c. 

146], Kumpel [349, c. 146], Ritter [349, c. 146], Django [349, c. 146], Johny [320, c. 

43]; gut aussehender Junge – Hotti [373, c. 61], Chabo [369, c. 26], Softie [320, c. 86], 

Chico [338, c. 66], Playa [338, c. 186],  MacDreamy [366, c. 82], Ken [338, c. 130], 

Boy [338, c. 57], Chiller [359, c. 34], Schmacko [338, c. 213], Schnitzel [366, c. 114], 

Brett [354, c. 43], Schnuckel [338, c. 215], Zuckerle [338, c. 269], Zuckerschnecki 

[338, c. 269], Sympathiko [350, c. 150], Kandidat [373, c. 67]; modisch gekleideter 

Junge: Dandy [320, c. 56], Upstyler [373, c. 125], Jurist [338, c. 127], Gecko [350, c. 

149]; Frauenheld: Lover [349, c. 146], Pimp [359, c. 118], Womanizer [338, c. 264], 

Bock [320, c. 297], Schneckenchecker [366, c. 113], Playboy [320, c. 212], 

Bunnychecker [373, c. 23], Zerleger [373, c. 125], Killer [369, c. 67], Macho [338, c. 

150]; finanziell unabhängiger Junge: Macker [349, c. 146], Scheich [349, c. 146], 

Sultan [349, c. 146]; starker, gut gebauter Junge: Schrank [338, c. 217], Brutаlo [320, 

c. 120], Brutalinski [320, c. 120], Muskelpacker [320, c. 120], Muskelprotz [320, c. 

120], Steroid-Fresser [320, c. 120], Gorilla [320, c. 121], Muskelpacket [320, c. 129], 

Kraftprotz [320, c. 129], Kante [373, c. 67];  Elektrozaunpinkler [373, c. 35], Pressbär 

[359, c. 129]; cooler Typ: Exi [320, c. 158], Spießer [320, c. 158], Snobiety [320, c. 

158], Schnieki [320, c. 158], Yuppi [320, c. 158], Eiswürfelpinkler [373, c. 35], Jissy 

[373, c. 65], Hotti [373, c. 61]; hässlicher Junge: Pickelhering [320, c. 61], Spacker 

[320, c. 291], Zyklop [338, c. 270]; groß von Wuchs: Langer [320, c. 140], Spargel 

[320, c. 140], Knochenschleuder [320, c. 51]; klein von Wuchs: Nebelküsser [320, 

322], Abgebrochener [320, c. 159], Mücke [320, c. 159], Fussel [320, c. 197], 

Standgebläse [320, c. 197], Bonsai [320, c. 220], Bodenfrostfühler [354, c. 41]; 

korpulenter Junge: Fettsack [320, c. 91], Breitbandnudel [320, c. 244], Mambo [361, 
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c. 94]; Typ mit langen Haaren: Katzenkopfschwester [369, c. 65], Lodentony [366, c. 

77], Fuchs [373, c. 44]; Meister in allem: Chuck Norris [359, c. 35], Cheater [361, c. 

32]. 

Mädchen – schönes Mädchen: Biene [320, c. 161], Hase [320, c. 161], Käfer 

[320, c. 161], Katze [349, c. 146], Maus [349, c. 146], Junghuhn [349, c. 146], 

Schnecke [349, c. 146], Sahneschnecke [338, c. 204], Mieze [320, c. 125], Perlhuhn 

[320, c. 125], Obermieze [338, c. 173], Zierfisch [350, c. 146], Torte [349, c. 146], 

Sahneschnitte [349, c. 146], Schnitte [320, c. 125], Schleckrosine [366, c. 112], 

Sahnetorte [349, c. 146], Praline [350, c. 146], Kirsche [349, c. 146], Blume [320, c. 

161], Lilie [349, c. 146], Tulpe [349, c. 146], Nymphe [349, c. 146], Nixe [349, c. 146], 

Dulcinea [349, c. 146], Käthe [349, c. 146], Tussi [349, c. 146], Barbie [354, c. 39], 

Braut [320, c. 125], Weib [349, c. 146], Zuckerweib [350, c. 146], Bluse [349, c. 146], 

Luxusdampfer [349, c. 146], Puppe [349, c. 146], Junggemüse [349, c. 146], Feger 

[349, c. 146], Filet [366, c. 46], Schnalle [349, c. 146], Titti [349, c. 146], Sonne [349, 

c. 146], Brosche [349, c. 146], Flamme [349, c. 146], Topschuss [320, c. 311], Brett 

[320, c. 125],  Schnitzel [338, c. 214], Keule [320, c. 268], Perle [350, c. 146], Baby 

[354, c. 38], Girl [349, c. 146], Lady [349, c. 146], Bunny [369, c. 25], Chica [369, c. 

27], Chick [369, c. 27], Chickse [369, c. 27], Betty [354, c. 40], Princess [362, c. 127], 

Hottie [372, c. 72], Pornocheckerbraut [369, c. 94], Bombe [369, c. 22], Rakete [338, 

c. 197], Fickschlitten [359, c. 53], Gerät [320, c. 270], Pfeil [320, c. 270], heiße Schnitte 

[320, c. 125], Chaya [359, c. 26]; modisch gekleidetes Mädchen: It-Girl [338, c. 106]; 

unschönes Mädchen: Nebelkrähe [349, c. 146], Sumpfhuhn [320, c. 130], Pferd [349, 

c. 146], Zookrähe [320, c. 55], Eule [320, c. 89], Motte [320, c. 130], Kuh [320, c. 

