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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики значно зріс інтерес до проблем 

пізнання дійсності та її відображення у свідомості людини. На зміну 

попереднім науковим парадигмам приходить нова, когнітивно-комунікативна, у 

рамках якої відбувається перехід семантичних досліджень на інший рівень 

аналізу – концептуальний, що передбачає вивчення значення у зв’язку з 

внутрішнім світом людини, її мисленням, процесами повсякденного 

висловлювання й розуміння. Наукові розвідки українських лінгвістів – 

Ф. С. Бацевича [13; 14], Л. Р. Безуглої [15; 16; 17], О. П. Воробйової [37], 

C. А. Жаботинської [53; 57], В. Л. Іващенко [68], М. М. Полюжина [141; 142], 

О. О. Селіванової [158; 161], І. С. Шевченко [191; 192], а також праці 

зарубіжних учених – А. Вежбицької [24; 273], T. А. ван Дейка [44; 212], 

Р. Ленекера [240; 241], Дж. Лакоффа, М. Джонсона [238; 239], Ж. Фоконьє, 

М. Тернера [217; 268], Є. Бартмінськи [202], Г. Раддена, Р. Дірвена [251], 

В. Еванс, М. Грін [215; 216], М. Шварц-Фрізель [261], зокрема російських – 

Ю. С. Степанова [172; 285], В. А. Маслової [111; 113], Д. С. Ліхачова [105], 

С. Г. Воркачова [34; 35], З. Д. Попової [145], Й. А. Стерніна [146], 

В. І. Карасика [3; 4; 5; 75; 76], Ю. М. Караулова [78], М. В. Піменової [138] 

засвідчують існування концептуального рівня в людській свідомості. 

Iз настанням третього тисячоліття відбулося прискорення науково-

технічного прогресу, посилилися комп’ютеризація та глобалізація всіх форм 

життєдіяльності людини й унаслідок цього в суспільстві деформувалися звичні 

стереотипи міжособистісних відносин. Виникли нові форми спілкування та 

життєвого устрою, що відобразилося й на такій сфері, як вибір партнера. 

Потреба вибору партнера існує з моменту виникнення людської цивілізації 

і, безперечно, вона не втратила й ніколи не втратить своєї актуальності, адже це 

початок будь-яких стосунків, як ділових, так і дружніх чи сімейних. Варто 

зауважити, що з розвитком людства та науково-технічного прогресу це явище 

трактують по-різному; воно стає об’єктом дослідження багатьох наук. 
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Проблема вибору партнера та укладення шлюбу розглядалася в низці праць із 

психології [84; 108; 116; 204; 226; 229; 242], соціології [118; 188; 254], 

лінгвістики (фрагментарно) у таких аспектах: ґендерний – У. О. Рисєва [154], 

лігвокультурологічний та когнітивний – В. А. Данилова [42], комунікативний – 

І. С. Черкасова [184] та ін. Дослідники зауважують, що існують значні 

відмінності в поглядах щодо вибору партнера для спілкування або просто 

друга, а також вибору партнера для подальшого створення сім’ї. 

Проте, як відомо, бракує наукових розвідок, які б повністю були 

присвячені дослідженню концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА на 

матеріалі німецької мови на засадах когнітивної лінгвістики, дискурсології та 

лінгвокультурології з урахуванням соціологічних, психологічних і 

прагматичних чинників, отже, це й зумовило вибір теми дисертації. 

Актуальність наукової роботи визначається відповідністю її 

проблематики провідній у сучасній лінгвістиці когнітивно-комунікативній 

науковій парадигмі, а також значущістю й водночас недостатністю дослідження 

концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА. Оскільки вибір партнера 

ґрунтується на пріоритетах лінгвоспільноти та її окремих представників, то 

комплексний аналіз цього концепту сприятиме з’ясуванню домінантних 

цінностей німецького суспільства. 

Зв’язок із науковими темами. Проблематика дисертації відповідає 

профілю досліджень, що проводяться в Інституті іноземної філології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в межах 

наукової теми «Семантико-прагматичні характеристики різних жанрів та 

дискурсів у сучасних германських мовах», затвердженої вченою радою 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 16 

від 13.04.2011 р.). 

Мета наукової розвідки – виявлення способів і засобів об’єктивації та 

особливостей дискурсивних конфігурацій концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА, а також стратегій і тактик його актуалізації в німецькомовному 

(віртуальному) дискурсі. 
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Це зумовило постановку й виконання таких завдань: 

1) дослідити теоретичні передумови аналізу концепту PARTNERWAHL / 

ВИБІР ПАРТНЕРА; 

2) розробити методологічний і методичний алгоритми дослідження 

концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА; 

3) проаналізувати номінативне поле концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА в німецькій мові; 

4) охарактеризувати слоти пропозиційного фрейму ситуації вибору 

партнера; 

5) з’ясувати комунікативні стратегії й тактики мовців при актуалізації 

концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА в німецькомовному 

(віртуальному) дискурсі; 

6) виявити дискурсивні конфігурації досліджуваного концепту. 

Об’єкт дослідження – мовні одиниці різних рівнів, які використано для 

об’єктивації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА та профілізації 

його концептуальних ознак у дискурсі. 

Предметом дослідження є об’єктивація та профілізація концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, дискурсивні конфігурації, стратегії і 

тактики його актуалізації у (віртуальному) німецькомовному дискурсі. 

Джерелами фактичного матеріалу слугували анкетні дані з Інтернет-

сайтів знайомств Firtcafe.de, Neu.de й оголошення з веб-порталу Quoka.de, веб-

сторінок газет SüddeutscheZeitung, AugsburgerAllgemeine, Mittelbayerische 

загальною кількістю 2000 текстів, лексикографічні джерела (авторитетні 

німецькі словники Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Duden – das 

Synonymwörterbuch, Köbler, Gerhard – Deutsches Etymologisches Wörterbuch, 

електронних корпусів – dwds.de, wortschatz.uni-leipzig.de), фрагментарно – 

художні тексти (твори Т. Фонтане «Effi Briest», «Frau Jenny Treibel», 

Ґ. Гауптманн «Suche impotenten Mann fürs Leben», К. Гаґн «Auf Männerfang», 

У. Борншайн «Bei Anruf nackt. Meine Partnersuche im Internet»). 
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Методологія дослідження ґрунтується на засадах когнітивно-

комунікативного підходу, що відкриває нові можливості для дослідження мови 

в системно-діяльнісному аспекті із залученням до аналізу основних понять 

когнітивної лінгвістики (І. С. Шевченко, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, 

Й. А. Стернін, М. Шварц та ін. [46; 56; 57; 92; 93; 100; 143; 169; 219; 260]), 

дискурсології (Н. Д. Арутюнова, Т. А. ван Дейк, К. С. Серажим, 

Л. Ф. Компанцева та ін. [8; 48; 139; 191; 192; 200; 212; 220; 221; 232; 270; 271]), 

комунікативної лінгвістики (О. С. Іссерс, Ф. С. Бацевич [14; 69; 70; 198]), 

лінгвокультурології (В. І. Карасик, В. А. Маслова [74; 75; 113]), 

лінгвоперсонології (Ю. М. Караулов, В. П. Нерознак, К. Ф. Сєдов [78; 119; 

156]). 

У процесі розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі 

методи дослідження: загальнонаукові – індукція, дедукція, аналіз і синтез – для 

уточнення теоретичних засад і формування висновків дослідження; лінгвістичні 

методи: метод аналізу словникових дефініцій – для з’ясування значення 

аналізованих мовних одиниць із метою конструювання номінативного поля 

концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА; інтерпретаційний аналіз – 

для витлумачення змісту оголошень та анкет, спрямованих на пошук партнера, 

концептуальний аналіз (фреймове моделювання) та семантичний аналіз – для 

аналізу пропозиційного змісту оголошень і характеристики учасників ситуації 

вибору партнера, а також виявлення дискурсивних конфігурацій концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА; дистрибутивний аналіз – для 

з’ясування сполучуваності мовних одиниць на позначення концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА та його концептуальних ознак; інтент-

аналіз – для встановлення комунікативних інтенцій адресанта, відповідних 

стратегій і тактик у ситуаціях вибору партнера; метод кількісних підрахунків – 

для забезпечення достовірності результатів, визначення частотності вживання 

мовних одиниць на позначення домінантних цінностей суб’єкта вибору як 

члена німецької лінгвоспільноти. На кожному етапі дослідження використано 

комплексну методику. 
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Наукова новизна одержаних результатів і висновків полягає в тому, що 

вперше із застосуванням комплексної методики проаналізовано концепт 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, що дало змогу охарактеризувати 

номінативне поле, структурно-семантичні особливості концепту, здійснити 

його фреймове моделювання, установити комунікативні стратегії й тактики 

актуалізації досліджуваного концепту в ситуаціях вибору партнера, його 

дискурсивні конфігурації в німецькомовному віртуальному та художньому 

(фрагментарно) дискурсах. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють положення, які 

винесено на захист: 

1. Концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА належить до універсальних, 

однак має свою національно-мовну специфіку, що зумовлено історичними, 

етнокультурними, економічними, політичними, релігійними, індивідуально-

особистісними чинниками. 

2. Концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА представлено широким 

номінативним полем, яке має комплексний характер і структуроване на ядро, 

приядерну зону, ближню периферію і дальню периферію. Для об’єктивації 

цього концепту та профілізації його концептуальних ознак слугують 

різнорівневі мовні засоби (лексичні, граматичні) різної стилістичної 

маркованості (метафори, метонімії, гіперболи, порівняння, епітети), 

семантичного наповнення, перцептивно-асоціативної образності й оцінності 

(позитивно та негативно оцінна лексика, прецедентні феномени). Інформативну 

функцію виконують також «ніки» (мережеве ім’я) у віртуальному дискурсі. 

3. Концептуальну структуру ситуації вибору представлено акціональним 

фреймом із розгортанням його слотів у предметно-центричні фрейми. 

Пропозиційний фрейм містить валентно зумовлені слоти, які репрезентують 

учасників ситуації вибору (суб’єкт вибору партнера, об’єкт вибору партнера) та 

валентно не зумовлені (мотив, ціль вибору): Х(SUBJEKT-AGENS) – WÄHLT – 

Y(OBJEKT-PATIENS) – WOZU/WARUM (GRUND/MOTIV/ZIEL). 
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4. Тексти анкет та оголошень суб’єкта вибору, вживані у віртуальному дискурсі 

«ніки» засвідчують позитивну самопрезентацію адресанта, його потреби, 

інтереси, мотиви й цілі пошуку партнера, характеризують його як мовну 

особистість: серед чоловіків – авантюрист, інтриган та маніпулятор; людина-

автомат; мрійник/романтик; серед жінок – бос; буркотуха; нерішуча; кішечка. 

Кожен тип представлено відповідним чином на лексико-граматичному рівні. 

5. Простежено домінування конвергентної та превентивної стратегій вибору 

партнера, які втілено у відповідних тактиках. Для їх вираження у конвергентній 

стратегії застосовано мовні засоби позитивно-оцінної спрямованості, 

стилістичні фігури (метафори, метонімії, гіперболи, образні епітети, порівняння 

тощо), питальні речення та риторичні запитання; в превентивній – мовні засоби 

заперечення, умови, негативно оцінної конотації, заборони – засоби, скеровані 

на запобігання контактів із небажаними для адресанта адресатами. 

6. Дискурсивні конфігурації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

засвідчують його зв’язок із низкою інших універсальних концептів, проте їхнє 

змістове наповнення відображає національно-мовну специфіку інтерпретації 

світу представниками різних лінгвоспільнот. 

7. Концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА демонструє динаміку свого 

змістового наповнення, неоднаковість його трактування представниками різних 

поколінь, різними членами одного покоління, у чому проявляється особистість 

індивідуума як носія універсальних, загальнонаціональних, соціально-групових 

та індивідуально-особистісних цінностей. 

Теоретичне значення наукової роботи полягає в тому, що її результати 

сприятимуть подальшій науковій розбудові германістики, зокрема лексикології 

німецької мови (розділ «Поняття поля у лінгвістиці», «Етимологія»), 

теоретичної граматики німецької мови (розділ «Морфологія» та «Синтаксис»), 

а також можуть бути екстрапольовані й на відповідні галузі загального 

мовознавства: когнітивну лінгвістику (номінативне поле концепту, фреймове 

моделювання, дискурсивні конфігурації концептів); теорію міжкультурної 

комунікації (національно-культурна специфіка концептуальної картини світу); 
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дискурсологію (особливості віртуального дискурсу); лінгвоперсонологію (типи 

мовних особистостей). 

Практичне значення одержаних результатів детерміновано доцільністю 

використання основних положень і висновків, а також емпіричного матеріалу 

дослідження у навчальній діяльності у процесі викладання курсу лексикології 

та теоретичної граматики німецької мови, при розробці й упровадженні 

спецкурсів із когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, теорії 

міжкультурної комунікації, дискурсивного аналізу, психолінгвістики та в 

науково-пошуковій роботі студентів і аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

викладено в доповідях на міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях: «Пріоритети германського та романського мовознавства» 

(Луцьк, 2009, 2015); «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, 

майбутнє» (Луцьк, 2010); «Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість» (Острог, 2010); «Актуальні проблеми германської філології» 

(Чернівці, 2010); «Мова. Культура. Комунікація: На перехресті світів» 

(Чернігів, 2012), «The Top Actual Researches in Modern Science» (ОАЕ, Аджман, 

2015); Всеукраїнській науковій конференції «Сучасний стан і перспективи 

дослідження германських мов та проблеми перекладу» (Житомир, 2011); 

наукових конференціях професорсько-викладацького складу 

Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 

2010–2011, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць (9 – 

одноосібно), із них шість статей у фахових виданнях України, 1 – в зарубіжному 

виданні (Угорщина). Загальний обсяг публікацій 3,9 друк. арк. У статті, 

виконаній у співавторстві з С. О. Застровською, дисертанткою особисто 

з’ясовано поняття віртуального дискурсу, зібрано і систематизовано фактичний 

матеріал, здійснено аналіз мовних засобів об’єктивації досліджуваного 

концепту у віртуальному дискурсі та сформульовано висновки. 
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Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків, бібліографії (356 найменувань). Загальний обсяг 

роботи – 240 сторінок (з них основного тексту – 198). 

У першому розділі висвітлено й узагальнено теоретичні питання, пов’язані з 

дослідженням концептів та дискурсу, розглянуто основні психологічні та 

соціологічні теорії вибору партнера, з’ясовано методи наукових досліджень та 

вибудувано алгоритм дослідження. 

У другому розділі систематизовано засоби об’єктивації концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, побудовано номінативне поле цього 

концепту, змодельовано ситуацію вибору партнера у вигляді акціонального 

фрейму з подальшим його розгортанням у предметно-центричні фрейми, 

з’ясовано та впорядковано засоби наповнення валентно зумовлених слотів 

фрейму ситуації вибору партнера. 

У третьому розділі виявлено дискурсивні характеристики концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА: проаналізовано валентно не зумовлені 

слоти фрейму ситуації вибору партнера (мотиви, цілі вибору партнера 

представниками німецької лінгвоспільноти), з’ясовано дискурсивні стратегії і 

тактики вибору партнера та встановлено дискурсивні конфігурації концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНЦЕПТУ PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

1.1. Категорійно-понятійний апарат когнітивної лінгвістики 

1.1.1. Концепт як об’єкт дослідження когнітивної лінгвістики. 

Когнітивна лінгвістика досліджує мову з позицій когнітивного підходу. У 

«Короткому словникові когнітивних термінів» подано таку дефініцію: 

«Когнітивна лінгвістика ... – це лінгвістичний напрямок, в центрі уваги якого 

перебуває мова як загальний когнітивний механізм, як когнітивний 

інструмент – система знаків, що відіграють роль у репрезентації (кодуванні) і в 

трансформуванні інформації» [278, с. 53]. Основні засади когнітивної лінгвістики 

відповідають загалом принципам когнітивної науки: людська поведінка 

детермінується комплексною системою ментальних структур та процедур; ця 

система поділяється на кілька підсистем, які базуються на частково 

специфічних, частково загальних принципах; мовна здатність закріплена 

нейробіологічно у структурних та функціональних закономірностях людського 

мозку; мову можна описати як когнітивну систему на абстрактному рівні як 

ментальний феномен з власними закономірностями; когнітивна лінгвістика – це 

менталістське утворення, оскільки дослідники наголошують на ментальному 

характері мови і описують її як частину когніції [260, с. 41]. 

З точки зору когнітивної лінгвістики когніція слугує в першу чергу 

комунікації, яка відбувається не лише усно та письмово, але й невербально, 

наприклад, за допомогою міміки, жестів, просодії [253, с. 16]. Однак не всі 

дослідники погоджуються з такою позицією. 

Учені В. Крофт та А. Круз називають три найважливіших гіпотези, які є 

провідними у лінгвокогнітивному підході до мови: мова не є автономним 

когнітивним явищем; граматика – це представлення знань на концептуальному 

рівні; знання мови виявляється у її використанні [206, с. 1]. Кінцевою метою 

лінгвістичного дослідження є характеристика мови як когнітивної сутності 

[241, с. 364-368]. 

Головним завданням антропоцентричної когнітивної лінгвістики є 
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дослідження процесу концептуалізації та її результатів – «концептів, 

концептуальних структур і всієї концептуальної системи в мозку (психіці) 

людини» [278, с. 93], яке потрібно виконати з дотриманням основних принципів 

цієї науки. Оскільки концепти та ширші утворення, до яких вони входять, 

знаходять мовне вираження, виконання цього завдання передбачає аналіз 

семантичного простору мови взагалі і, зокрема, тих його частин, які виражають 

окремі концепти [144, с. 23, 27-28]. 

Термін «концепт» останнім часом набув дуже широкого 

розповсюдження, що спричинило появу трактувань терміну з позицій різних 

наук та їхніх галузей. Як відомо, концепт – це складне багатовимірне 

утворення, яке виступає об’єктом дослідження водночас таких наук, як логіка, 

філософія, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, лінгвоконцептологія, 

лінгвокультурологія, дискурсологія та ін. У межах кожної з цих дисциплін 

сформувалися свої підходи до аналізу цього багатогранного явища. Внаслідок 

цього існує певна неоднозначність, а інколи навіть виникають дискусії та 

з’являються протиріччя щодо розуміння та витлумачення цього терміну. 

Прагнення лінгвістів позбутися таких спірних питань і призвело до появи цілої 

низки термінів, відповідників «концепту», таких як «стереотип» 

(Є. Бартмінський [202]), «архетип» (К. Юнг), «прототип» (Е. Рош [255]), 

«ґештальт» (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р. Ленекер), «лінгвокультурема» 

(В. В. Воробйов [36]), «міфологема» (В. Базильов [11]) та ін., однак, на нашу 

думку, найвлучнішим з усіх наведених залишається все ж таки «концепт». 

Уперше термін «концепт» був вжитий російським філософом 

С. А. Аскольдовим-Алєксєєвим у 1928 році, який вважав, що «концепти – це 

ембріони мисленнєвих операцій: коли вимовлене ким-небудь слово розуміється 

у власному значенні, то це значить, що той, хто це розуміє, здійснює деякий 

миттєвий акт, який стає зародком цілої системи мисленнєвих операцій» [157, 

c. 292]. Дослідник зауважував, що концепт є значно ширшим за лексичне 

значення слова, розширивши тим самим абелярівське розуміння концепту в 

епоху схоластичної логіки. Проте вчений не позбавився остаточно впливу 
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середньовічного концептуалізму, оскільки він витлумачував концепт і як 

загальне родове поняття відносно конкретних видових понять одного класу: 

«концепт – це мисленнєве утворення, яке в процесі думки замінює невизначену 

множину предметів, дій, мисленнєвих функцій одного й того ж роду» [9, 

с. 279]. 

Концепт як лінгвокогнітивне явище трактують як одиницю ментальних чи 

психічних ресурсів нашої свідомості чи тієї інформаційної структури, яка 

відображає знання і досвід людини; як оперативну змістовну одиницю пам’яті, 

ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку (lingua 

mentalis), усієї картини світу, відображеної у людській психіці [278, с. 90-93; 

224, с. 248-249]. Частина концептів прив’язані до мови, а інші концепти 

представлені у психіці особливими ментальними репрезентаціями – образами, 

картинками, схемами тощо [278, с. 90-93]. Таке трактування цього явища є 

досить розмитим, оскільки одна абстракція пояснюється через іншу. 

Деякі дослідники уважають, що концепт, виконуючи функцію заміщення, 

не виникає безпосередньо із значення слова, а виступає результатом зіткнення 

словникового значення з особистим та народним досвідом людини. І, в 

залежності від того, наскільки великий цей досвід, настільки багатими будуть 

потенції концепту. Концепт певним чином розширює значення слова, 

залишаючи можливості для співтворчості, домислювання, «дофантазування» та 

для емоційної аури [105, c. 281-282], у ньому нерозривно зрослися вербальні і 

невербальні смисли [178, c. 63]. Сукупність таких концептів утворює так звану 

концептосферу, в якій концентрується культура нації [105, c. 282]. 