196], Gans [320, c. 196], Else [349, c. 146], Wachtel [320, c. 130], Unke [350, c. 146], 

Plötze [320, c. 141], Draculene [349, c. 146], Xanthippe [350, c. 146], Ische [350, c. 

147], Horrorbraut [349, c. 146], Hulda [349, 146], Trine [350, c. 146], Usche [349, c 

146], Schiffschraube [349, c. 146], Schlachtschiff [349, c. 146], Gesichtseimer [349, 

c. 146], Klunte [349, c. 146], Plombe [320, c. 130], Schreckschraube [320, c. 146], 

Schachtel [320, c. 314], Schrulle [320, c. 89], Plunze [320, c. 130], Schlunze [320, c. 

294 ], Flockе [350, c. 146], Burste [350, c. 147]; zickiges Mädchen: Zicke [349, c. 
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146], Ziege [349, c. 146], Besen [349, c. 146], Zierfisch [350, c. 147], Klapperschlange 

[350, c. 147], Kaktus [350, c. 147], Giftspritze [350, c. 147]; dickes Mädchen: 

Spinatwachtel [320, c. 83], Minipanzer [320, c. 139], Dreitonner [320, c. 154], 

Knödelfee [366, c. 70], Elke [338, c. 85], Presswurst [338, c. 190], Fregatte [338, c. 

96], Platschkuh [338, c. 186], Dönerfee [369, c. 31]; dummes Mädchen: Trulla [338, c. 

248], Tussi [338, c. 249], Brötchen [369, c. 23],; arrogantes Mädchen: Bix [369, c. 

20], Pussy [369, 95], Pinguin-Lady [369, c. 92]; leichtes Mädchen: Fotze [338, 95], 

Bitch [354, c. 41], Golfplatz [369, c. 51]; mit kleinen Busen: BMW (Brett mit Warzen) 

[320, c. 73], BME (Brett mit Erbsen) [320, c. 73], flaches Hemd [320, c. 73].  

Dummkopf, Idiot: Rialo [320, c. 170], Opfer [367, c. 90], Penner [349, c. 140],  

Affenkopf [338, c. 30], Ei [338, c. 83], Mongo [338, c. 160], Behindi [320, c. 73], 

Brotgehirn [354, c. 43], Flachzange [354, c, 53], Dämeltier [354, c, 47], Klopskind 

[369, c. 68], Kanisterköpfchen [354, c. 69], Hunk [354, c. 66], Intelligenzallergiker 

[369, c. 62], Intelligenzparodist [369, c. 62], Nullpeiler [354, c. 81], Nixchecker [338, 

c. 170], Nullschnaller [338, c. 171], Poperze [354, c. 86], Schmachti [354, c. 93], 

Schnippi [366, c. 114], Schwachmat [369, c. 107], Zonk [354, c. 111], Eierfeile [361, 

c. 42], Blimse [369, c. 21], Fickschnitzel [373, c. 41], Fisch [369, c. 40], Hegel [369, 

c. 57], Korken [369, c. 70], Lappen [369, c. 73], Patient [320, c. 169], Pfosten [369, c. 

91], Horst [367, c. 62], Schmonko [369, c. 105], Spasti [369, c. 110], Tisch [369, c. 

116], Trape [369, c. 118], Knub [369, c. 69], Eddel [360, c. 40], Fickfrosch [360, c. 

48], Fraggle [359, c. 59], Gimp [360, c. 62], Gonso [360, c. 64], Holz [359, c. 74], 

Honk [359, c. 75], Larry [372, c. 89], Lauch [369, c. 74], Lowbob [359, c. 97], 

Vollhorst [367, c. 134], Vollotto [359, c. 159], Akaschnella [369, c. 10], Alpaka [354, 

c. 33], Evolutionsbremse [320, c. 159], Goftel [369, c. 51], Ticker [369, c. 116],  Backa 

[369, c. 15], Vollbacka [369, c. 15], Birnenpflückner [373, c. 18], Eggschleck [369, c. 

33], Schwachkopf [349, c. 141], Gipskopf [320, c. 88], Kameltreiber [349. c. 140], 

Kleingärtner [373, c. 43], Erbse [349, c. 141], Dusseltier [320, c. 19], Bodenturner 

[320, c. 19], Flaps [320, 19], Crusty [320, c. 36], Fuzzi [320, c. 43], Didi [320, c. 115], 

Heino [320, c. 43], Dämlack [320, c. 49], Döbel [320, c. 68] Diddl [320, c. 77], Hirni 

[320, c. 79], Kameltänzer [320, c. 156], Toffel [320, c. 164], Halbbomber [320, c. 187], 
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Nullchecker [320, c. 193], Expresschecker [320, c. 205], Rübennase [320, c. 205], 

Verpeiler [320, c. 205], Trivialo [320, c. 224], Vollsocke [320, c. 272], Supеrbirne 

[320, c. 272], Kniffel [320, 286], Toilettentieftaucher [320, c. 286], Poser [354, c. 86], 

Spacko [354, c. 97], Spaten [369, c. 110], Superdödel [338, c. 238], Spacktoleptiker 

[338, c. 227], Depp [338, c. 74], Dumpfbacke [320, c. 65], Matschbirne [338, c. 152], 

Kackpause [338, c. 128], Gollo [354, c. 59], Futa [373, c. 45], Goofy [369, c. 54], 

Hasenhirn [367, c. 59], Hohlpfosten [369, c. 59], Horscht [369, c. 60], Schlüpper [369, 

c. 104], Teilzeitdenker [369, c. 115], Blödbommel [360, c. 25], Bumsbirne [359, c. 31], 

Hänger [359, c. 70], Hängi [359, c. 70], Hohlblimse [369, c. 59], Jockel [369, c. 63], 

Kloppi [369, c. 68], Matschbanane [369, c. 79],  Scheißpimp [354, c. 43], Wichser 

[320, c. 170], Riesenarschloch [320, c. 170], Arschgesicht [320, c. 170], Arschloch 

[320, c. 170], Fucker [320, c. 170], Kacker [320, c. 170], Scheißtyp [320, c 170], 

Drecksack [338, c. 80], Arschgeige [338, c. 39], Kacktyp [338, c. 128], Kackbratze 

[338, c. 128], Käsefurz [369, c. 65]. 

Kluge Person: Denkmeister [320, c. 116], Superbirne [352, c. 170], Brain [338, 

c. 58], Durchblickologe [350, c. 149], Blitzer [369, c. 21], Leuchtturm [369, c. 75], 

Taschenbrockhaus [369, c. 115], Blitzmerker [369, c. 21], Checker [359, 33], 

Millimeterficker [369, c. 81], Blitzbirne [352, c. 170], Gripsräver [352, c. 170], 

Dickbrettbohrer [352, c. 170], Kniffel [352, c. 170], Expresschecker [352, c. 170], 

Klugscheißer [338, c. 134], Klugscheißmodus [366, c. 69], Sheldon [380, c. 112]. 

Lehrer: Flugzeugträger [338, c. 94], Pauker [338, c. 180], Pottwahl [338, c. 189], 

Mobby [320, c. 91], Leerkörper [320, c. 312] Lernfuzzi [350, c. 146], Pharao [350, c. 

146], Oberpenner [350, c. 146], Sklaventreiber [350, c. 146], Sheriff [350, c. 146], 

Häuptling [350, c. 146], Bohrmaschine [350, c. 146], Laber-Rudi [350, c. 146], 

Märchenonkel [350, c. 146], Gehirnquäler [369, c. 47], Old Schmetterhänd [350, c. 

146], Torero [350, c. 146], Büffelzähmer [350, c. 146], Silbenstecher [350, c. 146], 

Bibelhusar [350, c. 146], Kreidekratzer [369, c. 71], Einschlafhilfe [359, c. 46], 

Matrizenabzieher [360, c. 97], Erklärbär [380, c. 40], Pauker [380, c. 96], Anzug-

Cowboy [350, c. 146]; junger Lehrer: Blindgänger [338, c. 54], Jungspund [338, c. 
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127], Ref [338, c. 199], Wanzt [338, c. 260] strenger Lehrer: Depp [338, c. 74], 

Sozialversager [338, c. 206], Trodel [338, c. 247], Erfolgstyp [338, c. 87],  Pfeife [338, 

c. 183]. 

Bier: Bierdose: Blechbrötchen [374, c. 22], Hülsenfrucht [374, c. 53]; Bier: 

Knallwasser [367, c. 27], Brühe [369, c. 23], Brause [369, c. 23], Hopfenblütentee 

[371, c. 75], Hopfenkaltschale [371, c. 75], Krawallbrause [379, c. 77], 

kommunikatives Gleitmittel [372, c. 82], Flaschentee  [373, c. 52], Maurerbrause [373, 

c. 96], Sosse [381, c. 114], Mole [382, c. 84]. 

 

Zigarette: Ziese [365, c. 33], Lungenbrötchen [367, c. 28], Lungentorpedo [376, 

c. 67], Pauseninhalator [366, c. 29], Tabakroulade [366, c. 31], Tabakriegel [379, c. 

118], Krebsstäbchen [379, c. 72], Vitaminstangerl [379, c. 126], Jossi [381, c. 65], 

Fratzenfackel [373, c. 43], Lunte [359, c. 98], Tabakwurst [360, c. 149], Smoothie 

[380, c. 113], Schrippe [320, c. 21], Glimmstengel [320, c. 21], Kippe [320, c. 21], 

Camelstengel [320, c. 212], Zigi [320, c. 259], Hugo [320, c. 259],  Lule [320, c. 259], 

Sargnagel [320, c. 259]; Joint:  Chettofrühstück [369, c. 50], Keule [369, c. 67], 

Sportzigarette [369, c. 111].  

 

Eltern: Ernährer [349, c. 141], Stresskomitee [349, c. 141], Oldtimer [349, c. 

141], Geldköpfe [349, c. 141], Alten [349, c. 141], Anschaffer [349, c. 141], 

Ordnungskomitee [349, c. 141], Göttertrab [349, c. 141], Homes [320, c. 198], 

Kohlenbeschaffner [366, c. 71], Altschlaffies [320, c. 275],  Nahrungsbeschaffner 

[349, c. 141], Suppporter [369, c. 114], Erzeugungsfraktion [320, c. 251], Ellies [320, 

c. 321], Erzeuger [349, c. 141] , Mumien [320, c. 321], Sponsoren [349, c. 141] , 

Kalkstein [349, c. 141], Greise [349, c. 141], Fossilien [320, c. 310], Generalstab [349, 

c. 141], Bosse [349, c. 141], Parlamente [320, c. 183], Hausdrachen [349, c. 141], 

Regierung [366, c. 29],  Oldies [320, c. 246], Grufties [366, c. 29], Dinos [320, c. 310], 

Gespenster [349, c. 141].  
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Dicke Person: Bratwurstbomber [366, c. 28], Bühü [366, c. 30], Mugel [366, c. 