У А. Вежбицької «концепт – це об’єкт зі світу «Ідеальне», який має і 

відображає певні культурно-обумовлені уявлення людини про світ 

«Дійсність»». Тобто концепти виступають інструментом пізнання світу, а 

описати їх слід засобами мови у вигляді певних пояснюючих конструкцій [24, 

c. 122]. Такий підхід до вивчення концептів можна назвати логіко-понятійним. 

А. П. Бабушкін трактує концепт як дискретну змістову одиницю 

колективної свідомості чи ідеального світу, яка зберігається у національній 
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пам’яті носія мови у вербальному вигляді, як «ментальна репрезентацію, яка 

визначає, як речі пов’язані між собою і як вони категоризуються» [10, c. 90]. 

Найсуттєвішою ознакою концепту, на думку більшості вчених, є його 

причетність до сфер знання, культури, психології та ціннісних орієнтирів того 

чи іншого етносу. Саме вони закладені в основу різних дефініційних моделей 

(далі ДМ), що застосовуються для наукового тлумачення терміна «концепт». 

Це, зокрема, такі: ДМ «концепт – епістемічне утворення» базується на 

усвідомленні інформаційних джерел людських знань і досвіду, що постають як 

синтез логічних, гносеологічних і когнітивних аспектів діяльності; ДМ 

«концепт – (психо)ментальне утворення» передбачає розуміння концепту як 

продукту людської свідомості; ДМ «концепт – (етно)культурне утворення», в 

основу якої закладене усвідомлення ролі етнокультури в житті соціального 

колективу; ДМ «концепт – (прагма)регулятивне утворення» відбиває 

інтенціональний характер дискурсивного використання ментальних сутностей: 

мова йде про їх здатність до регуляції і спрямування комунікативної поведінки, 

визначення етноспецифічних норм, стратегій та стереотипів спілкування; ДМ 

«концепт – аксіологічне утворення» грунтується на феномені духовна 

цінність», який формується на основі суспільних оцінних уявлень про добро і 

зло, правду і кривду, любов та ненависть, красу і потворність, справедливість 

тощо [147, c. 46-48]. 

М. М. Полюжин зауважує, що концепт – це сукупне, категоризуюче знання 

про дійсність, про її елементи та перспективи [141, с. 35]. Концепт – це 

ментальна одиниця, елемент свідомості, який відіграє роль посередника між 

культурою і мовою. Саме у свідомість надходить культурна інформація, там 

вона фільтрується, переробляється, систематизується та формується у вигляді 

концепту, відповідає за вибір мовних засобів, що передають інформацію в 

конкретній комунікативній ситуації для реалізації певної комунікативної мети. 

[142, с. 215]. 

Подібний підхід до трактування сутності концепту знаходимо й у інших 

дослідників, див., наприклад [260; 138], які підкреслюють, що концепти – це 
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ментальні єдності, функція яких полягає у збереженні знань про світ. За 

допомогою концептів стає можливим не лише економне зберігання, а й 

переробка суб’єктивного досвіду завдяки поділу інформації на класи за 

певними ознаками. Концепт – це уявлення про фрагмент світу. Таке уявлення 

(образ, ідея, символ) формується загальнонаціональними ознаками, які 

доповнюються ознаками індивідуального досвіду та особистої уяви. 

Ю. Є. Прохоров має своє бачення концепту і виділяє такі його основні 

риси: 1) концепт – це дійсно симулякр – не реальність, а її відображення; він 

відображає не картину світу, а тут і зараз назване уявлення про деякий елемент 

картини світу; 2) концепт – деяка сукупність ставлень до елементів картини 

світу; 3) концепт є всезагальним і національно та особистісно специфічним, що 

відображається у виборі мовних засобів його реалізації. Під концептом учений 

розуміє складену сукупність правил та оцінок організації хаосу картини буття, 

яка детермінується особливостями діяльності представників цього 

лінгвокультурного співтовариства. Вона закріплена в їхній національній 

картині світу і транслюється засобами мови у їхньому спілкуванні [151, с. 158-

159]. 

Отже, таке розмаїття трактувань концепту засвідчує той факт, що концепт 

є багатоаспектним явищем і різні його аспекти, як і визначення, актуалізуються 

залежно від спектру наукових інтересів дослідника та ракурсу дослідження. 

Релевантним вважаємо зосередити увагу на співвідношенні термінів «концепт» 

та «поняття». 

«Концепт» і «поняття». Як бачимо, вчені трактують термін «концепт» по-

різному. Спочатку концепт сприймали як синонім до слова «поняття» [288]. 

Справді, концепт близький за значенням до поняття, проте ці терміни не є 

синонімами в повному значенні слова, оскільки між ними виявлені змістовні 

відмінності. Останнім часом серед дослідників у галузі лінгвоконцептології 

побутує думка, що всякий концепт – це поняття, але не всяке поняття –

 концепт. Поняття здебільшого – це частина концепту, його ядерна структура, 
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сукупність інтегральних та диференційних ознак у низці понять одного класу 

[157, с. 294]. 

На думку В. А. Маслової, поняття – це сукупність пізнаних суттєвих 

ознак концепту, а концепти – це ментальні національно-специфічні 

утворення, це – не будь-які поняття, а лише найскладніші та найвагоміші з 

них, без яких важко уявити собі певну культуру (наприклад, «порядок» у 

німців). Крім того, поняття включає суттєві та необхідні ознаки, а концепт 

– і несуттєві ознаки [112, с. 56-57]. Концепт – це те, що називає зміст поняття, 

синонім смислу [111, с. 42]. 

Ю. С. Степанов рoзмежовує концепт і поняття, вважаючи їх термінами 

різних наук, поняттями оперує здебільшого логіка та філософія, а концепт – 

спочатку був терміном математичної логіки, а віднедавна – також лінгвістики 

та культурології. Концепт – це точка перетину між світом культури і світом 

індивідуальних смислів, це – «згусток культури у свідомості людини і те, у 

вигляді чого культура входить у ментальний світ людини, а, з іншого боку, 

концепт – це те, за допомогою чого пересічна людина сама входить у культуру, 

а інколи навіть і впливає на неї» [285, с. 42-43]. Концепт, підкреслює вчений, – 

це ідея, яка містить у собі не лише абстрактні, а й конкретно-асоціативні та 

емоційно-оцінні ознаки. «Концепти не лише мисляться, а й переживаються, 

вони – предмет емоцій, симпатій та антипатій, а інколи і зіткнень. Концепт – 

основна ланка культури в ментальному світі людини» [285, с. 43], «концепт – це 

те, що ми знаємо про об’єкт у всій його екстензії»[174, c. 97]. 

Психолінгвісти під концептом розуміють «спонтанно функціонуюче у 

пізнавальній та комунікативній діяльності індивіда базове перцептивно-

когнітивно-афективне утворення динамічного характеру, яке підпорядковується 

закономірностям психічного життя людини і внаслідок цього за низкою 

параметрів відрізняється від понять та значень як продуктів наукового опису з 

позицій лінгвістичної теорії» [60, с. 39]. При цьому наголошується, що концепт, 

по-перше, має принципово невербальну природу, а, по-друге, має дуже складну 

будову. Цілком інший підхід до розуміння концепту пропонує А. Соломонік, 
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який вважає, що концепт – це абстрактне наукове поняття, вироблене на базі 

конкретного життєвого досвіду [171, с. 246]. 

Деякі вчені розмежовують ці два терміни наступним чином: поняття – це 

те, про що люди домовляються, їх люди конструюють для того, щоб мати 

«спільну мову» при обговоренні проблем; концепти ж існують самі по собі, їх 

люди реконструюють з тією чи іншою мірою (не)впевненості [45, с. 45]. 

Концепт – це основна одиниця ментальності, не просто поняття, а сутність 

поняття… це сутність, виявлена у своїх змістовних формах – в образі, в понятті, 

у символі. Концепт – і ментальний генотип, атом генної пам’яті… і архетип, і 

первісний образ та багато іншого [87, с. 19-20]. 

Концепти – це смислові кванти людського буття в світі, котрі, в залежності 

від конкретних умов, перетворюються на різноманітні спеціалізовані 

формоутворення, «гештальти» буття… Концепти – це своєрідні культурні гени, 

які входять в генотип культури і які, напевно, визначають всю феноменальну 

поверхню культури, її фенотип… Це – інтегративні, функціонально-системні, 

багатовимірні (як мінімум, тривимірні) ідеалізовані формоутворення, що 

самоорганізуються, котрі спираються на понятійну (чи псевдо-, чи перед-

понятійну) базу, закріплені у значенні певного знака: наукового терміна або 

слова чи словосполучення звичайної мови, чи більш складної лексико-

граматико-семантичної структури, чи невербального предметного 

(квазіпредметного) образу, чи предметної (квазіпредметної) дії тощо [109, с. 16-

18]. 

Наведені відмінності відображають багатовимірність свідомості, в якій 

найважливішими співвідношеннями є такі протиставлення: «культурно-

обумовлене, культурогенне – культурно-нейтральне», «зорієнтоване на смисл – 

зорієнтоване на значення», «емоціональне – раціональне», «особистісне, 

індивідуальне – колективне», «об’єктивне, онтологічне – гносеологічне», 

«інтегративне – диференціальне», «постійно змінне, мінливе – відносно 

стабільне» і т. д. Якщо розглянути такий перелік діад – характеристик 

концепту, і подивитися саме на перший пункт, то стає зрозумілим, що концепти 
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не лише по-різному розуміються, а й становлять сутності з протилежними та 

несумісними ознаками [73, с. 25-26]. 

Очевидним є факт, що концепти характеризують буття у всій його повноті. 

А поняття – це лише один з модусів концепту (сторона, аспект вивчення). До 

концепту можна піднятися дискурсивно – через міркування, поняття, та 

недискурсивно – через образ, символ, участь в осмисленій діяльності, 

переживання емоційного стану. Поняття відкрите для визначення, а концептові 

важко дати однозначну дефініцію [77, c. 23], оскільки «концепт є більш 

дискретною сутністю, порівняно з поняттям» [114, c. 216]. 

Існує відмінність між лінгвокогнітивним та лінгвокультурним концептом, 

оскільки у них різні вектори стосовно індивіда: «лінгвокогнітивний концепт – 

це спрямування від індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний 

концепт – це спрямування від культури до індивідуальної свідомості» [76, 

с. 117]. 

Представники першого, лінгвокогнітивного, напрямку (Й. А. Стернін, 

З. Д. Попова, О. С. Кубрякова, М. М. Болдирев, А. П. Бабушкін та ін.) вбачають 

у концепті одиницю ментальної інформації, яка й забезпечує «вихід на 

концептосферу соціуму» [143, с. 13-14]. Концепти – це ті ідеальні, абстрактні 

одиниці, якими людина оперує в процесі мислення, можна сказати, що людина 

мислить концептами. Вони відображають зміст отриманих знань, досвіду, 

результатів усієї діяльності людини та результати пізнання нею оточуючого 

світу у вигляді певних одиниць, «квантів» знання [21, с. 23-24]. 

Представники другого, лінгвокультурологічного, напрямку (А. Вежбицька, 

Н. Д. Арутюнова, І. О. Голубовська, В. A. Маслова, Д. С. Ліхачов, В. М. Телія, 

Ю. С. Степанов, В. І. Карасик, Г. Г. Слишкін та ін.) розглядають концепт як 

базову одиницю культури, яка має безпосередній дотик до цінностей, ідеалів і 

установок етносів, і у якій знаходять своє найповніше відображення 

особливості національного характеру і сприйняття світу [39, с. 401], і яка має 

образний, понятійний та ціннісний компоненти, останній серед яких є 

найрелевантнішим [143, с. 13]. 
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С. Г. Воркачов визначає концепт як «одиницю колективного знання (котра 

відправляє до вищих духовних цінностей), яка маркована етнокультурною 

специфікою і має мовне вираження» [29, с. 6]. Вчений поділяє погляди 

В. В. Колесова і розуміє під концептом «синтезуюче лінгвоментальне 

утворення, яке методологічно прийшло на зміну уявленню (образу), поняттю і 

значенню, увібрало їх у себе у редукованому вигляді і стало їх своєрідним 

«гіперонімом»» [31, с. 14]. Якщо ментальне утворення не має етнокультурної 

специфіки, то воно, на думку вченого, не належить до концептів. Як «законний 

послідовник цих категорій лінгвоконцепт характеризується гетерогенністю та 

наявністю багатьох ознак: беручи від поняття дискурсивність передачі смислу, 

від образу – метафоричність та емотивність цієї передачі, а від значення – той 

факт, що ім’я концепту включене до лексичної системи мови» [3, с. 11]. 

Концепт – це спосіб існування та організації культури, який забезпечує 

зв’язок між її різними епохами та стилями. Концепт формує певну точку зору 

на об’єктивний світ і саме тому він закріплює і організовує деякі цінності, 

допомагає людині зорієнтуватися у культурному просторі та відображає 

етнічний характер лінгвокультурної спільноти [176, c. 54]. 

Деякі дослідники вважають, що говорити про концепт національної 

культури можна в тому випадку, якщо при перекладі на іншу мову не має 

дослівного еквівалента відповідного концепту: «безеквівалентна лексика, або 

те, що зазвичай називають «неперекладним у перекладі», і є тим лексиконом, на 

матеріалі якого слід складати списки фундаментальних національно-

культурних концептів» [119, с. 85]. 

Притримуючись позицій В. І. Карасика та більшості науковців, ми 

розуміємо під концептом багатовимірне смислове динамічне утворення, в 

якому виділяються ціннісна, понятійна та образна сторони, для вираження 

якого необхідна уся сукупність мовних та позамовних засобів, які прямо чи 

опосередковано ілюструють, уточнюють чи розвивають його зміст [76, с. 109-

110]. 
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Отже, виходячи з усього вищесказаного та погоджуючись з точкою зору 

М. М. Болдирева, можна підсумувати, що характерними ознаками концепту є 

образність, емотивність, оцінка, яких не має у понятті. Для поняття притаманні 

раціональність, осмисленість вагомих характеристик предметів і явищ у 

результаті поступового абстрагування від другорядних, індивідуальних ознак, 

тобто в результаті теоретичного пізнання. 

1.1.2. Будова та типологія концептів. Неоднозначним та дискусійним є й 

питання будови концептів. Серед лінгвістичного загалу побутує думка, що 

концепти – нежорстко структуровані одиниці, котрі не мають чітких меж і 

внутрішньої структури, оскільки «вони не спостерігаються безпосередньо, а 

моделюються» [197, c. 71]. Г. Г. Слишкін моделює концепт як сукупність 

асоціативних зв’язків мовних одиниць і їхніх значень і вирізняє у структурі 

концепту чотири зони – основні (інтразону, екстразону) та додаткові – квазізону 

та квазіекстразону [167, с. 17-20]. Концепт – системне утворення, яке взаємодіє із 

середовищем свого існування (національною концептосферою) шляхом 

асоціативного обміну мовними одиницями. Інтразона – сукупність входів у 

концепт – ознаки концепту, які відображають власні ознаки денотату, до 

екстразони (сукупність виходів) належать ознаки, які виявляються дослідниками 

при аналізі паремій та переносних значень, квазіінтра- та квазіекстразона 

пов’язані із формальними асоціаціями, які виникають внаслідок співзвучності 

імені концепту з іншим словом, використанням евфемізмів [168, с. 61-66]. 

Деякі вчені ототожнюють шари концепту і його ознаки (компоненти) [285, 

с. 44]. Ю. С. Степанов вважає, що концепт має поняттєву і культурну 

складові: «Концепт має складну структуру. З одного боку, до неї належить 

все, що належить будові поняття ... з другого боку, до структури концепту 

входить все те, що й робить його фактом культури – вихідна форма 

(етимологія); стисла історія; сучасні асоціації; оцінки» [285, с. 43]. У 

концепті як явищі культури можна виділити три ознаки або шари: 

1) основну, актуальну, сучасну ознаку (релевантна для всіх носіїв мови 

(культури) як засіб взаєморозуміння та спілкування); 2) одну або кілька 
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додаткових (пасивних, неактуальних, історичних) ознак (актуалізовані лише у 

свідомості представників деяких соціальних груп, при спілкуванні їх членів між 

собою); 3) внутрішню форму чи етимологічну ознаку, яка, зазвичай, зовсім не 

усвідомлюється, вона проявляється у зовнішній, словесній формі (мають 

справу лише дослідники, однак вона «існує опосередковано, як основа, на якій 

виникли і тримається решта шарів значень») [285, с. 46-48]. Дехто уявляє 

концепт метафорично у вигляді хмарини чи грудки снігу [153, с. 49]. 

З позицій лінгвокогнітивного підходу була розроблена «польова модель 

концепту, яка містить ядро та периферію» [143, с. 15-16]. Основним 

компонентом концепту є його базовий пласт/шар, який є у будь-якому концепті. 

Базовий шар – це певний чуттєвий образ, одиниця універсального предметного 

коду, яка кодує цей концепт для мисленнєвих операцій. У процесі пізнавальної 

діяльності та комунікативної практики людини, цей образ набуває в її 

свідомості нові концептуальні рівні, на нього нашаровуються нові пласти, 

внаслідок чого збільшується обсяг концепту та наповнюється його змістовий 

складник [144, c. 11]. Концепт має рухомі межі і конкретні функції [80, c. 175]. 

Концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА теж має ядро, приядерну зону, 

ближню периферію та дальню периферію. 

Якщо уявити концепт у вигляді якогось плода, то базовий шар асоціюється 

з його кісточкою. Метафору плода запропонував Й. А. Стернін. У складніших 

концептах додаткові когнітивні ознаки (їх може бути багато) нашаровуються на 

базовий образ і утворюють м’якоть плода [153, с. 49]. 

Когнітивні шари, які відображають розвиток концепту, його зв’язки з 

іншими концептами, доповнюють базовий когнітивний шар. Вони є 

результатом когніції, тобто певним результатом пізнання зовнішнього світу. 

Сукупність базового шару та додаткових когнітивних ознак і шарів – це об’єм 

концепту та визначення структури концепту [173, с. 58-59]. 

М. В. Нікітін виділяє в структурі концепту образ, поняття (інтенсіонал), 

когнітивний імплікаціонал та прагматичний імплікаціонал [121, с. 59-60]. 

Інтенсіонал формує ядро концепту і охоплює обов’язкові ознаки в його 
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структурі. Імплікаціонал – необов’язкове значення – може проявлятися у 

певному контексті. До складу семантичних ознак імплікаціоналу інколи 

потрапляють і ознаки з малим відсотком ймовірності експлікації і, навіть, такі, 

що суперечать ознакам інтенсіоналу [120, с. 105-109]. 

Представники прототипної семантики також підтверджують наявність 

образу у структурі концепту. Прототипи, вважає Дж. Лакофф, – це найбільш 

чіткі, яскраві образи, які здатні представити клас концептів у цілому 

(наприклад, для класу птахи – це горобець). На основі найважливіших ознак 

прототипу людина здійснює класифікаційну діяльність та виконує 

категоризацію знань. Е. Рош вбачає у прототипі одиницю, яка найповніше 

виявила свої властивості, спільні з іншими одиницями цієї групи, а також 

одиницю, яка може реалізувати ці властивості у найчистішому вигляді та 

найповніше, без домішку інших властивостей [143, с. 107]. А. Вежбицька 

пропонує синтезувати обидві традиції, зауважуючи, що концепція прототипів 

може суттєво доповнити семантичний аналіз, в якому є місце як для прототипів, 

так і для інваріантів [25, с. 201]. Існує також думка, що джерело мотивації 

необхідно шукати в самому концепті, структура концепту може бути 

ланцюговою, радіальною або змішаною [155, с. 73]. 

Найважливішими вимірами концепту з позицій В. І. Карасика є його 

образний, понятійний та ціннісний складники. Образна сторона концепту – це 

зорові, слухові, тактильні, смакові характеристики предметів, явищ, подій, які 

відображені у пам’яті людини, це релевантні ознаки практичного знання [74, 

с. 5]. Повнота уявлення предметно-образної сторони концепту залежить від 

життєвого досвіду людини. Концепт у цьому смислі – це згусток життєвого 

досвіду, зафіксований у пам’яті людини [76, с. 127]. 

У сучасній лінгвістиці предметно-образна сторона концепту моделюється 

у вигляді фрейму – узагальненої структури даних уявлення стереотипних 

ситуацій [47; 117, с. 7; 250]. Дослідженню цього питання присвячені наукові 

розвідки багатьох науковців [44; 47; 54; 58; 76; 218; 250]. Фрейми – це моделі 

для вимірювання та опису знань (ментальних репрезентацій), які зберігаються у 
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пам’яті людей [76, с. 127]. Учені зауважують, що «концепт – це завжди знання, 

котре структурується у фрейм, а це означає, що він відображає не просто 

суттєві ознаки об’єкта, а й усі ті, які в цьому мовному колективі заповнюються 

знанням про сутність. Отже, концепт повинен отримати культурно-національну 

приписку» [174, с. 96]. 

Релевантним для нашого дослідження є фрейм, оскільки «фрейм – це 

пресупозиційна модель, тобто людина сприймає ту чи іншу структуру як фрейм, 

якщо вона володіє знаннями про реалію, позначену словом, якщо їй відома 

послідовність подій, які очікують на неї в межах конкретної ситуації. Фрейм 

можна розглядати як об’єктивацію соціального досвіду людини, це – 

«голографічна» картинка у колективній свідомості мовців» [10, с. 55]. 