85], Pommespanzer [366, c. 97], Puddingdampfer [366, c. 100], Schnitzelfriedhof 

[366, c. 114], Schrittschwitzer [366, c. 115], Tittenfisch [366, c. 128], Toastbrot [366, 

c. 129], Wandelmasse [366, c. 137], Bifi [369, c. 19], Blutgruppe Nutella haben [369, 

c. 22], Bolle [369, c. 22], Bratwurstfriedhof [369, c. 23], Bulette [369, c. 24], Monne 

[369, c. 82], Michelinmännchen [369, c. 80], Mike [369, c. 81], Orchi [369, c. 88], 

Qualle [369, c. 96], rundes Leder [369, c. 101], Rundel [369, c. 101], Schischko [369, 

c. 104], Fettgondel [373, c. 40], Gehsteigpanzer [369, c. 48], Kalorienendlager [373, c. 

67], Panzerwendeplatz [373, c. 93], Pommesgrab [373, c. 97], Dickschiff [360, c. 36], 

Speckpack [380, c. 114], Senkkuh [369, c. 108], Specky [369, c. 110], Vollwurst [369, 

c. 123], Wammel [369, c. 124], Doppelrahmstufe [373, c. 30].  

 

Auto: Bohrkrücke [320, c. 81], Blechhaufen [320, c. 81], Rostlaube [320, c. 81], 

urstbomber Schrottkarre [320, c. 81], Schuhkarton [320, c. 84], Luxusschlitten [320, c. 

143], Riesenorgel [320, c. 142], Düsenflitzer [320, c. 149], Straßensegler [320, c. 149],  

Rennpappe [320, c. 277], Powerfloh [349, c. 138], Pygmäenporsche [349, c. 138], 

Rennwarze [349, c. 138], Schnittenschaukel [349, c. 106], Hausfrauenpanzer [349, c. 

138], Dickschiff [349, c. 138], Knutschkugel [349, c. 138], Miezenkutsche [349, c. 

138], Luxuskarose [349, c. 138], Riesenriemen [349, c. 138], Viereckrakete [349, c. 

138], Spucker [349, c. 138], Vierradjet [349, c. 138], Schaukelrad [349, c. 138], 

Dusenjet [349, c. 138] Kinderwagen [349, c. 138], Schubkarre [349, c. 138], Möhre 

[349, c. 138], Orgel [349, c. 138], Plastikbomber [349, c. 138], Konservendose [349, 

c. 138], Schlachtschiff [349, c. 138], Vehikel [349, c. 138], Rasenmäher [349, c. 138], 

Schildkröte [349, c. 138], Riemen [349, c. 138], Karre [349, c. 138], Luxusdampfer 

[349, c. 138,] Hirsch [349, c. 138], Hobel [349, c. 138], Kübel [349, c. 138] Schlitten 

[349, c. 138], Kiste [349, c. 138], Ente [349, c.138], Kugelporsche [349, c. 138].   

 

Geld: Bares [349, c. 143], Moos [349, c. 143], Money [349, c. 143], Pennies 

[320, c.], Cashew-Korne [320, c.], Papierstaub [320, c.], Kies [320, c.], Kohlenpulver 

[349, c. 143], Zaster [349, c. 143], Möpse [349, c. 143], Kröte [349, c. 143], Peanuts 
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[349, c. 143], Eisenspäne [349, c. 143], Mammon [349, c. 143], Kikerlinge [349, c. 

143], Piepen [349, c. 143]  Padde [349, c. 143], Cash [354, c. 44], Moneten [349, c. 

143], Knete [349, c. 143], Piepmätze [349, c. 143], Flöhe [349, c. 143], Buntpapier 

[349, c. 143], Wampum [320, c. 300], Spatzen [349, c. 143], Mücken [349, c. 143], 

Flattermänner [349, c. 143], Asche [349, c. 143], Schotter [349, c. 143], Mehl [349, c. 

143], Taler [349, c. 143], Splitt [349, c. 143], Patte [349, c. 143], Eier [349, c. 143], 

Kohle [349, c. 143], Gips [349, c. 143], Lappen [349, c. 143],  Kohlenpulver [320, c. 

308],  Sand [320, c. 308], Fett [373, c. 40], Holz [320, c.]; Brocken [349, c. 143],  

Mäuse [349, c. 143], Blüten [320, c. 143], Steine [349, c. 143], Lobi [366, c. 77], Öcken 

[366, c. 87], Parra [369, c. 90], Peso [369, c. 90],  

 

Kumpel: Atze [369, c. 13], Homie [366, c. 61], Digga [369, c. 37], 

Nebengeräusch [369, c. 85], Gekko [369, c. 47], Jigga [360, c. 63], Malaga [369, c. 