Т. А. ван Дейк зауважує, що фрейми – це не частини знання, які виділені довільно, 

вони містять основну, типову і потенційно можливу інформацію, яка асоціюється з 

тим чи іншим концептом. Фрейми певним чином організовують нашу поведінку і 

дозволяють нам правильно інтерпретувати поведінку інших людей [44, c. 16-17], 

тобто фрейм – це типова структура, яка слугує для впорядкування та організації 

певних даних, якоїсь інформації. 

Подібну думку знаходимо і в інших дослідників, які вважають, що у 

фреймі, як структурі репрезентації знань, відображено набуту досвідним шляхом 

інформацію про деяку стереотипну ситуацію та про текст, що її описує, а також 

інструкцію по її використанню [157, с. 771]. Дехто уподібнює фрейм до бланка з 

пустими клітинками, які необхідно заповнити [58]. Фрейм можна зобразити як 

«пучок» прогнозованих валентних зв’язків – слотів, або «векторів направлених 

асоціацій» [96, с. 119]. Слоти відповідають різним аспектам або параметрам, які 

виокремлюються на основі досвіду взаємодії людини з об’єктами цього типу. 

Конституентами типових фреймів виступають понятійні сутності, об’єктивовані 

в категоріальних значеннях частин мови. Вчені виділяють 5 типів фреймів: 

предметно-центричний/предметний, акціональний, партонімічний, гіпонімічний 

та асоціативний [54, с. 16-23]. 
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Концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА змоделюємо у вигляді 

акціонального фрейму [58, с. 178-192]. В акціональному фреймі декілька 

предметів, що є учасниками події, наділяються аргументними ролями. Список 

традиційних ролей (запропонований Ч. Філмором та А. Гольдбергом), 

доповнений їхніми згрупованими за типами різновидами, виглядяє наступним 

чином: «агенс – каузатор», «пацієнс/об’єкт», «афектив (результат як предмет із 

каузованою ознакою) – фактитив (результат як каузований предмет)», 

«інструмент – помічник – супроводжувач», «реципієнт – бенефактив», 

«причина – умова – ціль». Реляції між предметами, наділеними аргументними 

ролями, визначаються дією агенса/каузатора і експлікуються дієсловами діє або 

робить, які супроводжуються відповідними прийменниками: діє на 

(пацієнс/об’єкт), діє/робить із (інструментом, помічником або 

супроводжувачем), діє з-за (причини, умови або цілі) [58, c. 178-192]. У нашому 

випадку схематично це можна зобразити так: 

PARTNER 1 – WÄHLT – PARTNER 2 – WOZU/WARUM 

aбо  

Х(SUBJEKT-AGENS) – WÄHLT – Y(OBJEKT-PATIENS) – 

WOZU/WARUM (GRUND/MOTIV/ZIEL) 

 Схема 1. Акціональний фрейм  

Як відомо, кожен з нас у житті неодноразово постає перед вибором. 

Вибираючи щось чи когось, ми дуже часто сумніваємося, тому що вибір завжди 

пов’язаний з муками, оскільки людина прагне зробити його правильно, але 

інколи не все залежить лише від того, хто вибирає, а й від інших об’єктивних та 

суб’єктивних чинників. У нашому дослідженні йдеться про вибір партнера, 

який, безперечно, є дуже важливим для кожної людини, оскільки кожен прагне 

знайти своє ідеальне доповнення. Фреймова структура ситуації вибору 

партнера має три обов’язкових конституенти: суб’єкт вибору, процес вибору, 

об’єкт вибору та один додатковий – з якою метою/навіщо здійснюється вибір. 

Детальніше розглядаємо їх у ІІ розділі дисертації. 
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Понятійна сторона концепту – це мовна фіксація концепту, його 

позначення, опис, ознакова структура, дефініція, співставні характеристики 

цього концепту відносно тієї чи іншої низки концептів, які ніколи не існують 

ізольовано, найважливішою їх ознакою є голографічна багатовимірна 

вбудованість у систему нашого досвіду [76]. 

Ціннісний складник концепту – це важливість цього психічного утворення 

як для індивіда, так і для колективу. Для того, щоб виділити концепт, 

необхідна ціннісна сторона. Сукупність концептів, які розглядаються в аспекті 

цінностей, утворює ціннісну картину світу. Саме в цьому складному 

ментальному утворенні виділяються найвагоміші для цієї культури смисли, 

сукупність яких і утворює певний тип культури, який підтримується і 

зберігається у мові [76, с. 129]. 

С. Г. Воркачов не вважає ціннісний вимір концепту суттєвим для власне 

лінгвістичного дослідження. Вчений виокремлює понятійний складник, який 

відображає структуру концепту; образний складник концепту як фіксацію 

когнітивних метафор, які в свою чергу підтримують його у мовній свідомості; 

значеннєвий складник, що визначається місцем імені концепту в лексико-

граматичній системі конкретної мови [32, c. 13]. 

Причини розбіжностей у викладених поглядах полягають, на нашу думку, 

перш за все у різних підходах дослідників та у специфіці конкретних концептів, 

які стали об’єктом їхніх досліджень, адже небезпідставним є припущення, що 

різні типи концептів можуть мати різні структури. 

Отже, зробивши огляд низки праць провідних учених, ми дійшли певних 

висновків стосовно будови концептів: структура концептів є неоднорідною, вона 

містить певні пласти (ознаки) і має нашарування різних епох; елементи 

структури концепту – невипадкові, вони об’єднуються мотиваційними 

зв’язками; оцінка – важливий складник концептів; існують різні типи 

концептів, що спричинило їх детальний опис у наукових розвідках багатьох 

лінгвістів. 
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Питання про існування різних типів концептів виникло одним із перших 

у процесі становлення когнітивної лінгвістики. Пошуки та спроби дати 

визначення концепту, його ментальній специфіці були тісно пов’язані з 

проблемою класифікації концептів, якій дослідники приділяли значну увагу. 

Теоретичне осмислення поняття «концепт» та типології концептів 

спричинило розуміння того, що концепт – це парасольковий термін, який 

об’єднує різні види ментальних явищ, функція яких полягає у структурації 

знань у свідомості людини. Дослідники дійшли до висновку, що концепти – це 

одиниці мислення, які за своїм змістом та організацією можуть бути досить 

різними, зберігаючи при цьому свої основні функції – структурувати знання та 

виступати одиницями мисленнєвого процесу. Оскільки типи знання, які 

передаються концептами, можуть відрізнятися, то типологія концептів можлива 

і необхідна [143, с. 116]. Крім того, необхідно також підкреслити, що типи 

концептів мають всеохоплюючий характер і не залежать від мови їх 

вербалізації [146, с. 14]. 

Ми спробуємо розібратися у цьому важливому питанні і визначитися, яку 

типологію взяти за основу, щоб знайти в ній місце концепту PARTNERWAHL / 

ВИБІР ПАРТНЕРА. 

Проблемою класифікації концептів займалися такі провідні науковці в 

галузі когнітивної лінгвістики: О. П. Воробйова, О. О. Селіванова, 

А. М. Приходько, А. П. Бабушкін, М. М. Болдирев, В. І. Карасик, 

С. Г. Воркачов, Г. Г. Слишкін, Й. А. Стернін, З. Д. Попова, М. В. Піменова, 

оскільки вона є «важливою і необхідною для системного розуміння тієї чи 

іншої лінгвокультури» [147, с. 83]. Типологічну організацію концептокорпусу 

можна розглядати у рамках таких бінарних опозицій, як «параметричність – 

непараметричність», «універсальність – специфічність», «регулятивність – 

нерегулятивність», «позитивність – негативність» [147, с. 83]. 

В. І. Карасик наголошує на тому, що антиномічний характер та наявність 

бінарної опозиції як конститутивної ознаки концепту є однією з найважливіших 

ознак категоріального статусу концептів. За змістовим наповненням вчений 
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протиставляє концепти як параметричні (відіграють роль класифікуючих 

категорій для співставлення реальних характеристик об’єктів: простір, час, 

кількість, якість) і непараметричні (профілюються на рівні відчуттів, уявлень та 

асоціацій і можуть у свою чергу розділятися на регулятиви та нерегулятиви) 

ментальні утворення [73, с. 31]. У регулятивних концептах найважливішим є 

ціннісний компонент, наприклад, «щастя», «щедрість», причому цінності можуть 

бути як позитивними, так і негативними і саме регулятивні концепти є 

найцікавішими для виявлення особливостей ментальності певного народу чи 

якоїсь групи у його складі. Нерегулятивні концепти – це синкретичні ментальні 

утворення різного роду – «подорож», «здоров’я», «подарунок». Залежно від того, 

наскільки широке коло мовних особистостей, для яких ці концепти є 

пріоритетними орієнтирами поведінки, регулятиви та нерегулятиви поділяються 

на універсальні (загальнолюдські), етноспецифічні, соціоспецифічні і 

індивідуальні [73, с. 31-32]. 

С. Аскольдов виділяє два типи концептів – пізнавальні та художні, 

наголошуючи при цьому, що між ними існують рухомі межі. Пізнавальні 

концепти – схематичні, мають поняттєву природу, оброблюють сферу 

замінюваних явищ з одного погляду. Художні концепти – діалогічні, 

характеризуються невизначеністю можливостей і підкоряються художній 

асоціативності, тобто вони, здебільшого, образні, символічні [9, с. 267-279]. 

Деякі вчені пропонують класифікувати концепти за параметром суб’єкта: 

ідіоконцепти, властиві свідомості окремого індивіда; узуальні концепти, 

характерні для певної групи; етноконцепти, властиві всім представникам 

етнічної спільноти; загальнолюдські концепти, відомі всьому людству й 

репрезентовані в різних мовах [161, с. 12]. 

А. Вежбицька класифікує типи концептів за семантичним параметром і 

виокремлює концепт-мінімум, концепт-максимум та енциклопедичний додаток. 

Концепт-мінімум – це неповне володіння смислом слова, що притаманне 

звичайному носію мови, якому відома сама реалія, але вона є нібито 

несуттєвою для його життєвої практики. Концепт-максимум передбачає 
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«повне» володіння смислом слова, яке притаманне пересічному носієві мови, 

якому реалія відома в усьому її обсязі. Енциклопедичний додаток – це вже 

розширення чи поглиблення концепту-максимуму в галузі професійних знань 

[273, c. 215]. 

За когнітологічним параметром виділяють первинні, які необхідні для 

утворення концептуальної системи, й вторинні концепти. Первинні концепти – 

це вихідні концепти, сутність яких не підлягає аналізу до тих пір, поки вони не 

стають частиною системи; вторинні концепти – похідні концепти, що 

розвинулись з первинних, постійно уточнюються, модифікуються та 

видозмінюються під впливом інших концептів [278, с. 91]. 

Й. А. Стернін виокремлює три типи концептів: однорівневі, багаторівневі 

та сегментні. Однорівневі концепти містять лише чуттєве ядро, фактично – 

один базовий шар. Багаторівневі концепти включають декілька когнітивних 

шарів, які розрізняються за рівнем абстракції, який ними відображається, і 

послідовно нашаровуються на базовий шар. Сегментні концепти – це базовий 

чуттєвий шар, оточений декількома сегментами, рівноправними за ступенем 

абстракції [173, с. 59]. 

Слушну типологію концептів, в основу якої покладено структуру 

концепту, пропонує М. В. Піменова. Дослідниця так поділяє концепти: за 

ознакою появи концептів – споконвічні (зародилися в національній 

концептуальній системі) та запозичені (були привнесені в неї з інших 

національних концептуальних систем); за ознакою розвитку структури – 

концепти, що розвиваються (активно використовуються, доповнюють свою 

структуру новими ознаками), і такі, що застигли (їх структура припинила 

поповнюватися новими ознаками, що, як правило, обумовлене зникненням 

реалій, що пов’язані з концептом, процесом переходу слова – репрезентанта 

концепту із активного вжитку у пасивний словниковий запас, так звані архаїзми 

чи історизми, наприклад, цар); за ознакою постійності базової структури – 

постійні (у них не змінилася понятійна та ціннісна частина структури, не 

зважаючи на зникнення чи трансформацію референтів, наприклад, правитель) 
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та трансформовані (відповідають новим реаліям і у них зникла референтна база: 

рос. красна девица – красивая девушка – красавица); за принципом первісності 

– первісні (основні, є базою для похідних) та похідні концепти [138, с. 101-106; 

86, с. 213-214]. 

А. В. Рудакова виділяє такі критерії класифікації концептів: за ступенем 

конкретності/абстрактності змісту; за вираженістю в мові; за мірою усталеності 

в мові; за частотою та регулярністю актуалізації; за мовним вираженням 

одиниць, що їх вербалізують (лексико-фразеологічні, граматичні, синтаксичні) 

та ін. [153, с. 37-39]. 

Розглянувши запропоновані типології концептів класифікуємо 

досліджуваний нами концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА як: 

1) загальнолюдський, оскільки він релевантний для представників будь-якої 

національності, змінюватися може лише його змістове наповнення; 

2) регулятивний універсальний, оскільки ціннісний компонент найважливіший, 

адже вибір партнера безпосередньо пов’язаний і з щастям, і з любов’ю, і з 

добротою, і з красою тощо; 3) абстрактний – вибираючи конкретну людину, 

орієнтуються на абстрактні сутності, такі як любов, доброта, вірність, які дуже 

важливі для кожної особистості; 4) багаторівневий – тому що структурується на 

ядро, приядерну зону, ближню периферію та дальню периферію. На цьому етапі 

звернемося до проблеми об’єктивації концептів. 

1.1.3. Об’єктивація концептів. Концепт як одиниця концептосфери може 

виражатися мовним знаком чи їх сукупністю. Проте є й такі концепти, які не 

мають вираження в системі мови, а озовнішнюються на основі альтернативних 

знакових систем, таких як жести і міміка, музика і живопис, скульптура і танець 

та ін. 

Коли концепт отримує мовне вираження, то ті мовні засоби, які для цього 

використовуються, називаються засобами вербалізації, об’єктивації в мові, 

мовної репрезентації, озовнішнювання концепту [143, с. 67]. Основне завдання 

дослідника полягає в отриманні вичерпного списку мовних одиниць, які 

об’єктивують досліджуваний ним концепт як ментальну одиницю у певний 
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період розвитку суспільства, тобто проаналізувати номінативне поле концепту 

[143, с. 66]. 

Деякі концепти мають досить розгалужене номінативне поле, яке легко 

виявити. Це притаманно для найбільш комунікативно релевантних концептів 

(ЖІНКА, ЧОЛОВІК, ЩАСТЯ). Інші можуть мати обмежене номінативне поле, 

що здебільшого властиве для вузькоспецифічних, маловідомих сутностей, з 

якими зіштовхується обмежене коло людей. Певні концепти мають лише 

суб’єктивні, оказіональні, індивідуально-авторські номінації [143, с. 68].  

Номінативне поле є неоднорідним, воно містить як прямі номінації (ядро 

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

розкривають зміст концепту та ставлення до нього у різних комунікативних 

ситуаціях (периферія номінативного поля) [143, с. 69]. 

В. І. Карасик розрізняє три принципово різних способи об’єктивації 

концепту – позначення, вираження і опис. Позначення – це присвоєння 

фрагментові осмислюваної дійсності найменування, спеціального знаку [76, 

с. 109-110]. Вираження концепту – це вся сукупність мовних та немовних 

засобів, які прямо чи опосередковано ілюструють, уточнюють та розвивають 

його зміст. Опис – це спеціальні дослідницькі процедури тлумачення значення 

його імені та найближчих позначень: дефініціювання, контекстуальний аналіз, 

етимологічний аналіз, пареміологічний аналіз, інтерв’ю, анкетування, 

коментування [76, с. 110-111]. 

До мовних засобів, які можуть входити в номінативне поле концепту і 

сприяти його опису в процесі лінгвокогнітивного дослідження, належать: 

1) прямі номінації концепту (ключове слово-репрезентант концепту, яке 

вибирається особою в якості імені концепту та імені номінативного поля та 

його системні синоніми); 2) похідні номінації концепту (переносні, похідні); 

3) спільнокореневі слова, одиниці різних частин мови; 4) симіляри (термін 

А. А. Залевської) – лексеми, які виявляються у ході експерименту, наближені за 

значенням до досліджуваних, хоч вони не є синонімами в традиційному 

смислі); 5) фразеосполучення, які включають ім’я концепту; 6) паремії 
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(прислів’я, приказки та афоризми); 7) метафоричні номінації; 8) стійкі 

порівняння з ключовим словом; 9) вільні словосполучення, які номінують деякі 

ознаки концепту; 10) асоціативне поле (сукупність асоціатів); 11) суб’єктивні 

словесні дефініції, запропоновані респондентами як тлумачення цього 

концепту; 12) словникові тлумачення мовних одиниць, котрі об’єктивують 

концепт; 13) словникові статті в енциклопедії чи довіднику (інформаційно-

експлікативні тексти); 14) тематичні тексти (науковий чи науково-популярний, 

де йдеться про зміст концепту); 15) публіцистичний чи художній тексти з 

наявними у них засобами висвітлення змісту концепту; 16) сукупності текстів 

(при необхідності експлікації чи обговорення змісту складних, абстрактних чи 

індивідуально-авторських концептів) [143, с. 69-71]. 

З точки зору лінгвокультурології концепт має складну структуру, до якої 

належить все, завдяки чому вибудовується поняття, але й, крім того, до 

структури концепту входить все, завдяки чому концепт стає фактом культури – 

етимологія, основні історичні риси, сучасні асоціації, оцінки, конотації [112, 

с. 59-60]. В. А. Маслова та Р. М. Фрумкіна розрізняють ядро та периферію 

концепту. Ядро – це словникові значення тієї чи іншої лексеми. Тобто саме 

матеріали тлумачних словників стануть дослідникові у нагоді, щоб розкрити 

зміст концепту та виявити специфіку його мовного вираження. Периферія – це 

суб’єктивний досвід, різні прагматичні складові лексеми, конотації та асоціації. 

Важливим також є тип концепту, оскільки він впливає на вибір методів його 

опису [111, с. 58-59]. Деякі лінгвісти притримуються думки, що переважна 

більшість концептів номінуються лексичним шляхом, менша – синтаксичним і 

фразеологічним [147, с. 107-108]. 

Профілізація концепту – це дисперсна техніка творення його вербального 

портрета, пов’язана з дискурсивною діяльністю людини, яка зумовлює її 

суб’єктивно-оцінне ставлення до концепту і, відповідно, його специфічне 

відтворення засобами вторинної номінації як об’єкта рефлексії. Принципово 

важливим у такому відтворенні є твердження, що об’єкт завжди багатший за ті 

ознаки, особливості й параметри, які в ньому виявляє суб’єкт. Профілізація – це 
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варіативна репрезентація концепту в асоціативному полі особи, яка знаходить в 

концепті або приписує йому додаткові чи нові властивості. Техніка профілізації 

зводиться до прийомів матеріального представлення потенційних можливостей 

концепту, що опосередковується синтагматикою мовлення, продуктом якої є 

дискурс з його безмежною кількістю текстів і контекстів [147, с. 110]. 

Отже, очевидним є той факт, що існує досить велика кількість засобів 

об’єктивації концепту, але не кожен концепт може вербалізуватися однаково. 

Не всі ознаки концепту актуалізуються одночасно у дискурсі. Саме дискурс є 

середовищем об’єктивації та профілізації концептів. 

1.2. Категорійно-понятійний апарат дискурсології 

Розгляд основних понять дискурсології є релевантним для нашого 

дослідженя, оскільки концепти актуалізуються саме в дискурсі. Дискурс як 

комплексна комунікативна категорія виступає об’єктом численних досліджень 

різних наук: лінгвістики, літературознавства, соціології, психології, логіки, 

етнографії, і філософії. Саме цій тематиці присвячені праці таких учених, як 

В. І. Карасик [72; 76], В. Б. Кашкін [79], В. Є. Чернявська [186; 187], 

К. С. Серажим [164], І. С. Шевченко[191; 192], Т. ван Дейк [209; 212], C. Мілс 

[249], Р. Водак [275], Б. Бай [201], М. Венгелер [272], І. О. Велика [26]. 

У лінгвістичний обіг поняття «дискурc» було введене З. Харрісом у 50-ті 

роки ХХ ст. Під «дискурсом» вчений розумів «послідовність речень вимовлену 

(чи написану) однією чи кількома особами в певній ситуації [288, с. 137]. 

Існують різні підходи щодо визначення цього терміну і до цих пір не має його 

єдиної конкретної дефініції та й, напевно, не може бути, оскільки дискурс – це 

субстанція, яка не має чіткого контуру та об’єму і знаходиться у постійному 

русі. Вже у 70-90-і роки, базуючись на працях Т. А. ван Дейка, з’являється таке 

визначення: «Дискурс – зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – 

прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін. факторами. … 

Дискурс – це мовлення «заглиблене в життя» [209]. 

У філософському розумінні (у дусі М. Фуко) дискурс трактують як панівну 

ідеологію (чи соціальну практику), як конгломерат певних тем і фрагментів 
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знань, що може втілюватись не лише у текстах, але й архітектурних спорудах 

[222, c. 247; 186, с. 89; 193, с. 44-49]. 

У «Словнику термінів міжкультурної комунікації» під редакцією 

Ф. Бацевича подається така дефініція цього феномену: «Дискурс – тип 

комунікативної діяльності, інтерактивне явище, тривалий у часі процес, 

утілений у певній (іноді значній) кількості повідомлень; мовленнєвий потік, що 

має різні форми вияву (усну, писемну, друковану, паралінгвальну тощо), 

відбувається у межах одного чи кількох каналів комунікації, регулюється 

стратегіями і тактиками учасників спілкування і являє собою складний синтез 

когнітивних, мовних і позамовних чинників, залежних від тематики 

спілкування. Дискурс має своїм результатом формування різноманітних текстів 

і мовленнєвих жанрів» [277, с. 43-44]. 

Вітчизняна дослідниця К. С. Серажим розуміє під дискурсом «складний 

соціолінгвістичний феномен сучасного комунікативного середовища, який, по-

перше, детермінується (прямо чи опосередковано) його соціокультурними, 

політичними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими 

(конституюючими чи фоновими) чинниками, по-друге, має «видиму» – 

лінгвістичну (зв’язний текст чи його семантично значущий та синтаксично 

завершений фрагмент) та «невидиму» – екстралінгвістичну (знання про світ, 

думки, настанови, мету адресанта, необхідні для розуміння цього тексту) 

структуру і, по-третє, характеризується спільністю світу, який «будується» 

впродовж розгортання дискурсу його репродуцентом (автором) та 

інтерпретується його реципієнтом (слухачем, читачем тощо)». Дискурс – це, 

образно кажучи, життя тексту в нашій свідомості, це накладання інформації, 

яку ми отримуємо з цього тексту, і нашого знання про обставини [164, с. 13]. 

Деякі науковці вважають, що «під дискурсом слід розуміти текст(и) у 

нерозривному зв’язку з ситуативним контекстом: у сукупності з соціальними, 

культурно-історичними, ідеологічними, психологічними та ін. факторами, з 

системою комунікативно-прагматичних і когнітивних цільових установок 

автора, який взаємодіє з адресатом, який в свою чергу зумовлює особливу – 
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таку, а не інакшу – впорядкованість мовних одиниць різного рівня при втіленні 

в тексті. Дискурс характеризує комунікативний процес, який спричиняє 

утворення певної формальної структури – тексту. Залежно від дослідницьких 

завдань дискурс, в одному випадку, означає конкретну комунікативну подію, а 

в іншому – має на увазі комунікативну подію як інтегративну сукупність 

визначених комунікативних актів, результатом якої є змістовно-тематична 

спільність текстів [187, с. 147]. 

Інші лінгвісти розуміють дискурс як розгалужену структуру знань, 

невід’ємними компонентами якої є знання про мовлення та мовленнєву 

діяльність [100, c. 125], як когнітивний процес, пов’язаний з продукуванням 

мовлення, створенням мисленнєвого продукту, а під текстом вони вбачають 

кінцевий результат мисленнєвої діяльності, який має визначену закінчену (і 

зафіксовану) форму [101, с. 186-197]. Розмежування поняття дискурсу і тексту є 

необхідним [22, c. 32]. 

В. В. Красних пропонує таку дефініцію: «дискурс – це вербалізована 

мовномисленнєва діяльність, яку розуміють як сукупність процесу та 

результату, і яка містить як власне лінгвістичний, так і екстралінгвістичний 

плани». Якщо розглядати дискурс з точки зору результату, то – це сукупність 

текстів, породжених в процесі комунікації, а з точки зору процесу – це 

мовномисленнєва діяльність, яка вербалізується тут і зараз [97, с. 113-114]. 

На думку Г. М. Манаєнко, дискурс – це загальноприйнятий тип 

мовленнєвої поведінки суб’єкта у будь-якій сфері людської діяльності, 

детермінований соціально-історичними умовами, а також усталеними 

стереотипами щодо організації текстів як компонентів, які складають та 

відображають його специфіку [110, с. 32]. 

Узагальнивши всі наведені дефініції дискурсу, ми з’ясували, що для 

визначення поняття «дискурс» суттєве значення має наукова традиція, 

відповідно дискурс трактується: 1) у дусі М. Фуко – як панівна ідеологія, як 

конгломерат певних тем і фрагментів знань, що може втілюватись не лише у 

текстах, але й архітектурних спорудах (Г. Ґрефен, М. Лідке); 2) як конкретна 
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комунікативна подія, як процес, результатом якого є текст. Як процес він 

регулюється стратегіями і тактиками учасників комунікації і являє собою 

синтез когнітивних, мовних і позамовних чинників (Ф. С. Бацевич, 

О. С. Кубрякова, В. В. Красних, та ін.); 3) як сукупність тематично 

співвіднесених текстів, що апелюють до однієї теми (В. Є. Чернявська, 

В. В. Красних). Для дослідження концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА релевантним вбачаємо зосередити увагу на визначеннях 2) та 3)). 

Розуміючи дискурс як спілкування за допомогою тексту, В. І. Карасик 

протиставляє дві класифікації дискурсу – соціолінгвістичну (у її основу 

покладено ознаку учасників спілкування) і прагмалінгвістичну (вона будується 

на основі ознаки комунікативної тональності). В рамках соціолінгвістичної 

класифікації дискурсу виділяються особистісно-орієнтований і статусно-

орієнтований дискурс, кожен з яких в свою чергу поділяється на кілька підтипів 

(в першому випадку – побутовий та буттєвий, у другому – інституційний та 

неінституційний). Типологія дискурсу, що виділяється на основі 

прагмалінгвістичного критерію, може будуватися на різних підставах, 

провідними серед яких є такі: 1) одноплановість / багатоплановість смислів, 

2) заданість / відкритість реакцій, 3) серйозність / несерйозність спілкування, 

4) кооперативнiсть / конфліктність спілкування, 5) пріоритет змісту / форми 

спілкування, 6) конкретність / абстрактність тематики [72]. 

Cтосовно сучасного соціуму можна виділити в межах інституціонального 

дискурсу такі види: політичний, адміністративний, юридичний, військовий, 

педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, 

спортивний, науковий, сценічний та масово-інформаційний [76, с. 234]. 

Релевантним для нашого дослідження є Інтернет-дискурс як частина 

масово-інформаційного. З появою та бурхливим розвитком нових 

інформаційних технологій відбувається перелом у багатьох сферах людської 

діяльності. У ХХІ столітті важко вже навіть уявити людину без комп’ютера, 

Інтернету, мобільного телефону, які з’явилися відносно недавно, але стали 

незамінними для суспільства. Вони посягнули не лише на ділові стосунки, але й 
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посіли чільне місце в особистому житті великої кількості індивідуумів, і нікого 

вже не дивують віртуальні знайомства та віртуальний вибір партнера, vor allem 

Internet hat die Partnersuche revolutioniert – передусім Інтернет перевернув 

пошуки партнера [298, с. 81]. Цій тематиці присвячена низка праць таких 

учених, як А. В. Олянич [124], Л. Ф. Компанцева [91], М. Клуба [233], 

Т. ван Дейк [210; 211], Ф. Кротц [236], Н. Луман [244], Ф. Шульц [259; 260], 

Ш. Штенгель [267]. 

В умовах сучасного суспільства, культурною домінантою якого стає 

продукування і розповсюдження смислу, в якому найважливішою рушійною 

силою є інформація, і в якому її виробництво і управління стає культурним, 

ідеологічним і маркетинговим проектом, ключовим дискурсом, який реалізує 

рух соціальної думки і формує концептуальну картину світу людини, є дискурс 

мас-медіа [140]. 

Інтернет становить окремий вид у складній соціальній системі ЗМІ і 

розглядається М. В.  Шкондіним як «окреме структурне утворення», «множина 

однотипних системних об’єктів» [71; 194, с. 37]. Інтернет – це специфічне 

полікодове інформаційне середовище, що забезпечує доступ до своїх ресурсів і 

формується електронною пам’яттю, розміщеною на різних, але пов’язаних один 

з одним певними протоколами комп’ютерах [140]. 

Творці Інтернету вбачали у ньому новий спосіб передачі, збереження, 

пошуку та представлення інформації. Але, як наслідок, сформувалось «нове 

соціокультурне середовище, яке залишає відбиток на спілкуванні користувачів 

Інтернетом, і через те можна говорити про появу нового типу дискурсу – 

віртуального [106, с. 7]. 

Одностайної думки щодо назви такого типу дискурсу не існує. Нам 

імпонує думка К. В. Овчарової, яка вважає, що поняття «комп’ютерний 

дискурс», «електронний дискурс» та «Інтернет-дискурс» є тотожними, оскільки 

«всі вони – це комунікативні дії, пов’язані з обміном інформацією і 

спілкуванням між людьми за посередництвом комп’ютера» [123, с. 27]. 
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Л. Ф. Компанцева визначає «віртуальний дискурс – як комунікативну 

подію Мережі, комунікативну ситуацію, зафіксовану в гіпертексті; системний 

процес кореляції символьно-мовного спілкування віртуальних комунікантів, 

спосіб представлення віртуальних мовних особистостей в єдності 

психологічних, соціальних, національних, етичних та інших характеристик». 

Дослідниця називає п’ять комунікативно-прагматичних параметрів взаємодії 

гіпертексту й віртуального дискурсу: 1) вони належать до різних рівнів 

організації мережевої комунікації – структурно-функціонального й 

комунікативно-прагматичного; 2) актуальність і потреба тих або інших 

сторінок гіпертексту визначають прагматичну організацію дискурсу; 3) якщо 

віртуальний дискурс – це комунікативна подія, то гіпертекст – результат самого 

факту тієї або іншої комунікативної події, комунікативної ситуації, 

зафіксований у віртуальному часі й просторі; 4) дискурс включає гіпертекст, 

формується на його основі, у той же час створює нові відгалуження гіпертексту 

– дискурси, застиглі в текстах; 5) механізми функціонування гіпертексту 

засновані на комунікативній доцільності, оскільки реципієнт гіпертексту сам 

конструює його структуру» [90, с. 10]. 

О. В. Лутовинова, взявши за основу визначення дискурсу, запропоноване 

В. І. Карасиком, трактує «віртуальний дискурс як текст, занурений у ситуацію 

спілкування у віртуальній реальності» [106, с. 18]. 

Проаналізувавши всі вищезгадані дефініції віртуального дискурсу, 

розглядаємо його у нашому дослідженні і як сукупність текстів, присвячених 

одній темі (темі вибору партнера), і як комунікативну подію, яка має свої 

диференційні ознаки: ця подія дистантна, пролонгована у часі, інтеракція 

відбувається між суб’єктом вибору, як адресантом, та потенційним адресатом, 

ким стає той, кого зацікавить звернення (оголошення/анкета) адресанта, яке має 

форму прямої мови, проте як дискурсивний процес має своїм результатом 

тексти, що характеризуються як інтра- так і екстратекстовими (під впливом 

чинників дискурсивного процесу) особливостями. 
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Увагу лінгвістів привертають також студії феномену мовної особистості у 

віртуальному дискурсі, оскільки «саме людина є головним мірилом та 

головним змістом віртуального світу» [106, с. 85]. До питання вивчення 

«мовної особистості» апелюють багато науковців: Ю. М. Караулов, 

C. Г. Воркачов, І. О. Голубовська, С. О. Застровська, К. Ф. Сєдов та ін. [6; 30; 

38; 40; 61; 63; 67; 78; 122; 137; 152; 156]. Це поняття було введено 

В. В. Виноградовим, але особливої уваги воно набуло в останні десятиріччя з 

бурхливим розвитком когнітивної лінгвістики. На думку Г. І. Богіна, «мовна 

особистість характеризується не стільки тим, що вона знає про мову, як тим, що 

вона може зробити із мовою» [19, с. 3]. 

Для трактування цього поняття важливо передусім розібратися у розумінні 

сучасною наукою особистості взагалі. У психології під особистістю вбачають 

«відносно стабільну організацію мотиваційних нахилів, які виникають у 

процесі взаємодії між біологічними стимулами та соціальним і фізичним 

оточенням, умовами» [78, с. 35]. У повсякденному розумінні особистість – це 

«стиль життя індивіда чи характерний спосіб реагування на життєві проблеми» 

[78, с. 35]. Стиль життя людини залежить від багатьох чинників: від її знань, 

досвіду, інтелекту, її емоціональних характеристик та волі. Як тільки об’єктом 

аналізу стає мовна особистість, на перший план висувають саме її 

інтелектуальні характеристики [78, с. 36]. Проте кожна людина володіє мовою 

по-різному, і в залежності від цього виділяють такі рівні вивчення мовної 

особистості: нульовий, тобто структурно-мовний, який показує ступінь 

оволодіння мовою і називається семантичним; перший – номінований лінгво-

когнітивним – передбачає відображення в описі мовної моделі світу 

особистості; другий включає виявлення та характеристику мотивів, цілей, які 

спонукають особистість до розвитку, керують її поведінкою, текстотворенням, і 

визначають ієрархію смислів і цінностей у мовній моделі світу особистості [78, 

с. 37]. 

Для того, щоб здійснити повний опис мовної особистості з метою її аналізу 

чи синтезу необхідно охарактеризувати семантико-структурний рівень її 
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організації, реконструювати мовну модель світу чи тезаурус цієї особистості 

(на основі випродукуваних нею текстів чи спеціального тестування) та виявити 

її життєві чи ситуативні домінанти, установки, мотиви, які відображаються у 

процесах продукування текстів та їх змісті, а також в особливостях сприйняття 

чужих текстів [78, с. 43]. 

В мережі Інтернет мовна особистість, як вважає Г. М. Трофимова, – це 

«сукупність текстів, створених як самими особистостями, так і про них, проте 

найбільш адекватні характеристики особистості містяться у текстах, які вона 

створила сама, особливо при спонтанному, неформалізованому спілкуванні 

[177, с. 40]». 

Л. Ф. Компанцева пропонує таке трактування віртуальної мовної 

особистості – це «дискурсивний варіант мовної особистості, представлений у 

мовному просторі Мережі, зафіксований у комунікативних стратегіях і 

тактиках спілкування, типах мовної поведінки, у значеннях фрагментів 

гіпертексту, лінгвокогнітивних особливостях тезауруса» [90, с. 21-22]. 

Беззаперечним є той факт, що «учасники віртуального дискурсу ніколи не 

можуть бути цілком впевненими в тому, ким насправді є їх партнери по 

комунікації» [106, с. 86]. Реальне «я» людини у віртуальному просторі завжди 

невизначене. 

Для нашого дослідження особливо релевантними є віртуальний дискурс та 

віртуальна мовна особистість, оскільки життя людини в сучасному 

глобалізованому світі набирає все більшого темпу, то звичними стають фрази 

на кшталт: «Не встигаю…», «Поспішаю…», «Катастрофічно бракує часу…». І 

дуже часто через такий цейтнот люди не мають змоги поспілкуватися в 

реальному житті і шукають вихід із ситуації у віртуальній комунікації, 

вибираючи тут собі партнера як для спілкування, так і для створення сім’ї або 

для укладення віртуального шлюбу, що є не новим у наш час, див. напр. [203; 

323; 259; 260; 268]. 

Як відомо, партнерські стосунки починаються з вибору партнера для 

подальшого спілкування, спільного проживання або заснування сім’ї. Г. Кохер 
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справедливо зауважує: Die drei wichtigsten Wahlen im Leben des Menschen: Die 

Berufswahl, die Partnerwahl und die Arztwahl – три найважливіших вибори у 

житті: вибір професії, вибір партнера та вибір лікаря [353]. Ми цілком 

погоджуємося з автором цієї цитати, і вважаємо, що хороший, надійний 

партнер – це та людина, з якою почуваєшся як «за стіною» у будь-якій ситуації, 

з якою хочеться і порозмовляти, і помовчати, і створити сім’ю, і провести разом 

вільний час. Сім’я, як правило, це – уособлення кохання, затишку, 

взаєморозуміння, підтримки та допомоги один одному у кожну хвилину. 

Щоправда існували і у наш час все більше з’являється шлюбів за розрахунком, 

де перевага надається лише матеріальним благам, а не людським якостям чи 

загальнонаціональним цінностям. У кінці ХХ та на початку ХХІ століття це 

відчувається особливо гостро. Змінилося світобачення та світосприйняття 

людей і пріоритетними стають інші критерії вибору партнера. З приходом у 

повсякденне життя людини нових засобів масової інформації, таких як 

комп’ютер та Інтернет, живе спілкування, на жаль, уже не відіграє такої 

важливої ролі, як раніше, інколи людям навіть важко знайти потрібні слова при 

очній зустрічі. Велика кількість населення має перед собою німого 

співрозмовника – комп’ютер, використовуючи для контактування електронну 

пошту, чат та соціальні мережі. Усе це стало поштовхом до появи нової галузі – 

сайтів віртуальних знайомств, віртуальних шлюбних агентств. Крім того, 

оголошення про знайомство подаються тепер значно частіше в електронні ЗМІ, 

оскільки такий носій інформації доступний більшій кількості споживачів, тобто 

шанси на успіх зростають автоматично. Ця сфера – віртуальне спілкування, 

знайомство та вибір партнера – недостатньо досліджена з точки зору 

лінгвістики. 

Оскільки концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, як і будь-який 

інший концепт, є багатогранним феноменом, то для його дослідження згідно 

поставлених завдань необхідним є застосування комплексної методики. 
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1.3. Психологічні та соціологічні теорії вибору партнера 

Вибір партнера – майбутнього чоловіка чи дружини – це одна із 

найважливіших складових дошлюбного періоду, якому передують знайомство 

та залицяння. Відмінною рисою дошлюбного знайомства, на думку 

Н. А. Коваль, є здебільшого його випадковий характер. Більшість знайомств 

відбувається під час проведення вільного часу, в магазині, в транспорті, за 

посередництвом друкованих ЗМІ та Інтернету тощо [84, с. 55]. 

Кожна молода людина не один раз задумується над своїм майбутнім і мріє 

про свого обранця. Нерідко в її уяві вимальовується певний образ, здебільшого 

ідеалізований, і в житті вона прагне знайти саме такого персонажа, але, як 

свідчить практика, це не завжди реально. Інколи хлопець та дівчина не можуть 

цілком усвідомити, які риси характеру домінують у коханому чи коханій. По-

перше, у них не завжди вистачає життєвого досвіду, адже не всі мають змогу 

вибирати серед багатьох, тобто декілька разів, по-друге, на думку психологів, 

«людям взагалі притаманне прагнення на перших порах знайомства 

приховувати свої недоліки та перебільшувати достоїнства. До того ж через 

прив’язаність та почуття, які з’являються в цей момент, дуже часто виникає 

«ефект ореолу», суть якого полягає в тому, що на основі зовнішніх даних 

створюється позитивне враження і завдяки цьому навіть інші, невідомі поки 

що, риси партнера оцінюються так само» [84, с. 53-54]. Вибір певного партнера 

відображає не лише особистісні характеристики людини, котра робить цей 

вибір, а й також виражає цінності та соціальну організацію суспільства, до 

якого вона належить. Здебільшого сам конкретний процес вибору партнера є 

мініатюрою великого суспільства, вважає О. В. Лисова [108, c. 43]. Адже 

суспільні закони певним чином детермінують його перебіг. З їхнім розвитком 

та зміною відбувається переосмислення усіх галузей, що прямо пропорційно 

відображається на житті кожної конкретної особистості та на її світогляді. 

В історії людського роду існує багато факторів, які, безумовно, впливали 

на цей процес. Це й суспільні закони щодо приналежності до певної соціальної 
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верстви чи етносу, укладення шлюбів в економічних чи політичних цілях, а 

також конфесійні обмеження. 

Як відомо, у західних державах на сучасному етапі переважає 

індивідуальний вибір партнера, тобто молода людина обирає собі свого 

нареченого чи наречену на основі романтичного кохання. Але, якщо 

простежити історію цього питання, то стає очевидним, що у різні періоди 

розвитку суспільства мотивація змінювалася, а сам вибір здійснювали батьки 

чи найближче оточення. Яскравим прикладом цього виступають всесвітньо 

відомі персонажі з однойменного твору У. Шекспіра Ромео та Джульєтта [262], 

які у свій час не змогли бути разом через непримиренний конфлікт батьків, а 

також герої драми «Підступність та кохання» класика німецької літератури 

Ф. Шіллера [257], де інтриги та втручання родичів призвели до смерті Луїзи 

Міллер, розбивши щасливе кохання між простою міщанкою та аристократом 

Фердинандом. 

Як свідчать результати досліджень, шлюби по домовленості або з 

розрахунку батьків були довготривалішими, аніж ті, де молодята покладалися 

лише на свої почуття, оскільки дорослі краще і раціональніше могли оцінити 

критерії сумісності подружжя, у той час як закохані наречені дуже часто 

прозрівали лише через певний період, тобто, як каже народна мудрість, «Die 

Liebe macht blind» – «Любов сліпа». Але, як зазначено у лексиконі «Moderne 

Bibliothek des Wissens in 4 Bänden», таке припущення є хибним, оскільки 

справжня любов навпаки насторожує і робить людину ясновидцем стосовно 

того, які чесноти та недоліки притаманні потенційному партнеру. Сліпою може 

бути лише закоханість, і саме тому не слід одружуватися у такому стані, а дати 

змогу перевірити свої почуття у часовому та просторовому проміжку [303, 

c. 416]. 