78], Uschi [369, c. 121], Diggez [373, c. 30], Keule [361, c. 79], Latz [361, c. 88], 

Dude [380, c. 34]. 12 

 

Disko: Fummelbunker [369, c. 10], Schnellficktreff [369, c. 106],  Zappelbunker 

[366, c. 140], Disse [369, c. 31], Hüpfbunker [369, c. 61], Lautraum [369, c. 74], 

Tittenschwungpalast [320, c. 33], Zappelbude [320, c. 78], Zappelschuppen [320, c. 

262], Soundtempel [320, c. 285].10 

 

Streber: Freizeitkiller [373, c. 43], Tafelglotzer [369, c. 114], Dudenspicker 

[369, c. 32], Eule [369, c. 38], Heimscheißer [369, c. 57], Wurzelgnom [369, c. 126], 

AGB-Leser [373, c. 9], Muchte [373, c. 85], Nerd [359, c. 110].  

 

Bierbauch: Brauereitumor [366, c. 28], Feinkostgewölbe [366, c. 39], one pack 

[366, c. 90], Paulanerspoiler [366, c. 93], Weizenspoiler [366, c. 138], 

Delikatessenbeutel [369 c. 30], Futterkammer [369, c. 45], Liebeskugel [369, c. 75], 

Hefegeschwür [373, c. 58], Hopfenspoiler [373, c. 60], Kiepe [373, c. 68], 

Konterbuckel [359, c. 87], Biermuskel [360, c. 24], Überhangmagnet [360, c. 153].  



221 
 

 

Schule: Bildungsvermittlungsinstitut [366, c. 24], Büffelbude [366, c. 30], 

Gehirnleistungszellenüberanstrengungsanstalt [369, c. 47], Kinderknast [369, c. 68], 

Knast [366, c. 29], Lernvollzugsanstalt [369, c. 75], U-Haft [369, c. 119], 

Brettergymnasium [373, c. 21], Streber-Club [360, c. 146], Rotstiftmilieu [380, c. 107]. 

 

Alkohol trinken: sich abschädeln [366, c. 9], schoppen [320, c. 29], süppeln 

[320, c. 34], diagnostikalisieren [320, c. 46], alken [320, c. 48], durchsumpfen [320, c. 

70], reischütten [320, c. 117], schütten [320, c. 117], sich zuschütten [320, c. 117], sich 

zukippen [320, c. 117], einen kippen [320, c. 121], hinunterkippen [320, c. 121], keulen 

[320, c. 121], pokulieren [320, c. 121], sich zulöten [320, c. 121], löten [369, c. 76], 

killen [369, c. 66], bechern [359, c. 22], pegeln [320, c. 174], tanken [359, c. 150], 

schickern [359, c. 103], trällern [359, c, 118], sich abfüllen [349, c. 139], sich einen 

absaufen [349, c. 139], sich vollknallen [349, c. 139], sich volllaufen lassen [349, c. 

139], sich zumachen [349, c. 139], sich einen reinsaugen [349, c. 139], einen zischen 

[349, c. 139], sich beschickern [320, c. 178], schöppeln [320, c. 201], sich zusaufen 

[320, c. 261], aufdröhnen [354, c. 37], sich bedröhnen [350, c. 144], pumpen [354, c. 

87], dichten [373, c. 30], pienen [352, c. 172], tippeln [352, c. 172], sich betöffeln [352, 

c. 172], komanieren [373, c. 71], latzen [359, c. 74], süppeln [320, c. 49], sich 

abschießen [359, c. 8], enthirnen [359, c. 48], löschen [359, c. 51], einschrauben [380, 

c. 38], kneten [359, c. 85], reinschädeln [359, c. 128], sich umballern [359, c. 155], 

schlickern [360, c. 133], Schoppe petzen [320, c. 67], sich die Rübe vollballern 

(vollschießen) [320, c. 92], sich dicht machen [320, c. 92], sich die Kante geben [320, 

c. 92], einen hinter die Rübe schmeißen [320, c. 121], sich was Feuchtes reinfüllen 

[320, c. 175], einen auf die Nase gießen (schütten) [320, c. 176], einen Django in der 

Birne (Melone, Tomate) haben [320, c. 182], (sich) aus der Welt beamen [366, c. 19], 

(sich) Knorpel fluten [373, c. 70], sich eine Kanne hinter die Schürze gießen [320, c. 

177], eine Tasse Alk reinpfeifen [320, c. 200], sich die Birne zukippen [320, c. 299], 

birnen [354, c. 41], sich einen Zacken in die Krone setzen [350, c. 144], die Birne 

zumachen [350, c. 144], sich einen Riesen Alk reinsausen [350, c. 144], einen durch 
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die Schallmauer ballern [350, c. 144], die Freßleiste volllaufen lassen [350, c. 144], die 

Klapper füllen [350, c. 150]; vor einer Party trinken: vorgluhen [369, c. 123], 

vorheizen [369, c. 124]. 

Verprügeln – schlagen: abledern [369, c. 8], Faust geben [369, c. 39], geben 

[369, c. 46], kassieren [369, c. 65], knechten [369, c. 68], umscheppern [369, c. 120], 

wurzeln [369, c. 122], opfern [359, c. 115], wegflexen j-n. [359, c. 163], wemmsen 

[359, c. 164], bomben [380, c. 22], orken [380, c. 93], dappen [369, c. 29], durchkneten 

[320, c. 39], ab, aufmischen [349, c. 148], reinmöbeln [320, c. 46], vermöbeln [320, c. 