У виборі супутника життя родина звертала увагу передусім на його статки, 

тобто чи є він заможним чи ні, на стан здоров’я, оскільки в ті часи медицина ще 

не була достатньо розвинутою і явище природного відбору було досить добре 

відомим усім. Ще один важливий критерій – це здатність до важкої праці. 
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Акцентувалося також і те, що в сім’ї повинен народитися продовжувач роду, 

через те жінка мусила вступати у шлюб молодою. Що ж до того, чи відчували 

партнери симпатію один до одного, то це було зовсім неважливо. Серед 

куркулів (заможних селян) популярним було одруження між родинами, тобто 

таким чином багатство знову зберігалося і примножувалося у певному колі. На 

початку 18 ст. майже половина жінок із сімей, які мали право обиратися у 

міські збори, одружувалися з двоюрідним або троюрідним братом. У багатьох 

країнах Європи побутувала навіть заборона вступати у шлюб, якщо матеріальне 

становище молодих людей було нестабільним. А у північній Німеччині 

втручалися колективно до вибору партнера ще більше, ніж в інших країнах. 

Община змушувала молодят навіть складати певні іспити перед вступом до 

шлюбу [263]. Дуже часто наречені знайомилися лише в день заручин. З цього 

приводу теоретик у справах сім’ї Е. фон Ксиландер («50 Thesen über die Ehe») 

зауважив: «Man nahm den Ehepartner an, wie man heute nur noch die Kinder aus 

dem Mutterleib annimmt – ohne ihn zu kennen». – Партнера по шлюбу приймали 

таким, якими тепер лише дітей приймають з материнського лона – не знаючи 

його [319]. 

Із приходом індустріальної революції у Європі у цій сфері почали 

відбуватися зміни. Перш за все помітним це стало у суспільстві промисловців: 

вони автономніше підходили до вибору партнера, практикувалися також 

громадянські шлюби, що згодом послугувало прикладом для сільських жителів. 

Проте середня буржуазія ще довго не хотіла відмовлятися від права батьків на 

одруження своїх дітей [263; 346]. 

Прагнення вчених пояснити механізм вибору партнера призвело до 

створення низки концепцій. Найпопулярнішими є еволюційно-психологічна 

теорія сексуальних стратегій та соціально-психологічна рольова теорія. На 

увагу також заслуговують психоаналітична теорія З. Фрейда, модель 

комплементарності (взаємодоповнюваності) Р. Ф. Уiнча, інструментальна 

теорія підбору подружжя Р. Сентерса, теорія фільтрів А. Керкгоффа та 
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К. Девіса та ступенева модель Р. Кляйна, соціобілогічна модель вибору 

партнера та ін. [84; 346]. Розглянемо деякі з них детальніше. 

Одним з перших почав розмірковувати над причинами вступу до шлюбу 

засновник класичного психоаналізу 3. Фрейд. В основу його психоаналітичної 

теорії закладено припущення про потяг, який діти відчувають від народження 

до батьків. Але, оскільки у більшості культур існує заборона інцесту, вони 

можуть завдяки складному неусвідомленому процесу переносити любов на 

інші, суспільно схвалювані об’єкти – на свого потенційного партнера [179, 

c. 89; 180]. Очевидно саме тому багато юнаків хотіли б зустріти майбутню 

супутницю життя, подібну на їхню матір, і дуже часто дівчата звертають увагу 

на молодиків (або навіть старших чоловіків), схожих на їхнього батька. Проте 

рідко зазначається, що такі орієнтації притаманні тим, хто виріс у 

благополучній гармонійній сім’ї. А от молоді люди з проблемних сімей часто 

формують своє бачення ідеалу за принципом «навпаки» [181, с. 301-302]. 

Згідно з еволюційно-психологічною теорією люди шукають собі такого 

партнера, який може надати нащадкам максимально можливу ймовірність на 

виживання. Підґрунтям цього підходу є вчення Чарльза Дарвіна, у якому 

передбачається, що живі істоти прагнуть до народження якнайбільшої кількості 

нащадків [204; 205]. Проте застосування еволюційної теорії на людську 

психологію залишається спірним питанням. Більшість критиків вважають, що 

продовження роду як мета вибору партнера переоцінюється. Цікавим є також 

той факт, що особи протилежної статі ставляться до цього по-різному. 

Чоловіки, які теоретично можуть зачати багато дітей, зважають згідно з цією 

теорією більше на кількісний показник. Жінки ж інвестують у народження 

немовляти незрівнянно більше і через те їм важливіша у цьому випадку якість. 

Саме це призвело до того, що жінки, на думку Д. М. Буса та Д. П. Шмітта [205], 

більше надавали перевагу тим чоловікам, в яких вони вбачали годувальника та 

захисника, а також зважали на їх соціальний статус та ресурси. Матері під час 

виношування дитини та її годування не мали змоги дбати про матеріальні 

блага, через те вони вибирали старших, заможніших партнерів з високим 
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соціальним статусом, які тривалий час могли прогодувати сім’ю. Для чоловіків 

у цьому випадку вирішальною, очевидно, була репродуктивна здатність, 

оскільки вона обмежена певними часовими межами. А оцінити її можна було 

лише за зовнішнім виглядом, тобто будовою тіла, гладкою шкірою, блискучими 

очима та поведінкою [205; 229]. 

Німецький психолог А. Гей уважає, що згідно з цією теорією у «гомо 

сапієнс» ХХ ст. теж спрацьовують механізми, які зародилися на основі переваг 

селекції. Навіть емансипована жінка, на його думку, звертає увагу в процесі 

вибору партнера на такі його якості, як соціальна домінантність, здатність до 

стосунків та емоційний ангажемент. А парубків цікавить не лише здатність 

дружини народити здорових дітей, але й, крім того, вони хочуть бути впевнені, 

що їм «не підкинуть зозуленя у гніздо» [229, c. 8-9]. У своєму дослідженні він 

спирається на праці відомого американського теоретика в галузі еволюції 

Б. Елліса, який стверджує, що такі критерії, як готовність чоловіка піклуватися 

про дружину, дітей та захищати їх і його здатність бути емоційно зацікавленим 

у стосунках, у справах сім’ї, ще й у наші дні виступають важливим фактором 

оцінки чоловіків жінками [214; 229, c. 15].  

Інакший принцип закладений у теорію соціальних ролей, запропоновану 

американським психологом Е. Іглі. Суть її полягає в тому, що визначальним 

критерієм для статевих відмінностей у виборі партнера є соціальне оточення. У 

різних суспільствах родова ієрархія базується на поділі праці за статевою 

ознакою, тобто йдеться про різні ролі чоловіка та жінки у суспільстві. Під 

соціальними ролями розуміють «низку переконань та поглядів, які поділяє 

більшість членів одного суспільства, і які стосуються того, як поводиться чи як 

слід би було поводитись особі, яка займає певну позицію у суспільстві» [213]. 

Статево специфічні критерії вибору партнера повинні відображати спробу 

окремої особи, максимально показати свою користь для суспільства, у якому 

існує нерівноправність соціальних позицій представників протилежної статі. 

Тобто на поділ праці впливали певні стереотипи, згідно з якими жінки мусили 

виховувати дітей, виконувати домашню роботу, а чоловіки заробляти гроші і 
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забезпечувати сім’ю. Проте з часом у суспільстві з’явилося інше бачення цього 

питання [256, с. 19-23]. 

Згідно з теорією комплементарних (взаємодоповнюючих) потреб 

Р. Ф. Уінча існує дві групи факторів впливу на процес вибору партнера. 

«Шукаючи чоловіка чи жінку, кожен робить ставку на того, хто дасть максимум 

задоволення потреб. Зближенню майбутнього подружжя сприяє задоволення та 

винагорода. У партнерів повинні бути подібні соціальні риси. Проте в той же 

час на рівні особистісних характеристик наявні відмінності і через те 

протилежності притягуються» [84, с. 70; 242, c. 18-19]. 

Інструментальна теорія підбору подружжя, розроблена Р. Сентерсом, теж 

акцентує головну увагу на задоволенні потреб, але вчений наголошує на тому, 

що деякі потреби є важливішими за інші (наприклад, статеві та необхідність 

належати комусь) і в чоловіків та жінок домінують по-різному [2, с. 43-44]. 

Підґрунтям теорії фільтрів А. Керкгоффа та К. Девіса є принцип 

фільтрації або відсіювання потенційних партнерів на певному етапі. Перша 

стадія – місце проживання – звужує коло можливих претендентів за рахунок 

того, що відпадають ті особи, з якими вже ніколи не зустрінешся. Другим 

фактором слугує відбір відповідно до ознак гомогенності (раса, 

віросповіданння, соціальний статус, освітній рівень, вік та ін.). Тут людина 

контактує з тими, хто здається їй привабливим. Третій етап визначається 

фільтрацією цінностей, переконань, світоглядних позицій та рольових 

очікувань. І на останньому важливим виявляється співпадання за потребо-

мотиваційними критеріями. Результатом проходження через усі фільтри і є 

вступ до шлюбу [84, с. 70; 242, c. 20-21]. 

Усім достеменно відомо, що ця тема є релевантною для кожного з нас. 

Традиційно існує дві відомі тези для пояснення феномену вибору партнера: 

гомогамія та гетерогамія.  

В основу гомогамії закладено принцип «Gleich und gleich gesellt sich gern» 

[229, c. 12]. Поняття «гомогамія» складається із грецьких слів ὁμόιος (homoios) 

у значенні «рівний» та γάμος (gamos) – «шлюб», і у вільному перекладі може 
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означати «Gleichheirat» – «рівне одруження». Тобто – це специфічний спосіб 

укладання шлюбу, який передбачає широке рівноправ’я партнерів» [231, с. 19]. 

«Саме ж поняття «гомогамія» означає однотипність індивідуумів у процесі 

вибору, при цьому йдеться про рівність та подібність партнерів (наречених) 

щодо вирішальних ознак (таких як рівень освіченості, освіта, приналежність до 

певного класу, вік, конфесія та ін.)» [231]. 

К. Ельзнер наводить у своєму довіднику для осіб, які перебувають в 

активному пошуку партнера, саме такі «десять ознак подібності як передумову 

можливих стосунків: суспільний фон, розумовий розвиток, уявлення про 

цінності, інтереси, життєва мета, тілесна привабливість, сексуальні потреби, 

вік, бажання та здатність здобувати освіту та вміння спілкуватися один з 

одним» [цит. по 229, с. 12]. Інші дослідники додають до цього переліку ще расу, 

національність, релігію, приналежність до певного соціального прошарку 

(виник навіть вислів «In die eigenen Kreise heiraten») і, навіть, різницю у віці 

[цит. по 229, с. 13]. Дослідженням у цій галузі присвячені також наукові 

розвідки таких учених як М. Гассебраук [226, c. 265-273], M. Менц [247], 

M. Рідель [254]. 

Антонімом до поняття «гомогамія» виступає термін «гетерогамія», який 

походить від грецьких слів ετερος (heteros) – «інші» або «з іншого боку» та 

γάμος (gamos) – «шлюб», і в перекладі німецькою мовою означає «Fremdheirat»  

– «одруження на жінці з іншого племені (не з племені матері)» [231, с. 22]. За 

визначенням американського соціолога Р. Ф. Уінча це – шлюб між людьми, що 

мають різні соціальні ознаки (раса, релігія, національність та ін.), особлива 

увага акцентується якраз на відмінностях, завдяки яким партнери, 

одружуючись, ніби доповнюють один одного [274]. В його основу закладено 

німецький вислів «Gegensätze ziehen sich an» – «протилежності притягуються». 

Свідченням цього є такий приклад: «Große schlanke dunkle Männer suchen sich 

kleine mollige blonde Frauen – Високі стрункі темноволосі чоловіки шукають 

собі низьких повненьких білявих жінок» [229, c. 13]. Або, коли один 

представник подружньої пари має бажання домінувати, а інший прагне 
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підкорятися, у такому випадку задовольняються потреби обох сторін. Як 

показують емпіричні дослідження, обидві гіпотези відповідають дійсності, але 

гомогамія домінує [346]. 

Відома також соціобіологічна модель вибору партнера, яка фокусує увагу 

на різних стратегіях вибору партнера, застосування яких залежить від ситуації 

та завдань, які ставлять перед собою чоловіки та жінки [108, с. 47]. 

Варто також зауважити, що стать особи теж по-різному впливає на вибір 

партнера. Відмінність у поглядах на одне і те ж питання зумовлена, передусім, 

постановкою життєвих цілей. Жінки надають перевагу хорошому шлюбу та 

вихованню дітей, а чоловіки, здебільшого, роблять ставку на професійні 

досягнення та гарний дім [229, c. 16-18]. Крім того, особи протилежної статі 

мають різні очікування один від одного. Дівчата хочуть отримати не якогось 

там компаньйона, а саме «справжнього, ідеального». Навіть якщо вони 

раціонально знають, що «принців на білому коні» не існує, все ж таки їх не 

залишає прагнення здобути кращого з кращих. Жінки у виборі партнера 

набагато романтичніші та наївніші, ніж чоловіки. А ті, в свою чергу, 

здебільшого акцентують увагу на зовнішній красі своїх обранок. Звичайно, не 

можна сказати, що всі інші критерії неважливі, просто тут прослідковується 

така мотивація: дружина повинна прикрашати свого чоловіка, щоб на неї 

звертали увагу інші, і ні в якому разі не повинна бути набагато розумнішою чи 

за своїм соціальним статусом вищою за чоловіка [338]. Проте, найважливішим 

критерієм вибору партнера у жінок вважається його соціоекономічний статус. 

Оскільки високий статус чоловіка завжди надавав йому певні переваги над 

іншими, його цінували і поважали, що відображалося відповідно прямо 

пропорційно і на його сім’ї. Це підтверджує ціла низка досліджень різних 

науковців [229, c. 16-18]. Крім того, цікавим є той факт, що матеріально добре 

забезпечені жінки шукають собі здебільшого не менш заможних обранців. При 

чому, чим вищий соціальний статус має жінка, тим важче їй знайти гідного 

претендента «на руку та серце». Чоловіки споконвіків мали перевагу у цьому 

питанні, так залишається і зараз. Сильна половина людства виступає активною 
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стороною створення сім’ї. Дівчина ж, якщо і прагне до цього, то робить це 

опосередковано, завуальовано (через гарну фізичну форму, стиль одягу, 

зачіску, макіяж, прикраси, парфуми, багате придане тощо). 

Проте, незважаючи на всі вищевказані критерії, не слід забувати, що для 

хороших та довготривалих стосунків необхідні не лише позитивні риси 

характеру обох партнерів, але й вміння та прагнення розуміти один одного та 

підтримувати. 

1.4. Методологія та методика когнітивно-дискурсивного дослідження 

концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

Проблема методології лінгвістичних досліджень посідає центральне місце 

у сучасній лінгвістиці, зокрема цим питанням займалися такі дослідники, як 

Ю. С. Степанов, М. Ф. Алефіренко, І. В. Арнольд, М. П. Кочерган, 

О. О. Селіванова, В. А. Маслова, див., напр. [1; 89; 94; 95; 104; 157; 158; 169; 

243; 266]. Проте, у сучасному мовознавстві не має однозначного трактування 

терміну «метод». Як зазначає М. П. Кочерган, метод використовують у 

загальнонауковому, філософському значеннi, у спецiальнонауковому, тобто 

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

збігається зi значенням терміна методика» [94, c. 11]. Важливим також є 

розмежування понять метод, методологія та методика. 

У перекладі з грецької метод – це шлях дослідження. У загальнонауковому 

значенні термін метод означає шлях пізнання й витлумачення будь-якого 

явища. Такий метод є єдиним для всіх наук, як, наприклад, діалектичний метод, 

за яким об’єктивний світ пізнають у його цілісності, суперечливості й розвитку. 

Метод трактується О. О.  Селівановою, з одного боку, як спосіб організації 

пізнавальної й дослідницької діяльності науковця з метою аналізу явищ і 

закономірностей певного об’єкта науки; з іншого − як система процедур 

вивчення об’єкта дослідження та / або перевірки отриманих результатів [157, 

393]. 

Методологія – це «вчення про прийоми і засоби наукового пізнання, це 

сукупність методів, які застосовуються» [286, с. 221] у певній галузі науки. 
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Найбільш узагальненим із названих цілком справедливо вважають поняття 

методології, яке нерідко становить основу різних концепцій. Метод як важлива 

складова входить у структуру і методології, і концепції, хоча «розробка його 

провідних принципів і прийомів, послідовність їх використання диктуються 

передусім концептуальними засадами» [286, c. 221-222]. 

На вiдмiну вiд методу, методика розглядається як конкретне застосування 

загальноприйнятого методу вiдповiдно до мети й завдань дослiдження. 

Наприклад, з метою концептуального аналiзу може здійснюватися 

реконструкцiя лише ядерного компонента концепту або його культурного шару, 

або метафоричне моделювання. Метод має певні процедури дослідження, які 

називають прийомами (наприклад, прийомом компонентного аналізу може бути 

дистрибутивний аналіз, аналіз опозицій) [157, c. 393]. 

Зважаючи на широке й вузьке тлумачення методу, використані в 

мовознавстві методи поділяються на загальні, до яких належать спостереження, 

індукція, дедукція, гіпотеза, аналіз, синтез, таксономія, порівняння, 

формалізація, ідеалізація, експеримент, фальсифікація й моделювання, та 

лінгвістичні, що є спеціальними методами, застосовуються саме в лінгвістиці з 

метою вивчення її об’єкта та предмета і мають власну специфіку [157, c. 394]. 

Спільними для всіх наук є вихідні підходи до дослідження явищ – індукція 

й дедукція. Їх часто називають методами. Індукція – метод дослідження, згідно 

з яким на підставі знання про окреме роблять висновок про загальне. Дедукція – 

метод дослідження, згідно з яким на основі загальних положень (аксіом, 

постулатів, гіпотез) роблять висновки про окремі факти. Іншими словами, 

індукція – це логічний умовивід від окремого до загального, а дедукція – від 

загального до окремого. 

У лінгвістиці частіше використовують індуктивний метод. Дуже часто в 

мовознавчих розвідках індукцію й дедукцію використовують одночасно, що 

робить результати дослідження достовірнішими, об’єктивнішими [94, c. 11]. 

Гіпотеза є побудовою припущення щодо ознак, закономірностей, способів 

існування досліджуваного об’єкта. Вона – варіант можливого розв’язання 



52 

 

 

проблеми, висувається наперед і потребує перевірки та підтвердження. Під час 

подальшого аналізу проблеми гіпотеза підтверджується, перетворюючись при 

цьому на наукову теорію, або спростовується дослідником, хоч існують 

гіпотези, які не можна підтвердити чи спростувати. Вони так i залишаються 

гіпотезами [157, c. 394]. Аналіз i синтез як загальнонаукові методи – це 

діалектична єдність протилежностей: перший передбачає розділення цілого на 

частини й опис кожної з частин i зв’язків мiж ними, другий – поєднання частин 

у цiлiсну систему. Порівняння використовується з метою вияву спільних i 

специфічних ознак двох явищ, розбіжностей мiж ними за певними 

показниками. У мовознавстві порівняння є базою порівняльно-історичного, 

зiставного, типологічного та інших методів [157, c. 394]. Варто також 

зауважити, що загальні методи є основою для лінгвістичних методів. 

М. Ф. Алефіренко вважає, що у будь-якому дослідженні слід 

дотримуватись принципу системної методології. Під лінгвістичним методом 

вчений розуміє сукупність дослідницьких прийомів, методик та операцій, які 

використовуються для досягнення завдань у відповідності з певною 

лінгвістичною теорією та принципами (методологією) пізнання [1, с. 395]. 

Тобто вже у визначенні очевидним є зв’язок методу та методології, яка, на 

думку М. Ф. Алефіренко, є сукупністю вихідних принципів, якими оперує 

лінгвіст на різних етапах дослідження, починаючи з визначення його цілей та 

закінчуючи формулюванням висновків та узагальнень [1, с. 318]. 

У лінгвістичній методології вчений пропонує виділяти три рівні: 1) 

загальну для всіх наук філософську доктрину; 2) загальнонаукову філософію, 

яка застосовується лише у групі наук; 3) часткову методологію, специфічну для 

однієї науки [1, с. 319]. 

Отже, системна методологія в сучасній лінгвістиці – це ті сфери наукового 

пошуку, які об’єктивно ідентифікують предмет дослідження, вказують на його 

способи і аспекти, формулюють принципи та правила систематизації знань та 

критерії достовірності [1, с. 328]. 
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Мовознавці користуються як загальнонауковими, так і лінгвістичними 

методами. О. О. Селіванова виділяє деякі закономірності диференціації 

лінгвістичних методів: 1) не викликає сумнів існування порівняльно-

історичного, структурних і математичних методів, що зумовлено чіткою 

парадигмальною прив’язкою двох перших та конкретним процедурним 

характером останнього; 2) описовий метод або ототожнюється зі структурним 

або розглядається як дескриптивний за способом репрезентації; 3) 

порівняльний і зіставний методи здебільшого розподіляють за принципом 

діахронічний/синхронічний; 4) маргінальні галузі лінгвістики формулюють 

власний спектр методик, які не завжди стають окремими методами; 5) часто 

лінгвістичні методи змішуються із загальнонауковими [157, c. 406]. 