46], frottieren [320, c. 46], klatschen [320, c. 46], abklatschen [320, c. 46], zentrieren 

[320, c. 48], durchnudeln [320, c. 49], rupfen [320, c. 54], bügeln [320, c. 55], klopfen 

[320, c. 59], abklopfen [349, c. 148], ab-, ver-, zuwamsen [320, c. 77], eintopfen [320, 

c. 86], durchschwingen [320, c. 95], punchen [320, c. 98], zusammenfaxen [320, c. 

100], bürsten [320, c. 101], abbürsten [349, c. 148], zusammenbürsten [320, c. 109], 

ab-, aufmixen [349, c. 148], funken [349, c. 148], sich beulen [349, c. 148], knüppeln 

[320, c. 109], runtersuppen [320, c. 131], niedermachen [320, c. 131], 

zusammenscheißen [320, c. 131], frikassieren [320, c. 162], polieren [320, c. 206], 

coachen [320, c. 206], trüffeln [320, c. 223], verbimsen [320, c. 248], 

dazwischenmösen [359, c. 38], brezeln [373, c. 21], keulen [350, c. 152], knütteln [350, 

c. 152], abnudeln [320, c. 296], abflocken [352, c. 172], rußen [352, c. 172], dreschen 

[354, c. 49], ölen [320, c. 101], wegckicken [320, c. 101], kesseln [352, c. 172], 

wegflexen [359, c. 163], opfern [359, c. 115],  betonieren [350, c. 152], weichklopfen 

[350, c. 152], switschen [350, c. 152], fickfacken [350, c. 152], crunchen [350, c. 152], 

bremsen [354, c. 42], Klöpse brauchen [320, c. 51], n' Ding austeilen [320, c. 232], j-

m die Hucke voll hauen [320, c. 98], einen Schuh aufblasen [320, c. 176], eine 

Vollwäsche verpassen [320, c. 265], Wichse kriegen [320, c. 265]; auf den Kopf 

schlagen: Kopfmassage brauchen [320, c. 72], einen über die Rübe (Birne) ziehen [320, 

c. 73], auf den Wirsing hauen [320, c. 104], eins auf die Mütze (Socke) geben [320, c. 

206], die Schnauze (die Fresse, die Fressleite) polieren [320, c. 183], einen über die 

Melone ziehen, die Mütze vollhageln [320, c. 206], reinsemmeln [320, c. 209], einen 
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Satz heiße Ohren verpassen [320, c. 229], Kopfmassage verpassen [320, c. 231], den 

Kürbis auspressen [320, c. 246], eine reinziehen [320, c. 267]. 

Gehen: pieken [369, c. 92], jiggern [359, c. 78], stelzen [320, c. 280]; langsam 

gehen: krüppeln [320, c. 74], gurken [320, c. 134], dackeln [320, c. 134], abdackeln 

[350, c. 147], wegdackeln [350, c. 147], schlappen [320, c. 141], ziehen [320, c. 306], 

abzittern [350, c. 147], dümpeln [350, c. 147], zockeln [350, c. 147], dahinschnecken 

[366, c. 34], tigern [350, c. 147], pudeln [352, c. 168], wackeln [350, c. 147], stoppeln 

[352, c. 168], schluppen [352, c. 168]; schnell gehen: pesen [369, c. 90], drömeln [352, 

c. 168], flottieren [350, c. 147], steppen [350, c. 147], glizzen [369, c. 50]; ziellos 

herumgehen: hinstarten [369, c. 60], pennern [361, c. 115], grasen [320, c. 316], 

pilgern [360, c. 118], eiern [354, c. 50]; weggehen: rocken [320, c. 42], losrocken [369, 

c. 79], sich davonschalten [320, c. 56], loszittern [320, c. 74], (sich) wegtun [320, c. 

74], davonspritzen [320, c. 75], (sich) raussprengen [350, c. 146], abpfeifen [320, c. 

261], schwirren  [352, c. 149], sich verpissen [320, c. 126], sich verfratzen [320, c. 

126], abzittern [320, c. 152], abjetten [320, c. 152], abhauen [320, c. 152], abseilen 

[320, c. 152], wegbrettern [320, c. 152], verdunsten [320, c. 180], sich verdünnisieren 

[320, c. 180], abzischen [320, c. 258], (sich) raussprengen [320, c. 258], (sich) 

wegklemmen [320, c. 264], sich wegklinken [320, c. 265], wegzischen [320, c. 296], 

(sich) verzupfen [320, c. 270], wacken [366, c. 135], (sich) weghängen [366, c. 138], 

sich wegschalten [320, c. 273], abpixxeln [369, c. 8], fatzen [369, c. 38], abchecken 

[359, c. 6], abzecken [373, c. 8], wegflexen [373, c. 132], abschmieren [350, c. 146], 

wegzittern [350, c. 146], sich davonschalten [350, c. 146], schwirren [352, c. 149], 

wegschiffen [352, c. 149], wegschippern [352, c. 149], wegjumpen [320, c. 288], sich 

verdüsen [349, c. 145], abkeimen [320, c. 224], sich verpfeifen [320, c. 255], sich 

verdünnen [320, c. 288], sich verkrümeln [320, c. 288], Kurve kratzen [320, c. 53], 

einen Pfeil machen [320, c. 71], die Flocke machen [320, c. 126], vom Hof reiten [320, 

c. 152], auf den Pinsel treten [320, c. 189], n' Kreis ziehen [320, c. 189], 'ne Fliege 

machen [320, c. 180], Fresse nicht sehen wollen [320, c. 255], aufs Gaspedal (auf den 

Pinsel) treten [320, c. 256], Mücke machen [320, c. 256], eine Biege machen [320, c. 
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256], den Abpfiff machen [354, c. 47], sich die Füße auf den Rücken schnallen [320, 

c. 75], einen Schuh machen [320, c. 75] . 