До найбільш загальних лінгвістичних методів, які на думку 

О. О. Селіванової можна назвати парадигмальними, належать порівняльно-

історичний, структурний, функціональний і конструктивний. Кожен із них має 

розгалужену систему методик дослідження та опису мови [157, c. 406]. 

Порівняльно-історичний метод – це система науково-дослідницьких 

прийомів (методик), які використовуються при вивченні споріднених мов для 

встановлення картини історичного минулого цих мов з метою виявлення 

закономірностей їх розвитку, починаючи від прамови [89, c. 384]. 

Структурний метод – це система методик та прийомів, яка слугує 

вивченню мови як цілісного структурно-системного, ієрархічного утворення і 

дає змогу виявити закономірності структурної організації мови та систематику 

її елементів. Основною метою методу є пізнання мови як цілісно 

функціонуючої структури, eлементи та частини якої співвіднесені та пов’язані 

строгою системою мовних відношень [89, c. 413]. 

Функціональний метод передбачає дослідження мови в дії, у процесі 

функціонування з огляду на цілеспрямовану природу мовних одиниць і явищ. 

Цей метод застосовує методики моделювання функціонально-семантичних 

полів, контекстуально-інтерпретаційного аналізу тексту, лінгвостилістичного, 
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прагматичного й конверcаційного аналізу, аналізу дискурсу, діалогічної 

інтерпретації тексту тощо [157, c. 407]. 

На формування функціонального методу мали вплив деякі філософські, 

антропологічні та соціологічні концепції, насамперед теорія мовленнєвих актів 

Дж. Остіна та Дж. Серля. Згідно з цією теорією одиницею комунікації є не 

речення чи висловлювання, а мовленнєвий акт, тобто власне мовленнєва дія, в 

якій зосереджено інтенції мовця [14, c. 22]. 

Конструктивний метод є головним у когнітивній парадигмі, що 

передбачає побудову й конструювання об’єкта дослідження у вигляді 

спрощеної, гіпотетичної абстрактної схеми (структур репрезентації знань, 

концептів тощо) [157, c. 407]. 

Метою концептуального аналізу є опис концепту як ментального 

утворення, елемента концептосфери лінгвокультурного суспільства. Одиницею 

аналізу виступає концепт, який є об’єктом конкретного дослідження [104, 

c. 87]. 

Розглянувши схему аналізу концепту, запропоновану В. І. Карасиком [77, 

с. 32], пропонуємо такий алгоритм дослідження концепту PARTNERWAHL / 

ВИБІР ПАРТНЕРА: 

1) семантичний аналіз ключових слів, що номінують концепт 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА; 

2) етимологічний аналіз слів-репрезентантів концепту PARTNERWAHL / 

ВИБІР ПАРТНЕРА, який спрямований на виявлення їх мотиваційних ознак; 

3) семантичний аналіз прямих і непрямих номінацій, а також 

асоціативних значень слів, номінуючих концепт; 

4) інтерпретативний семантичний аналіз слів та словосполучень та 

контекстуальний аналіз; 

5) інтерпретативний аналіз паремій, афоризмів, цитат, які виражають 

концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА; 

6) аналіз оголошень та анкет, написаних адресантами з метою пошуку та 

вибору партнера. 
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Ці кроки здійснювалися при виявленні номінативного поля концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА. 

Дослідники вважають концептуальний аналіз продовженням 

семантичного, проте лінгвісти намагаються встановити розбіжності між 

семантичним та концептуальним аналізом. М. Нікітін вважає, що ці два типи 

відрізняються знаковою репрезентабельністю семантичного й ментальною 

абстрагованістю та специфікованістю концептуального аналізу. На думку 

С. А. Жаботинської, розмежування між цими двома видами аналізу можливе за 

ступенем абстрагованості й композиційністю: використана підсвідомо 

концептуальна схемна структура може не мати прямих мовних засобів для своєї 

експлікації; вона реконструюється в результаті інтроспекції дослідника, його 

вміння бачити за множинністю різноманітних фактів мови певну 

закономірність [157, c. 303]. 

О. С. Кубрякова висловлює думку про роз’яснювальний відносно слова 

характер семантичного аналізу і відносно знань про світ характер 

концептуального. Дослідниця зазначає, якщо перший спрямований на 

експлікацію семантичної структури слова, уточнення денотативних, 

сигніфікативних і конотативних значень, які реалізують її, то концептуальний 

аналіз являє собою пошук тих загальних компонентів, що підведені під один 

знак. Проте він ґрунтується не лише на абстрактних схемах, а і являє собою 

опис кореляції конкретних компонентів знань. Тобто основним для 

концептуального аналізу має бути напрям – від думки до слова [157, c. 303]. 

Дослідники використовують декілька методик опису та вивчення 

концептів: теорію профілювання, розробником якої є Є. Бартмінський, теорію 

вертикальних синтаксичних полів (С. М. Прохорова), метафоричний аналіз, 

запропонований Дж. Лакоффом та М. Джонсоном, макрокомпонентну модель 

значення, розроблену В. М. Телією, де метафора постулюється як 

фундаментальна когнітивна операція, що забезпечує перенесення образних 

схем із однієї концептуальної сфери в іншу; фреймова семантику Ч. Філмора; 

сценарії Р. Шенка та Р. Абельсона; когнітивні прототипи Е. Рош і Дж. Лакоффа; 
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теорію концептуального аналізу для виявлення глибинних, експліцитно не 

виражених характеристик імені – гештальтів, запропоновану Л. О. Чернейко та 

В. А. Долінським; теорію вертикального контексту О. С. Ахманової та 

І. В. Гюббенет; теорію «шарової» будови Ю. С. Степанова та В. І. Карасика та 

ін. [112, с. 64–65; 169, с. 168-173]. 

Дискурс-аналіз має на меті виявлення ролі різноманітних соціальних, 

психічних, духовних, культурних та інших чинників, які впливають на 

інтеракцію особистостей та створення ними різного типу дискурсів [13, с. 33; 

14]. 

Інтент-аналіз спрямований на виявлення актуальних намірів (інтенцій) 

учасників спілкування за особливостями їхнього мовлення, комунікативної 

поведінки загалом із використанням спеціальних прийомів аналізу живого 

мовлення. Інтент-аналіз спирається на глибинне проникнення в експліцитні та 

імпліцитні комунікативні смисли висловлень, дискурсів (текстів) та їх оцінку 

[13, с. 36]. 

Основним завданням дистрибутивного аналізу є виявлення дистрибуції – 

суми всіх оточень, у яких зустрічається певний мовний елемент (фонема, 

морфема, слово і т.і.), тобто суми всіх можливих позицій елементу відносно 

інших елементів того ж рівня, його сполучуваність [7, с. 40]. 

У нашому дослідженні ми застосовуємо такі загальнонаукові методи: 

індукцію, дедукцію, аналіз і синтез, так і власне лінгвістичні методи: описовий 

метод (метод словникових дефініцій), метод концептуального аналізу 

(фреймове моделювання), дистрибутивного аналізу, інтент-аналізу та дискурс-

аналізу, квантитативний метод.  

Комплексна лінгвістична методика дослідження концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА у німецькій мові спрямована на 

конкретне застосування загальноприйнятого методу відповідно до мети й 

завдань роботи і пов’язана з трьома етапами аналізу. 

На першому етапі здійснювався аналіз словникових дефініцій та 

етимологічний аналіз ключової лексеми Partnerwahl, оскільки це композит, то 
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прослідковувалися також значення його складових частин – Partner та Wahl, 

з’ясовувалась також етимологія дієслова wählen. Проведено аналіз 

синонімічного ряду ключової лексеми та розподіл цих синонімів на лексико-

семантичні групи. 

На другому етапі основою став метод концептуального аналізу, для 

здійснення якого проводилися дистрибуційний аналіз лексеми Partnerwahl – 

для виявлення сполучуваності мовних одиниць на позначення концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА та його концептуальних ознак, 

інтерпретативний аналіз вільних та сталих словосполучень, паремій, афоризмів, 

цитат, які вербалізують концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА. 

Визначено засоби метафоричної профілізації концепту. Результатом стала 

побудова номінативного поля концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

у вигляді cхеми (Схема 2, с. 76). Ситуацію вибору партнера змодельовано на 

засадах фреймового аналізу у вигляді акціонального фрейму з подальшим його 

розгортанням у предметно-центричні фрейми (Схема 1, с. 25; 3, с. 79; 4, с. 87), 

здійснено інтерпретативно-семантичний аналіз контекстів з метою визначення 

засобів наповнення валентно зумовлених та валентно не зумовлених слотів 

фрейму ситуації вибору. 

На третьому етапі застосовувалися елементи інтент-аналізу, які були 

спрямовані на визначення комунікативних інтенцій адресанта, відповідних 

стратегій і тактик в ситуаціях вибору партнера (Схема 5, с. 164; 6, с. 168). 

Метод кількісних підрахунків використовувся для забезпечення достовірності 

отриманих результатів, визначення частотності вживання мовних одиниць на 

позначення домінантних цінностей суб’єкта вибору як члена німецької 

лінгвоспільноти. Здійснено також дискурс-аналіз, що дозволило з’ясувати 

дискурсивні конфігурації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА з 

іншими концептами (Схема 7, с. 189). 

Отже, запропонована методика – це певного роду алгоритм проведення 

цілеспрямованих дій для системного вивчення концепту PARTNERWAHL / 

ВИБІР ПАРТНЕРА у німецькій мові. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Концепт як багатовимірне явище визначають по-різному, що залежить 

від науки та аспекту його дослідження. На думку більшості вчених, концепт 

має причетність до сфери знань, культури, психології, ментальних процесів та 

ціннісних орієнтирів того чи іншого етносу. На основі аналізу різних дефініцій 

вважаємо, що концепт – це культурно детермінована ментальна одиниця, яка 

відповідає за вибір мовних засобів об’єктивації, регулює комунікативну 

поведінку, має складну будову, формується на основі загальнонаціональних 

ознак, які доповнено ознаками індивідуального досвіду та особистої уяви, 

містить оцінне ставлення до своїх референтів, у сукупності з іншими 

концептами формує концептуальну картину світу народу, яка частково 

знаходить відображення у мовній картині світу. 

2. Концепти відображають зміст отриманих знань, досвіду, цінностей, 

результатів усієї діяльності людини, пізнання та інтерпретації нею 

навколишнього світу. У змістовому наповненні концепту виділяють поняттєву, 

образну, ціннісну сторони, а також спресований історичний компонент. 

3. Концепти класифікують за різними критеріями. PARTNERWAHL / 

ВИБІР ПАРТНЕРА – це складний багаторівневий універсальний регулятивний 

концепт. Як і всі регулятивні концепти, він релевантний для виявлення 

особливостей ментальності німецького народу чи якоїсь групи у його складі. 

Цей концепт перебуває у розвитку, зазнає модифікації, доповнює свою 

структуру новими ознаками. Він – актуальний для німецької культури, про що 

свідчить, як буде показано у нашій роботі далі, його розгалужене номінативне 

поле, у якому зазвичай виділяють центр і периферію з подальшим ієрархічним 

структуруванням. Передбачаємо, що концепт PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА реалізує лексичну об’єктивацію, а також метафоричну, 

синонімічну і паремійну профілізацію у дискурсі. 

4. Серед різних структур репрезентації змістового наповнення концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА найбільш оптимальним уважаємо 
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акціональний фрейм, у якому учасники ситуації вибору партнера наділені 

аргументними ролями. При цьому слід врахувати не лише валентно зумовлені, 

але й валентно не зумовлені аргументи, принципово важливі для розуміння 

мотивації, стратегій і тактик суб’єкта вибору партнера. 

5. Для визначення поняття «дискурс» суттєве значення має наукова 

традиція, відповідно до якої дискурс трактуємо: 1) як панівну ідеологію, як 

конгломерат певних тем і фрагментів знань, що може втілюватись не лише у 

текстах, але й в архітектурних спорудах; 2) як конкретну комунікативну подію, 

як процес, результатом якого є текст; як процес він регулюється стратегіями і 

тактиками учасників комунікації та є синтезом когнітивних мовних та 

позамовних чинників; 3) як сукупність тематично співвіднесених текстів, що 

апелюють до однієї теми. Досліджуючи концепт PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА, послуговуємося насамперед визначеннями 2) та 3). Віртуальний 

дискурс як вид дискурсу розглядаємо і як сукупність текстів, присвячених 

одній темі (темі вибору партнера), і як комунікативну подію, що має свої 

диференційні ознаки: ця подія дистантна, пролонгована у часі; інтеракція 

відбувається між суб’єктом вибору як адресантом та потенційним адресатом; 

ним стає той, кого зацікавить звернення (оголошення) адресанта, що має форму 

прямої мови; у результаті дискурсивного процесу виникають тексти, що 

характеризуються як інтра- так і екстратекстовими особливостями. 

6. Дослідження дискурсу (у тому числі й віртуального) засвідчують 

важливість мовної особистості для комунікативного процесу. Трактування 

цього поняття базується на розумінні сучасною наукою особистості загалом. 

Психологи визначають особистість як відносно стабільну організацію 

мотиваційних нахилів. У повсякденному розумінні особистість – це стиль 

життя індивіда чи характерний спосіб реагування на життєві проблеми, що 

залежить від знань, досвіду, інтелекту, емоційних характеристик та волі 

людини.  

Мовна особистість в мережі Інтернет – це сукупність текстів, створених як 

самою особистістю, так і про неї. Віртуальна мовна особистість – це 
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дискурсивний варіант мовної особистості, репрезентований у мовному просторі 

мережі Інтернет, зафіксований у комунікативних стратегіях і тактиках 

спілкування, типах мовної поведінки, у значеннях фрагментів гіпертексту, 

лінгвокогнітивних особливостях тезаурусу мовної особистості. 

7. Вибір партнера відображає не лише індивідуальні особливості суб’єкта 

вибору, але й цінності та соціальну організацію суспільства, до якого він 

належить. На процес вибору партнера впливає багато факторів: політичні, 

економічні, соціальні, релігійні тощо. Це – динамічний процес, про що свідчить 

історичний екскурс у питання вибору партнера. 

8. Прагнення вчених висвітлити різні фактори, які впливають на 

здійснення вибору партнера, призвело до створення різних концепцій, серед 

яких популярними є психоаналітична теорія З. Фрейда, еволюційно-

психологічна теорія сексуальних стратегій, соціально-психологічна рольова 

теорія, модель комплементарності Р. Ф. Уінча, інструментальна теорія підбору 

подружжя Р. Сентерса, теорія фільтрів А. Керкгоффа/К. Девіса та інші. До цих 

пір не має однозначної відповіді на питання гомогамії чи гетерогамії у процесі 

вибору партнера. Гомогамія передбачає однотипність індивідуумів для 

успішного партнерства, гетерогамія – протилежність партнерів. Не випадково у 

німецькій мові існує два протилежних за змістом прислів’я: «Gleich und gleich 

gesellt sich gern» ↔ «Gegensätze ziehen sich an». Ураховуючи концепції 

психологів та соціологів щодо феномену вибору партнера, у роботі основну 

увагу приділяємо дослідженню цього явища на засадах когнітивно-

комунікативної наукової парадигми, що передбачає звернення до таких понять, 

як концепт, концептуальна картина світу, фрейм, мовна особистість, дискурс як 

середовище актуалізації концептів, дискурсивні конфігурації концептів, 

комунікативні стратегії й тактики актуалізації концептів у дискурсі (зокрема 

віртуальному) тощо. 

9. Дослідження концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА потребує 

застосування комплексної методики, що характерно для сучасної наукової 
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парадигми. Алгоритм аналізу містить кроки, які передбачають взаємозв’язок 

методів, адекватних для кожного етапу дослідження концепту. 

Основні положення розділу відображені в публікаціях автора [129; 131]. 
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РОЗДІЛ ІІ. НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ  

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА.  

ФРЕЙМОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ «Partnerwahl» 

2.1. Первинна актуалізація концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА 

Основним постулатом когнітивної лінгвістики є думка про те, що для опису 

концепту як ментальної одиниці необхідно проаналізувати засоби його мовної 

об’єктивації, сукупність яких становить номінативне поле концепту [143, 

с. 66]. Номінативне поле має комплексний характер і включає в себе виділені 

традиційною лінгвістикою структурні угруповання лексики, такі як лексико-

семантична група, лексико-семантичне поле, лексико-фразеологічне поле, 

синонімічний ряд, асоціативне поле і в той же час воно не виступає структурним 

угрупованням мови. Номінативне поле концепту – це виявлена і впорядкована 

дослідником сукупність номінативних одиниць усіх частин мови [143, с. 67]. 

Отже, щоб реконструювати структуру концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА, необхідно дослідити весь мовний корпус, в якому він 

репрезентований – лексичні одиниці, фразеологію, пареміологічний фонд, 

включаючи систему стійких порівнянь, які відображають образи-еталони, 

властиві певній мові [143, с. 66]. 

Вважається, що найбільш типовим іменем концепту є іменник. Концепт 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, на нашу думку, має два способи 

позначення: процедурний та декларативний. У процедурному сприйнятті 

концепт іменується словосполученням дієслова та іменника – Partner wählen, у 

декларативному – він іменується лексемою Partnerwahl. 

Вибір партнера – Partnerwahl – у різних джерелах трактується так:  

1) у Німецькому тлумачному словнику серії Дуден знаходимо таке 

тлумачення цього іменника: Die Partnerwahl ist die Entscheidung, mit einem 

bestimmten Partner zusammenzuleben – Вибір партнера – це рішення жити 

разом з певним партнером [291, c. 1186]; 
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2) у корпусі німецької мови DWDS.DE подано таке визначення: 

Partnerwahl – die Wahl eines Partners, Ehepartners – вибір партнера, шлюбного 

партнера [294]; 

3) Wahl eines geeigneten (Lebens-)Partners – вибір підхожого партнера 

(життєвого) [308]; 

4) в електронній енциклопедії Вікіпедія значення лексеми Partnerwahl 

трактується так: Die Partnerwahl ist der Vorgang für eine kürzere oder 

langfristigere Zeitdauer einen Beziehungspartner zu bestimmen. Beim Prozess der 

Partnerwahl spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Menschen treffen ihre 

Wahl für oder gegen einen Partner nicht allein auf Basis sexueller Anziehungskraft, 

sondern auch aufgrund von lebensplanerischen Erwägungen, Gefühlen, Erfahrungen. 

– Вибір партнера – це процес, який визначає партнера у стосунках на 

короткий чи тривалий час. У процесі вибору партнера відіграють роль різні 

фактори. Люди вибирають чи відкидають партнера не лише на основі 

сексуальної привабливості, але й зважаючи на міркування, почуття, досвід 

щодо планування подальшого життя [309]. 

На основі словникових дефініцій ми зробили певні висновки щодо значень 

лексеми Partnerwahl, партнера можна вибирати в різних життєвих ситуаціях з 

конкретною метою: для ділових стосунків (бізнесові/партійні справи), для 

спільного проведення часу/проживання (хобі, дружні/інтимні стосунки, шлюб). 

Лексема Partnerwahl, це композит, утворений складанням двох основ: der 

Partner та die Wahl. Оскільки слово Partnerwahl не зафіксоване в етимологічних 

словниках, то прослідкуємо етимологічне значення його складових частин: 

Щодо лексеми Partner, варто зауважити, що першопочатковими були такі 

значення: учасник, компаньйон, співвласник, партнер, наприклад: «Partner», 19. 

Jh., вперше трапляється запозичення від англійського слова partner у творах 

Й. В. Гете у значенні: 1) «супутник у танці та суспільних розвагах; 2) гравець 

(член команди)»; і частіше у другій половині 19 ст. у мові купців та спорті – 3) 

партнер по бізнесу чи той, що в долі: «Lw. ne. partner, M., «Teilhaber, Partner», 

zu me. parcener, N., «Teilhaber», Lw. afrz. parconier, M., «Teilhaber», aus spätlat. 
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partionarius, M., «Teilhaber», zu lat. partitio, F., «Teilung», zum Part. Prät. partitus 

von lat. partire, partiri, V., «teilen», zu lat. pars, F., «Teil» [298; 294]. 

Слово Partner має на сьогоднішній день декілька значень: 

1. a) jmd., der mit anderen etw. gemeinsam [zu einem bestimmten Zweck] 

unternimmt, sich mit anderen zusammentut – хтось, хто з іншими (заради спільної 

мети) щось здійснює чи об’єднує свої зусилля, наприклад, der ideale Partner 

beim Tanzen sein;  

b) jmd., der mit einem anderen zusammenlebt, ihm eng verbunden ist – той, хто 

проживає разом з кимось іншим, тісно пов’язаний з ним, наприклад: er ist ihr 

ständiger Partner;  

c) jmd., der mit anderen auf der Bühne, im Film o.Ä. auftritt, spielt – той, хто 

виступає на сцені чи грає роль у фільмі з іншими: er war ihr [männlicher] 

Partner; 

d) (Sport) Gegenspieler, Gegner (b) – (спорт.) суперник, противник; 

2. Teilhaber – учасник, співвласник, компаньйон – це значення збереглося в 

мові з ХІХ-го століття [291, с. 1186]. 

Залежно від значення Partner дуже часто вживається у багатьох 

композитах як 1) перший складник; 2) другий складник [291; 292; 295; 299; 300; 

306; 308; 310]. У межах кожної із словотвірних сімей виділено лексико-

семантичні групи (ЛСГ). Розглянемо їх детальніше. 

1. Partner як перший складник композиту: 

a) ЛСГ «вибір/пошук партнера» – Partnerwahl, Partnerwahlmodell, 

Partnerwahlpräferenz, Partnersuche, -vermittlung, -börse, -agentur, -vermittlung -

vorschlag, -treff, -horoskop, -vermittler; 

b) ЛСГ «партнерські стосунки (дружні або ділові)» – Partnerbeziehung, -

bindung, -probleme, -wechsel, -tausch; 

c) ЛСГ «партнерські інституції» – Partnerstadt, -land, -staat, -unternehmen, -

brigade, -gemeinde, -organisation, -firmа, -schule, -region, -betrieb, -verein, -hotel, -

hochschule, -institut, -kirche, -klasse, -kommune, -bank, -partei, -provinz , -
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regierung, -börse, -chor, -verlag, -kreis, -verband, -gewerkschaft, -bezirk, -

gesellschaft; 

d) ЛСГ «організаційні питання партнерства» – Partnerdienst, -einkommen, -

programm, -ersatz, -bau, -übung, -projekt, -währung, -show, -spiel, -tarif, -monat. 

2. Partner як другий складник композиту: 

a) ЛСГ «партнерство за інтересами»: Angriffs-, Spiel-, Reise-, Kletter-, 

Sparrings-, Trainings-, Tennis-, Billard-, Schach-, Doppel-, Duo-, Golf-, Tisch-, 

Klavier-, Koch-, Speed-, Tandem-, Tanzpartner;  

b) ЛСГ «партнерство за віковими характеристиками/рангом»: Junior-, 

Senior-, Hauptpartner; 

c) ЛСГ «партнерство по спілкуванню/листуванню»: Gesprächs-, Ansprech-, 

Hauptgesprächs-, Interview-, Diskussions-, Dialog-, Online-Interaktions-, Post-, 

Kontakt-, Brief-, Kommunikations-, Roamingpartner; 

d) ЛСГ «партнерство за політичними інтересами»: Regierungs-, Koalitions-, 

Bündnis-, Allianz-, Auslands-, Minderheits-, Ost-, West-, Welt-, Gipfelpartner, 

Unions-, Friedens-, Konflikt-, Sicherheits-, Wunschkoalitionspartner, EU-Partner, 

Euro-Partner, NATO-Partner, US-Partner; 

e) ЛСГ «партнерство за сферою діяльності»: Arbeits-, Außenhandels-, Bank-, 

Büro-, Bühnen-, Entwicklungs-, Film-, Fusions-, Finanz-, Finanzierungs-, 

Forschungs-, Führungs-, Gewerkschafts-, Geschäfts-, Handels-, Industrie-, 

Investitions-, Konferenz-, Kooperations-, Konsortial-, Lizenz-, Lohn-, Markt-, 

Marketing-, Medien-, Motoren-, Netzwerk-, Team-, Projekt-, Service-, Sozial-, Sturm-

, Schul-, Tausch-, Tarif-, Technologie-, Verhandlungs-, Verkehrs-, Vermarktungs-, 

Vertrags-, Vertriebs-, Wirtschafts-, Werbe-, Outsourcingpartner; 

f) ЛСГ «любов/секс, мрії, бажання»: Liebes-, Lieblings-, Traum-, Sex-, 

Sexual-, Ideal-, Intim-, Bett-, Wunsch-, Flirt-, Beziehungs-, Geschlechtspartner; 

g) ЛСГ «сім’я, шлюб»: Ehe-, Lebens-, Ex-, Kurzzeit-, Langzeit-, 

Fortpflanzungs-, (Ex)Lebensabschnittspartner. 

Стосовно ж іменника Wahl, то в етимологічних словниках зафіксовані такі 

його значення: 
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Wahl, f., «Auswahl, Berufung einer Person zu einer Aufgabe durch 

Abstimmung», mhd. wal, wale, f., «Wahl, Auswahl, Lage, Schicksal», ahd. wala (A. 9. 

Jh.), f, «Wahl, Auswahl, freie Bestimmung», germ. *walō, f., «Wahl», zu germ. 

*waljan, V., «wählen», zu idg. *ṷel- (2), V., «wählen, wollen (V.)», zu idg. *au- (7), 

V., «verlangen, gern haben, begünstigen» [298]. Як бачимо, у давньонімецький 

період поняття вибору трактувалось як таке, що передбачало свободу вибору 

(freie Abstimmung), на що вказує і спорідненість лексеми Wahl з германськими 

та індогерманськими дієсловами зі значенням «хотіти», «прагнути», «любити», 

«бути прихильним до чогось», «сприяти». (Висловлюється, правда, дещо інша 

точка зору на походження дієслова wählen у словнику М. М. Маковського: 

wählen співвідноситься з індоєвропейським ٭ṷеl- «reissen, schneiden» (що 

спочатку означало «перевіряти якість зброї, роблячи нею надрізи, 

використовуючи її в дії»). Але вчений не заперечує й думки, що це дієслово 

можна також співвіднести з індоєвропейським ٭ṷеl- «wollen, wählen»)[279, 

с. 555]. Очевидним є те, що у мові зафіксовано факти, які засвідчують 

динамічні зміни у цьому понятті: свобода вибору ускладнюється раціональним 

прийняттям рішення. 

У тлумачному словнику німецької мови серії Дуден [291, с. 1768] значення 

лексеми Wahl трактується так: Möglichkeit der Entscheidung; das Sichentscheiden 

zwischen zwei od. mehreren Möglichkeiten (можливість прийняття рішення, 

вирішення між двома чи більше можливостями). 

Синонімами до слова Wahl є: Alternative, Auswahl[möglichkeit], 

Entscheid[ung], Entschließung, Entweder-oder, Option, Wahlmöglichkeit; 

(bildungsspr.): Votum [290, с. 1031]. Тобто, очевидно, згідно сучасних 

трактувань для того, щоб зробити вибір, людина змушена прийняти певне 

рішення. А прийняття рішень, як правило, дається завжди важко і залежить від 

того, наскільки сильною є мотивація або бажання чи прагнення зробити 

правильний вибір, який мотив спонукає людину до цього. 

Лексема wählen тлумачиться так: a) sich unter zwei od. mehreren 

Möglichkeiten für jmdn., etw. entscheiden – зважуватися на щось або за когось між 
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двома або декількома можливостями; b) unter zwei od. mehreren Möglichkeiten 

der Entscheidung für jmdn., etw. prüfend, abwägend, vergleichend suchen – шукати 

щось чи когось серед двох чи декількох можливостей, порівнюючи, 

розмірковуючи та перевіряючи [291, с. 1768]. 

Отже, серед лексичних одиниць об’єктивації концепту PARTNERWAHL / 

ВИБІР ПАРТНЕРА виділяються: а) прості; б) складні, утворені за різними 

словотвірними моделями, де лексема Partner виступає першим чи другим 

безпосереднім складником композиту. Лексеми Partner та Wahl завдяки своїм 

синонімічним зв’язкам та інтенсивному словотвірному потенціалу зумовлюють 

розгалужену лексико-семантичну підсистему номінативного поля концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА. 

2.2. Вторинна актуалізація концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА 

2.2.1. Метафорична профілізація концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА. На сучасному етапі розвитку в лінгвістиці існує широкий підхід 

до витлумачення метафор за змістовими ознаками. Цій тематиці присвячені 

наукові розвідки багатьох учених [103; 147; 170; 207; 234; 235; 238; 264; 265; 

268]. Аналізуються не лише власне метафори, а й метонімії, гіперболи, 

синестезії, перифрази, порівняння – тобто все те, що підводиться під процеси 

тропеїзації. Метафороподібні вирази – всі образні побудови, когнітивною 

основою яких є уподібнення об’єктів, що належать до різних онтологічних сфер 

[147, c. 111]. 

У когнітивній та концептуальній лінгвістиці визнано беззаперечним 

фактом те, що «основним способом пізнання, категоризації, концептуалізації, 

оцінки та пояснення світу», а також формою експлікації концептуальних 

структур є метафора, як «виявлення аналогових можливостей людського 

розуму» [170, с. 123]. 

Теорія концептуальної метафори була запропонована вченими-

когнітивістами Дж. Лакоффом та М. Джонсоном. На їхню думку, «метафори 

пронизують наше повсякденне життя, причому не тільки мову, але й мислення 
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та діяльність» [103, с. 25]. За теорією дослідників – саме життя робить наше 

мислення метафоричним. Метафори формуються на основі нашого досвіду. 

Суть метафоричного мислення полягає в тому, що людина переносить ознаки 

чітко зрозумілої ідеї на іншу ідею, часто навіть на абстрактну [239, c. 14-27]. 

На основі досліджень Дж. Лакоффа та М. Джонсона розроблена 

класифікація типології базових метафор, у якій є структурні метафори, які 

концептуалізують окремі сфери, шляхом переносу на них структурної 

організації інших сфер (любов/життя – це подорож); орієнтаційні метафори – 

більшість понять такого типу пов’язані з просторовою орієнтацією («вверх-

вниз», «правий-лівий»); онтологічні – осмислення досвіду в термінах об’єктів, 

речовин і субстанцій, що дає змогу вирізняти деякі частини досвіду і 

трактувати їх як дискретні сутності чи речовини деякого певного типу [103; 

166, с. 33-46]. М. В. Піменова називає ще метафори каналу зв’язку, які 

вбачають у процесі комунікації рух смислів, які заповнюють мовні вирази по 

каналу, який поєднує мовця і слухача; будівельні метафори – подають смисл 

великих мовленнєвих творів як «конструкцію» із дрібніших «блоків» – смислів; 

контейнерні метафори – смисли подаються тут як наповнення конкретних 

мовних одиниць (наприклад, серце – це посудина, заповнена емоціями) [138, 

с. 83-84]. 

Набуваючи певного метафоричного профілю, один і той же концепт 

здатний викликати різні асоціативні реакції, актуалізація яких відбувається у 

дискурсі та через дискурс [147, с. 113]. Е. Ґредель також вважає, що метафори 

чи метафоричні зразки ніколи не є лише частиною тексту, вони завжди – 

невеличка частина дискурсу [223, c. 46]. 

Досліджуваний нами концепт профілізується у мові за допомогою вільних 

та сталих словосполучень. Вільні словосполучення зберігають самостійні 

значення складників і припускають їхню варіативність, а сталі – 

характеризуються втратою або послабленням незалежності компонентів і 

відповідають за функцією цілісної єдності слову [157, с. 668]. 
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Словосполучення з іменем концепту, тобто лексемою Partnerwahl, та його 

складниками Partner та Wahl, допомагають з’ясувати, що абстрактне поняття 

(Partnerwahl – абстрактний іменник) конкретизується уживанням: 

a) дієслів, які позначають конкретні дії: treffen, vollziehen, überlassen, 

prägen, stehen, sein, haben, beeinflussen, schwer/leichtfallen, sich beschäftigen mit, 

kosten, führen zu, bestehen, verlaufen; 

b) якісними та відносними прикметниками: ausgezeichnet, bevorstehend, 

bewusst, richtig, klug, konventionell, gut, genetisch, (un)glücklich, gelungen, günstig, 

haltbar, letzt, männlich, möglich, überraschend, fair, falsch, frei, freiwillig, 

individuell, ehelich, entscheidend, entsprechend, echt, neu, selbstbewusst, leicht, 

schlecht, schwer, schwierig, sorgfältig, objektiv, privat, patriarchal, passend, töricht, 

weiblich, wichtig, wirklich, wissenschaftlich [294; 310; 297]. 

Лексема Wahl виступає гіперонімом до іменника Partnerwahl. Це слово 

сполучується, як з дієсловами, які конкретизують його значення, так і з 

прикметниками та числівниками, які уточнюють його. Усі словосполучення ми 

можемо розділити на дві групи: 

1. Сталі словосполучення: 

а) сталі ідіоматичні словосполучення – erste/zweite/dritte Wahl; 

erste Wahl – ausgesucht, ausgewählt, ausgezeichnet, de luxe, erstklassig, 

exquisit, fein, hervorragend, hochwertig, kostbar, qualitätvoll, sehr gut, 

überdurchschnittlich, überragend, unübertrefflich, unerschwinglich, unschätzbar, 

von besonderer Güte, von bester Qualität, vortrefflich, vorzüglich; (geh.): 

[aus]erlesen, edel; (bildungsspr.), delikat, exklusiv, exzellent, non plus ultra, super; 

zweite Wahl – nicht besonders gut (не особливо хороший, добрий): Wie 

findest du den Sekt? – Ausgesprochen zweite Wahl, würde ich sagen. Sie müssen doch 

jetzt einen neuen Mann für den Posten benennen ... Warum sollen sie ihm sagen, dass 

er zweite Wahl ist? (Kemelman [Übers.], Dienstag 131) [293, c. 836; 290, с. 1031; 

311; 297]. 

б) сталі неідіоматичні словосполучення: 
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die Wahl haben, j-n vor die Wahl stellen, j-m die Wahl lassen, in die Wahl 

kommen, in die (engere) Wahl gezogen werden, frei/geschickt/nicht zimperlich in der 

Wahl sein, vor der Wahl stehen, zur Wahl stehen, Wahl treffen, noch in der Wahl 

stehen, die Wahl steht j-m frei, die Wahl fällt leicht/schwer [292]. 

У словнику фразеологізмів та крилатих виразів серії Дуден вираз еrste 

Wahl тлумачиться так: das Beste, die Besten – Diese Perlen sind erste Wahl, für 

unsereins unbezahlbar. Es waren lauter junge Leute ... Leute der ersten Wahl, denn 

wenige können ein Jagdflugzeug erfolgreich bedienen (Gaiser, Jagd 45) [293, c. 836]. 

Nicht gerade erste Wahl sein означає не найкращої якості (стосовно також 

претендентів на руку і серце, кандидатів, політиків) [302, c. 1688-1689]. Цей 

вираз походить з мови купців, де вибір означав групу, клас, сорт товару, але 

згодом він набуває переносного значення і вживається тоді, коли йдеться про 

людину, тобто процес і результат вибору уособлені в об’єкті вибору, 

наприклад: 

Sollte ich tatsächlich seine erste Wahl sein? – запитує сама себе німкеня та 

авторка книги „Auf Männerfang“ К. Гаґн і тут же дає відповідь на своє питання, 

виходячи зі свого попереднього досвіду із цим партнером і прораховуючи, що 

ж його спонукало чи мотивувало знову їй зателефонувати і зустрітися з нею: 

Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich vermute, dass ihm entweder 

seine eigentliche Begleitung abgesprungen ist, oder er eine günstige 

Übernachtungsmöglichkeit braucht [323, c. 95]. У словосполученні nur zweite 

Wahl sein – вказувалося теж здебільшого на неналежну якість товару, а з часом 

відбувся перенос на людину та її недоліки. 

2. Вільні словосполучення – freie, keine, andere, leichte, schwere, schwierige, 

richtige, gute, kluge, schlechte, engere, überraschende, eigene … Wahl [294]: 

Eva hatte keine andere Wahl – Adam auch nicht (Heinz Stein) [289]. 

На основі таких прикладів ми можемо говорити про метафоричну 

профілізацію концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, який 

уподібнюється концепту LEBEWESEN (живій істоті): 

a) яку можна зустріти – Partnerwahl treffen: 
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- Treffen Sie noch heute die richtige Partnerwahl [312]. 

- Die Nachricht klingt nach starkem Tobak für die Männerwelt: Wissenschaftler 

haben Belege dafür gefunden, dass Frauen bei der Partnersuche die 

entscheidende Wahl treffen [343]. 

b) на яку можна впливати/мати вплив – Partnerwahl beeinflussen/Einfluß 

auf die Partnerwahl haben: 

- Die Partnerwahl wird durch unterschiedlichste Faktoren beeinflusst… [325]. 

- Die erste Liebe beeinflusst unsere weitere Partnerwahl nicht nur in Bezug auf 

Äußerlichkeiten [331]. 

- Im Nachhinein weiß ich, dass mein Vater-Bild einen enorm großen Einfluss auf 

meine Partnerwahl hatte [317]. 

c) дія якої може бути правильною/неправильною, доброю/поганою: 

richtige/falsche Partnerwahl: 

- Die richtige Partnerwahl braucht das Kenntnis der ursprünglichen Umgebung 

(Gudrun Kugler) [328]. 

- Behauptungen, dass die Einnahme der Pille zu einer falschen Partnerwahl oder 

das Absetzen der Pille zum Auseinanderbrechen einer Beziehung führt, sind 

übertriebene Spekulationen und wissenschaftlich nicht belegt [333]. 

d) яка може відчувати біль, муку: Partnerwahl – Wahl der Qual: 

Eheliche Entwicklung: Das Resultat der Qual der Wahl war die Wahl der Qual (Dr. 

Sigbert Latzel) [289]. 

Також досліджуваний концепт ототожнюється з предметом – 

GEGENSTAND: 

e) який можна поставити (stellen), тягнути (ziehen), мати (haben), виграти 

(gewinnen); 

f) що може бути легким (leicht), важким (schwierig/schwer), надзвичайно 

складним (hochkompliziert), правильним (richtig), добрим (gut), поганим 

(schlecht) та інше: 

- Die Partnerwahl ist schwer [348]. 
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- Im Folgenden finden Sie die vier wichtigsten Kriterien für eine gute 

Partnerwahl. Den Ausdruck „richtige“ Partnerwahl vermeide ich, da er 

vermuten lässt, dass es nur eine richtige Partnerin auf dieser Welt gibt, die es zu 

finden gilt [329]. 

- Partnerwahl ist hochkompliziert geworden [327]. 

Концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА може імплікувати 

метафору LIEBE: 

Wähle deine Liebe und liebe dann deine Wahl – вибери свою любов, а потім 

люби свій вибір [289] – тобто вибір партнера, як надзвичайно важливе рішення в 

житті людини, повинен відбуватися не лише раціонально, применшувати 

значення почуттів не варто. 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА асоціюється також часто у 

свідомості людей з вигодою NUTZEN, про що засвідчують такі приклади, у 

яких досліджуваний концепт виражений імпліцитно: 

- Solltest du einmal heiraten, so nimm den Verleger, nicht den Dichter – якщо ж 

ти все-таки колись одружишся, то візьми собі (за чоловіка) видавця, а не 

поета [289]. 

- Landleute heiraten nach Land,  Селяни одружуються на селянках, 

Edelleute heiraten nach Stand,  Дворяни – на дворянках, 

Hofleute nach Welt,    Кріпаки – на кріпачках, 

Kaufleute nach Geld   Купці – на грошах (багачках) 

    (deutsches Sprichwort) [289]. 

У цьому прислів’ї акцентується увага не лише на тому, що людина 

повинна одружуватися з вигодою (адже кріпаки, одружуючись з кріпачками не 

можуть розраховувати на надто великі статки), а ще експліцитно виражається 

споконвіків відоме правило – чоловіка чи дружину найкраще вибирати серед 

рівних собі, у своєму колі. Важливою може бути також рівність у релігійних 

поглядах, тобто людина тут вибирає серед своїх однодумців, сподіваючись 

таким чином отримати підтримку і розуміння, як найвищу цінність: 
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Für einen Gläubigen kommt bei der Wahl des Ehepartners nur ein Gläubiger in 

Frage [252, с. 22]. 

Проте шлюби за розрахунком теж завжди були і є актуальними зараз: 

Bei einer modernen Heirat ist Diskretion Ehrensache, Religion Privatsache, 

Geld Hauptsache; alles andere Nebensache – У сучасному одруженні скромність 

– це справа честі, релігія – це особисте, основне – це гроші; все інше – 

другорядне [289]. 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА може уподібнюватися до 

планування бюджету BUDGETPLANUNG, якщо все добре розрахуєш, то 

матимеш певну стабільність, проте це не завжди і не всім однаково вдається, а 

помітним стає лише через певний час, коли вже може бути пізно: 

Die Partnerwahl ist wie eine Budgetplanung: ob man richtig liegt, merkt man 

erst, wenn es eh schon zu spät ist [289]. 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА – це завжди ризик – RISIKO і, 

навіть, партнерство – приватне чи ділове, містить у собі потенційну небезпеку 

GEFAHR: 

Partnerwahl ist und bleibt ein Risiko – und auch eine Partnerschaft – privat 

oder geschäftlich birgt immer wieder mal das eine oder andere Gefahrenpotenzial 

[341]. 

Отже, очевидним є той факт, що у свідомості німецького етносу існують 

різні підходи до вибору партнера, що цей вибір може бути легким і важким, 

правильним чи неправильним, його можна зустріти, він може відбуватися як 

через кохання, так і через вигоду, може приносити муки, усі ці приклади 

засвідчують асоціативно-образний складник концепту PARTNERWAHL / 

ВИБІР ПАРТНЕРА. 