Rauchen: quarzen [365, c. 29], buffen (kiffen) [367, c. 10], dämpfen [367, c. 

23], harzen (kiffen) [367, c. 25], schmöggeln [367, c. 30], barzen [374, c.21], chiggen 

[374, c. 27], knörzen [374, c. 60], twixen [367, c. 31], lungenbrötchen [367, c. 88], 

reden gehen [367, c. 12], wacken (kiffen) [366, c. 135], Krebs füttern [366, c. 27], 

dübeln (kiffen) [369, c. 23], batzen (kiffen) [369, c. 16], chucksen [369, c. 12], hacheln 

(kiffen) [369, c. 54], knöseln [369, c. 69], schmöckern [369, c. 105], zwiffeln (kiffen) 

[369, c. 130], chuffen [371, c. 35], einen durchziehen [371, c. 44], grasen [371, c. 68], 

die Lunge bräunen [371, c. 97] batzen [379, c. 17], beefen [379, c. 17], grillen [379, c. 

53], Steine sammeln [379, c. 115], brummen [372, c. 28], relativieren [372, c. 126], 

schlotten [372, c. 133], suchten [372, c. 147], eine blitzen [380, c. 33].  

 

Küssen: rumlecken [365, c. 19], ansaugen [367, c. 182], rumhauen [367, c. 194], 

abdrücken [374, c. 9], rumbeißen [374, c. 97], rumlecken [374, c. 98], rumlöffeln [374, 

c. 98], züngeln [375, c. 120], schnäbeln [367, c. 195], Aal catchen [366, c. 7], 

rummaulen  [366, c. 109],  (sich) ranbeißen [366, c. 102], Lutcher tauschen [378, c. 

77], rummachen [369, c. 101]. 

 

Essen: einpfeifen [320, c. 25], schnabulieren [320, c. 32], sich reindrücken [320, 

c. 154], reintun [320, c. 154], sich reinschmecken [320, c. 25], fooden [320, c. 154], 

spachteln [320, c. 25], mampfen [320, c. 304], reinhauen [320, c. 90], knappern [320, 

c. 90], reinziehen [320, c. 301], einschmeißen [320, c. 304], feisten [320, c.], 

verspachteln [320, c. 25]. sich verdrücken [320, c. 98], reinschieben [320, c. 154], 

knappern [320, c. 175], reinknallen [320, c. 154].  

 

 Sprechen: reden (dumm): quarken [320, c. 19], schwallen [320, c. 19], 

rumrüsseln [320, c. 166], herumsülzen [320, c. 19], waffeln [320, c. 19], schwafeln 

[320, c.], lallen [320, c. 257], brabbeln [350, c. 152], gadern [350, c. 152], quasseln 

[350, c. 152], salbadern [350, c. 152] plappern [350, c. 152], stußen [350, c. 152], 
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labern [350, c. 152], plauschen [350, c. 152], fabulieren [350, c. 152], schmarren [350, 

c. 152], blubbern [350, c. 152], anmeiern [350, c. 152], sülzen [350, c. 152], reihern 

[350, c. 152], keckern [350, c. 152], blöcken [350, c. 152], kullern [350, c. 152], 

munkeln [350, c. 152], schnattern [350, c. 152], müllen [350, c.152],  faseln [350, c. 

152], ratschen [350, c. 152],  sabbern [350, c. 152],  klickern [350, c. 152]. salben [350, 

c.] 152, schwabbeln [350, c. 152], anscheißen [350, c. 152], flammen [350, c. 152], 

gackern [350, c. 152], nudeln [350, c. 152], wiehern [350, c. 152], eiern [350, c. 152];  

Unsinn reden: müllen [320, c. 20], rasseln [320, c. 62], opern [320, c. 109], rumopern 

[320, c. 63], daherrüspeln [350, c. 144], ablassen [350, c. 144], rumlabern [350, c. 144], 

flammen [350, c. 144], blubbern [350, c. 144], Scheiße quatschen [350, c. 144], Crap 

labern [350, c. 144], Müll erzählen [350, c. 144], einen an der Hacke haben [350, c. 

144], einen Knall haben [350, c. 144], Mist sabbeln [350, c. 144], Senf reden [350, c. 

144], Dünnschiss labern [350, c. 144], Müll ablassen [350, c. 144], Blödsinn labern 

(lallen) [350, c. 144], Blech zusammenfaseln [350, c. 144], einen Müllspruch 

rauslassen [350, c. 144], ansabbeln [350, c. 144], anschwirren [350, c. 144]; zutexten: 

bedönnern [350, c. 144], volltexten [350, c. 144], volldröhnen [350, c. 144], belöffeln 

[350, c. 144], volllabern [350, c. 144], beleiern [350, c. 144], belatschen [350, c. 144], 

rumlabern [350, c. 144], volllallen [350, c. 144], zulabern [350, c. 144], zuschlickern 

[350, c. 144], zukäsen [350, c. 144]; ansprechen j-n: grabbeln [350, c. 144], 

anschwallen [350, c. 144], anquarken [350, c. 144], anopern [350, c. 144], anpesen 

[350, c. 144], anpampen [350, c. 144], eintexten [350, c. 144], anblassen [350, c. 144], 

anblöcken [350, c. 144], anspritzen [350, c. 144], ranschwimmen [350, c. 144], 

ansingen [350, c. 144], beknispen [350, c. 144], beknuspern [350, c. 144], bekaspern 

[350, c. 144], belöffeln [350, c. 144], beschnarchen [350, c. 144]. 

 

Sich ausruhen: abmatten [320, c. 104], chillouten [320, c. 104], chillen [320, c. 

203], abhängen [320, c. 118], hartzen [373, c. 57], lurchen [369, c. 77], muzeln [373, 

c. 87], rumpimmeln [369, c. 101], rumhängen [320, c.], rumspacken [320, c.], verfaulen 

[320, c.], schilfen [369, c. 103], abschimmeln [320, c.], lenzen [360, c. 93], abkeimen 
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[366, c. 9], asseln [320, c.], leimen [320, c.], putzeln [320, c.], rumgubbeln [320, c.], 

chillaxen [369, c. 27], abnudeln [380, c. 7]. 

Stehlen: (ab) rippen [366, c. 7], sozialistisch umlagern [369, c. 109], klaufen 

[366, c. 68], eintüten [369, c. 40], polen [366, c. 97], chopsen [369, c. 28], djabern 

[369, c. 31], rappen [369, c. 98] , stratzen [369, c. 113] , jabbern [359, c. 77], rippen 

[359, c. 131], schenken lassen [359, c. 135], klemmen [320, c. 61], greifen [320, c. 

189], abziehen [320, c. 193], abzocken [320, c. 193], stauchen [320, c. 195], klaufen 

[320, c. 262], mausen [320, c. 264], behumsen [320, c.255], einkaufen [320, c.255], 

abgreifen [320, c. 255]. 

 

Verstehen: schnallen [320, c. 38], kapieren [320, c. 38], pullen [320, c. 48], 

packen [320, c. 51], realisieren [320, c. 51], überreißen [320, c. 51], blicken [320, c. 

52], hirnen [320, c. 52], löffeln [320, c. 53], ticken [320, c. 53], bohren [320, c. 185], 

strahlen [320, c. 185], checken [320, c. 57], fressen [320, c. 57], peilen [320, c. 57], 

raffen [320, c. 316], spannen [320, c. 57], durchblicken [320, c. 57], ziehen [320, c. 

57], polen [320, c. 57], riffeln [320, c. 57], rallen [320, c. 242].  

 

Linken: [320, c. 47], behumsen [320, c. 109], vereiern [320, c. 124], verschilfen 

[320, c. 142], einseifen [320, c. 149], beölen [320, c. 150], einnäsen [320, c. 177], 

veräppeln [320, c. 178], austakten [320, c. 200], lackmeiern [320, c. 213], lakieren 

[320, c. 213], abziehen [320, c. 225], ribbeln [320, c. 240], eiern [354, c. 50], behumsen 

[354, c. 40], abkochen [354, c. 30], am Rüssel ziehen [320, c. 46], auf einem falschen 

Kahn sitzen [320, c. 63], vom Parkett ziehen [320, c. 77], eine Plombe hinwerfen [320, 

c. 166], Schwindelmann machen [320, c. 280], Schiss erzählen [320, c. 303], abfiedeln 

[349, c. 139], abwichsen [349, c. 139], abzocken [349, c. 139], leimen [349, c. 139], 

ölen [349, c. 139], plomben [349, c. 139], verladen [349, c. 139], verscheißern [349, c. 

139].  

 

Erbrechen: abgallen [366, c. 8], göbeln [366, c. 56], Krümelhusten haben [366, 

c. 74], rückwärts essen [366, c. 107], eine Straßenpizza produzieren [366, c. 122], 
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Toilette umarmen [366, c. 129], göbschen [369, c. 51], hochessen [369, c. 59], 

Magenvulkan haben [369, c. 78], Brocken lachen [373, c. 22], Bogenhusten haben 

[359, c. 27], bröckeln [359, c. 30], Maulwurf haben [359, c. 100], den Porzellanthron 

anbeten [359, c. 122], ulfen [359, c. 154], Würfelhusten haben [359, c. 165], den Jagt 

anrufen [360, c. 75].  

 

Schlafen: abmatten [320, c. 71], knacken [320, c. 72], sägen [320, c. 72] , 

abducken [320, c. 123], pennen [320, c. 269], rumlotten [320, c. 305], campieren [320, 

c. 305], schasseln [320, c. 305], ratzen [320, c. 305] , Bubu machen [320, c. 37], 

abruhen [349, c. 148], an der Bettkante sägen [320, c.], an der Bettkante hängen [349, 

c. 148], die Bettkante abbeißen [320, c. 71].  

 

Tanzen: abhotten [320, c. 131], snashen [350, c. 131], zappeln [350, c. 131], 

pegen [350, c. 152], abbendern [349, c. 150], abfiedeln [349, c. 150], raven [349, c. 

150], hotten [349, c. 150], abstampfen [349, c. 150], das Parkett polieren [320, c. 131], 

die Platte putzen [320, c. 131], abtanzen [354, c. 31], dancen [349, c. 150], rocken [349, 

c. 150].  
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