2.2.2. Паремійна профілізація концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА. Лексема Wahl вживається також і в пареміях: Wer die Wahl hat, 

hat die Qual/ Die Qual der Wahl haben або Wahl macht Qual (вибір – це мука чи 

вибір приносить муки) [301, с. 1214], що означає, що ніхто з нас не може 

здійснити вибір за когось іншого, тобто кожен повинен зважитися на щось, хоч 
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це не завжди легко, тому що вибір дуже часто пов’язаний з сумнівами та 

муками, а свобода прийняття рішення асоціюється з тягарем, дамокловим 

мечем, оскільки людина не може знати наперед, які наслідки матиме прийняте 

нею рішення. Або, наприклад, die Wahl haben zwischen Kugel und Strick (Hängen 

und Würgen) (бути розстріляним чи повішеним – спочатку вираз вживався лише 

у прямому значенні, коли засуджені до смертельної кари мали право вибрати, 

як вони хочуть померти: ганебно чи почесно, а згодом набув переносного 

значення) [302, c. 1688], коли людина повинна здійснити вибір між двома 

видами зла, визначивши при цьому, що для неї особисто чи для оточуючих 

завдасть менше шкоди. У виразі wie die Wahl zwischen Pest und Cholera [305] – 

ситуація, в якій незалежно від того, що вибереш, результат буде поганим, або 

еtw. ist um die Wahl besser [302, c. 1688-1689] – коли серед усіх можливих 

варіантів не має жодного, який би був кращим чи перспективнішим, не знати, 

до чого й схилитися. Через те й існує зафіксований вираз – noch in der Wahl 

stehen [302, c. 1688-1689] – не бути остаточно впевненим у своєму виборі, 

вагатися у його правильності. 

Стосовно пареміологічного фонду досліджуваного концепту, незважаючи 

на актуальність цієї тематики, у німецькій мові існує незначна кількість 

паремій, в яких йдеться про вибір партнера і партнерські стосунки. 

Ehepartnersuche: Wahl der Qual [356, c. 71] – пошук чоловіка чи дружини – це 

завжди дуже складно. Ein guter Partner ist wie alter Wein – er wird mit den Jahren 

noch besser (Altes Testament) [352] – добрий партнер порівнюється із старим 

(добре витриманим) вином, яке з роками стає набагато кращим, стосовно ж 

партнера – то він стає надійнішим, люди вже краще розуміють один одного і 

тут закладене ще біблейське бачення сім’ї, яка з часом повинна ставати 

міцнішою та кращою опорою для суспільства. 

На відміну від паремій існує низка різних крилатих висловів щодо понять 

«Partner» та «Partnerwahl». «Bedenke, dass die beste Beziehung die ist, in der jeder 

Partner den anderen mehr liebt als braucht» (Dalai Lama) [320] – тут якраз 

акцентується увага на щирості і взаємності людських почуттів, які відіграють 
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неабияку роль у партнерських стосунках, кожен повинен любити більше, тобто 

віддавати більше своєму супутникові, ніж очікувати чи вимагати від нього – 

саме така позиція і є запорукою щасливого сімейного життя. Крім того, 

незважаючи на усі почуття, будь-яка людина, перебуваючи у шлюбі, прагне 

мати все-таки певну свободу і незалежність, не відчувати утисків і не втратити 

свою гідність: 

1) Die Ehe funktioniert am besten, wenn beide Partner ein bisschen 

unverheiratet bleiben; 2) Es ist gut, wenn man einem Partner(in) zur Seite stehen 

kann. Es ist auch sehr schön, wenn man einen Partner hat; 3) Partner kommt von lat. 

pars = teil., Partner teilen, nehmen aneinander teil, werden Teil ihrer selbst [355]. 

Деякі партнери не виносять свої сімейні проблеми на розгляд інших 

людей, і через те складається хибне враження, що у такій сім’ї все добре: 

Manche Ehe gilt nur deshalb als gut, weil beide Partner ungewöhnlich begabte 

Schauspieler sind [354]. 

Частина паремій та висловів стосуються представниць прекрасної 

половини людства, наприклад: Wenn eine Frau die Wahl zwischen Liebe und 

Reichtum hat, versucht sie immer, beides zu wählen (Marcel Achard) [356, c. 37] – 

що вказує на хитрість та практичність суб’єкта вибору. Німецький філософ 

А. Шопенгауер підмітив: «Die Frauen geben wenig auf ein schönes Gesicht; was 

sie verführt, ist Kraft und Mut. Intellektuelle Eigenschaften üben keinen 

unmittelbaren Einfluss auf sie. Dummheit ist durchaus kein Hindernis in der 

Erlangung der Weibergunst» [354] – для жінок важливіша сила та мужність за 

гарне обличчя, інтелектуальні здібності теж не справляють на них 

безпосереднього впливу, дурість взагалі не стає перешкодою у досягненні 

жіночої прихильності. «Jede Frau erwartet von einem Mann, daß er hält, was sie 

sich von ihm verspricht» [322] – цей вислів засвідчує, що жінки уявляють собі 

свого «принца на білому коні» і в подальшому живуть своїми мріями та 

фантазіями, але, насправді, дуже часто такі омріяні обранці далекі від ідеалу. 

Варто зауважити, що нормами німецького суспільства допускається одруження 
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чи спільне проживання, розлучення чи просто припинення стосунків, а, отже, і 

повторний вибір партнера: 

Keine Frau trägt gerne ein Kleid, das eine andere abgelegt hat. Mit Männern ist 

sie nicht so wählerisch [322] або Warum sollte ich heiraten und einen Mann 

unglücklich machen, wenn ich auch Single bleiben und Tausende unglücklich machen 

kann? (Carrie Snow) [356, c. 81] чи Die ewige Liebe muss man unbedingt mehrere 

Male erleben – zum Vergleich [203, c. 272] – такі висловлювання вказують на те, 

що у сфері сім’ї відбулися зміни, змінилося ставлення до шлюбу, певна 

кількість людей не вбачає у ньому такий священний союз, яким він був раніше, 

і не боїться його розривати.  

Можливо саме тому німецьке суспільство і розшифрувало (жартівливо) 

Ehe – (familienrechtliche Lebensgemeinschaft) за допомогою латинської сентенції 

Errare humanum est (Irren ist menschlich) [340] – людині властиво помилятися. 

Юнаки і дівчата, які проживають у Німеччині, очевидно не так уже й бояться 

схибити у виборі, оскільки з’явилася така форма стосунків, як Partnerschaft – 

(eheliche) Gemeinschaft [294], яка передбачає спільне проживання обох 

партнерів, але не обов’язковою є подальша реєстрація шлюбу. Крім того, жінки 

намагаються ще й далі трансформувати це прислів’я і кажуть: «…die korrekte 

Übersetzung aus dem Lateinischen lautet natürlich: Irren ist männlich» – коректний 

переклад з латині звучить, звичайно: помилятися можуть лише чоловіки [347]. 

Отже, на основі аналізу емпіричного матеріалу змодельовано номінативне 

поле концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА: 

 

Схема 2. Номінативне поле концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 
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2.3. Фреймове моделювання ситуації вибору партнера 

Поняття вибору є предметом розгляду таких наук як психологія, етика, 

філософія, соціологія, політологія, економіка, прикладна математика та 

інформатика, див., наприклад [27; 136; 278; 281]. 

Вибір – це вирішення невизначеності у діяльності людини в умовах 

множинності альтернатив. Історично проблематика вибору була предметом 

розгляду філософської антропології в контексті проблеми свободи волі, тобто 

чи могла людина здійснювати вільний, недетермінований зовнішніми впливами 

вибір, чи все таки щось впливало на нього і визначало його [281]. 

Вибір нерозривно пов’язаний із прийняттям рішення, яке можна 

розглядати як вибір альтернативи [102]. Усі рішення людей можна розділити на 

особисті та ділові. Особисті рішення спрямовані на досягнення особистих цілей 

і вони позначаються на сфері інтересів однієї людини або, можливо, декількох 

близьких їй людей [102]. Здебільшого щодня ми приймаємо безліч рішень, 

наприклад, що краще приготувати на обід: суп чи борщ, одягнути сьогодні 

спідницю чи штани, тобто тут йдеться про суто тактичний вибір [12, с. 7]. 

Вибір – це необхідна умова для життєдіяльності людини. Інколи не все 

залежить лише від того, хто вибирає. Свобода вибору (і морального також) 

полягає в тому, що людина не просто вибирає (мораль), а й орієнтується та діє 

за конкретних умов відповідно до цього вибору [280, с. 466]. 

Існує дуже багато таких рішень, які можуть стати доленосними та 

стратегічними у житті кожного з нас, і в таких випадках, звичайно, не можна 

покладатися тільки на інтуїцію чи легковажити. До них належить вибір 

професії, місця навчання та роботи, а також вибір партнера – супутника життя 

та ін. Ці рішення стосуються тільки однієї людини чи певного кола пов’язаних з 

нею осіб [102], тобто тут йдеться про особистісний або життєвий (термін 

Г. Балла) вибір [12, с. 7]. Його визначальною рисою є те, що людина в такій 

ситуації орієнтується на певні цінності. Тут також є дві можливості: 1) особа 

вже чітко визначилась щодо цінностей, які для неї першочергові і намагається 

виявити їх у наявних альтернативах; 2) необхідно зробити вибір між самими 
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цінностями. Інколи бувають такі моменти, які спонукають до вибору між 

різними значущими для особистості цінностями (наприклад, громадянськими, 

професійними, сімейними, цінностями дружби й кохання), одночасно 

реалізувати які не вдається [12, с. 9]. «Необхідність вибору розвиває людину, 

загострює її творчі здібності, підсилює відповідальність за зроблений вибір», 

вважає А. Б. Петровський [136, с. 5]. 

Психологи виділяють чотири підходи щодо прийняття рішення: виходячи 

зі своїх інтересів та найбільшого виграшу; виходячи з позицій партнера та 

враховуючи його інтереси; з огляду на об’єктивну реальність та можливі 

наслідки; з урахуванням довгострокових результатів та перспективи власних 

дій [85]. 

Стосовно ж вибору партнера, чоловіка/дружини, то, на думку В. Ценьова, 

у такому випадку слід застосувати фільтр вибору, у якому людині пропонують 

питання, які допоможуть визначитися, хто найбільше пасує як супутник для 

майбутнього життя [183]. Проте, не слід забувати, що не всі люди керуються 

раціональним вибором, інколи його здійснюють під впливом батьків чи інших 

осіб, інколи – тільки за покликом свого серця, а не розуму, а найважливішим, 

на нашу думку, є мотив, який спонукає нас до вибору, і який в результаті 

приведе до поставленої мети. Варто також зауважити, що вибір завжди межує з 

ризиком, який також може бути виправданим, схваленим і ні, див. напр. [62]. 

Отже, вибір – це один із складників нашого життя. Ми постійно 

перебуваємо в ситуації вибору. Ситуація вибору містить суб’єкт вибору, процес 

вибору, об’єкт/и вибору/альтернативи, мотив та цілі. Крім того, важливими в 

процесі вибору є об’єктивні та суб’єктивні чинники, які на нього впливають. До 

об’єктивних належать ті, які не залежать від суб’єкта вибору, тобто це соціальні 

(економічні, релігійні, політичні) фактори, а суб’єктивні навпаки цілком 

залежні від нього – це інтелектуальні здібності, психологічні характеристики та 

ін. 

Процедура вибору має пропозиційну структуру, яка містить предикат 

wählen та аргументи WER, WEN. Додатковими вільними аргументами є 
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SO(SOVIEL), WOZU, тобто схематично ситуацію вибору можна зобразити у 

вигляді фрейму [54, с. 16-17], оскільки фрейм – це скелет чи бланк з порожніми 

клітинками, які необхідно заповнити [55, с. 3-10]: 

WER → wählt→ WEN →WOZU/WARUM 

    SO(SOVIEL) SO(SOVIEL) 

Схема 3. Пропозиційна структура ситуації вибору 

Очевидним є той факт, що в німецькій мові на словотвірному рівні є 

значна кількість похідних мовних одиниць, котрі характеризують суб’єкт 

вибору: 

– wählerisch – anspruchsvoll, nicht leicht zufrieden zu stellen (перебірливий, 

якому важко догодити) [290]; 

– wahllos – in oft gedankenloser, unüberlegter Weise ohne bestimmte Ordnung, 

Reihenfolge, Auswahl o. Ä. verfahrend, nicht nach einem durchdachten Prinzip 

vorgehend (неперебірливий або не перебираючи щось робити, тобто все підряд), 

наприклад: er trank alles wahllos durcheinander [292]. 

Суб’єкт вибору може бути перебірливим або неперебірливим у певних 

ситуаціях або в чомусь, наприклад: er ist in allem, im Essen sehr wählerisch; er ist 

in seinem Umgang nicht sehr wählerisch (legt bei seinen Bekannten keinen Wert auf 

hohes Niveau); er war in seiner Ausdrucksweise nicht gerade wählerisch (hat sich 

ziemlich derb, kräftig ausgedrückt. Суб’єкт вибору характеризується також 

такими виразами, як das bessere Teil erwählt haben [302, c. 1606] – зробити 

правильний вибір (вираз походить від біблейських слів: «Maria hat das gute Teil 

erwählt» (Luk. 10, 42) та keine andere Wahl haben або прислів’ями Wer muß, hat 

keine Wahl (не хоче коза на торг, та ведуть) [282, с. 655], тобто людина змушена 

робити те, що їй нав’язують умови або хтось інший, незалежно від її власного 

бажання. Проте інколи особа, розуміючи всю складність ситуації та 

усвідомлюючи можливі наслідки, не хоче робити те, до чого її змушують. 

Свідченням цього є наявність в німецькій мові таких порівняльних конструкцій 

lieber tot als Sklave! [300], (пор. краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах). 

Вони імпліцитно виражають волю суб’єкта вибору.  
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Існують моменти, коли щось є факультативним, тобто необов’язковим для 

суб’єкта вибору: wahlfreiе Fächer; wahlfreier Unterricht; тобто тут вже йдеться 

про об’єкт вибору та його характеристику. У нашому випадку (вибору 

партнера) як суб’єктом так і об’єктом вибору виступає людина, індивідуум з 

його власним світобаченням та світосприйняттям, із своїми критеріями вибору 

та конкретною цілеустановкою.  

Важливим є також і мотив у виборі партнера: Es ist die Frage, was man im 

Leben sucht, Unterhaltung oder Liebe. Im ersten Falle darf man es nicht allzu genau 

mit der moralischen, im zweiten nicht allzu genau mit der geistigen Beschaffenheit 

der Menschen nehmen, mit denen man sich umgibt (Marie Freifrau von Ebner-

Eschenbach) [322]. Таким чином у німецькій свідомості побутує думка, 

особливо серед представників молодшого покоління, про непостійність, 

мінливість та крихкість сімейного щастя, що й розкриває сутність німецького 

менталітету: німці не спішать одружуватися рано – пізні шлюби – це норма для 

німецького суспільства, для них характерними є тривалий процес пошуку та 

вибору партнера, спільне проживання не завжди передбачає подальше 

одруження, а інколи й зміну партнера на іншого, або молоді люди приходять до 

висновку, що вони поки що чи взагалі не готові до сімейного життя і знову 

постають пред вибором Ledigenstand ↔ Ehestand, і часто шалька вагів 

перехиляється на користь першого: в Німеччині багато синглів. Навіть три 

традиційних «К» – Kinder, Küche, Kirche – це вже більше не покликання і не 

життєвий стиль жінок, але на зміну цим «К» прийшли нові, причому 

переорієнтація відбувалася одночасно із змінами у суспільстві: Die 

sentimentalen und altmodischen Gefühle, wie Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit werden 

heutzutage nur belächelt. Was solls? Moderne Frau brennt bei der Arbeit und es ist 

überflussig, was sie da macht – Hauptsache den ganzen Tag, mit Leidenschaft und 

Selbstaufopferung. Dann heißt es Karierre. Leidenschaft und Selbstaufopferung 

einem Mann oder (um Gottes willen!!!) Kindern zu schenken ist heute nicht im Trend 

[318]. 
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2.4. Валентно зумовлені слоти фрейму ситуації вибору партнера 

2.4.1. Номінативна самопрезентація суб’єкта вибору WER (PARTNER 

1 – Mann/Frau) на основі акціонального фрейму. Перш ніж розглянемо 

актуалізацію валентно зумовлених слотів (суб’єкт вибору та об’єкт вибору) у 

дискурсі, видається доцільним зосередити увагу на синонімічному ряді лексеми 

PartnerIn. У різних джерелах [290; 292; 294; 305; 307; 345; 309; 311] зафіксована 

неоднакова кількість синонімів до лексеми PartnerIn. За значенням вони 

поділяються на такі групи (за основу взята класифікація з онлайн-словника 

синонімів Woxikon, модифікована і доповнена нами): 

1) TeilhaberIn/MitinhaberIn – учасник, пайщик/співвласник, 

компаньйон: Beteiligte/r, Gesellschafter, (wirtsch) Kompagnon, Sozius, Sozia, 

KommanditistIn, Kommanditär, Komplize; 

2) MitspielerIn – партнер, гравець команди: TeilnehmerIn; 

3) GegenspielerIn – суперник, партнер: GegnerIn, Gegenpart; 

4) KorrespondentIn – кореспондент: AbsenderIn, BriefpartnerIn, 

SchreiberIn, AdressantIn, BriefschreiberIn; 

5) Beteiligte/r – співучасник: BesucherIn, Mitwirkende/r, Aktive/r, 

Anwesende/r, BeiwohnerIn, Gast, Gästin, Hörerschaft, Mitglied, Publikum, 

ZuhörerIn, Zuhörerschaft, ZuschauerIn, Augenzeuge/In, TeilnehmerIn; 

6) FreundIn/KameradIn – 6.1) товариш/ка – ділова сфера: Bekannte/r, 

Genosse/In, Verbündete/r, Anhänger, Bundesgenosse/In;  

6.2) друг – приватна сфера: Gefährte/In, Kumpel, Vertraute/r, Erklärte/r, 

Kumpan, Gleichgesinnte/r, Herzensbruder, Spezi, ständige/r BegleiterIn, (berlinisch) 

Atze, Amigo, (jarg)Homie; 

7) Gatte (Gattin) – чоловік / жінка (у шлюбі) – у межах цього значення, 

враховуючи польову будову концепту, можна виділити наступні мікрополя за 

такими критеріями: 

7.1) вікові характеристики партнерів – (salopp) Alte/r; 
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7.2) соціальний статус партнерів – Ehegatte/In, EhegemahlIn, EhepartnerIn, 

GemahlIn, Mann, Frau, Verheiratete/r, Ehemann (-frau), (scherzh. veralt.) 

Ehegespons, Ehehälfte, (ugs.) Gespons, feste/r FreundIn; 

7.3) ставлення до партнера: (gehob.) Erwählte/r, (gehob.) Verehrte/r, (ugs., 

scherzh.) Angetraute/r, (ugs.) bessere Hälfte, (leicht iron.) Mustergatte, (ugs.) 

Liebling, (ugs.) Liebster, Flamme, (ugs.) Schatz, (ugs. verhüllend) Bekannte/r, (ugs.) 

Kerl, (ugs.) Typ, (ugs. landsch.) Männe, (engl.) Mr. Right, (ugs., scherzh.) 

Göttergatte, der/die Richtige, Beziehung, (der) Mann an ihrer Seite; 

7.4) тривалість стосунків – Lebensgefährte/In, -genosse/In, -kameradIn, -

mensch, -partnerIn; (ugs. oft scherzh.) LebensabschnittsbegleiterIn, -gefährte/In, -

partnerIn, WeggefährteIn; 

7.5) розподіл обов’язків – Erhalter; 

8) LiebhaberIn – коханець/коханка: Geliebte/r, Liebste/r, Verhältnis, 

(ugs.) Liebling, Herzblatt, Kavalier, (ugs.) Macker, zweite Hälfte, (ugs. salopp) Kerl, 

(ugs.) Typ, (scherzhaft) Gespiele, (derb) Stecher, (ugs. abwertend) Galan, (veraltet) 

Anhänger. 

Така кількість синонімів до слова PartnerIn (116 лексем) свідчить про 

високу номінативну щільність (термін В. І. Карасика) цього відрізку у системі 

мови, тобто це підтверджує актуальність та цінність досліджуваного нами 

концепту для представників німецького етносу в різних сферах їхнього життя, і 

у приватній – зокрема (74 лексеми). Очевидним є також той факт, що у 

суспільстві відбулася зміна цінностей: Die Ehe zwischen Mann und Frau kennt 

jeder und wird mit Sicherheit auch jeder einmal in seinem Leben eingehen wollen. 

Doch jeder kennt zum Beispiel das verflixxte 7. Jahr in dem sich viele Ehe-Paare 

scheiden lassen. In der heutigen Zeit sind lange Ehen die beispielsweise bis zu 

goldenen Hochzeit gehen eher selten und es werden auch immer weniger. Dennoch 

ist die Ehe ein wichtiger Bestandteil im Leben vieler Menschen und Sie ist bei dem 

richtigen Partner natürlich auch das beste was man bekommen kann [339]. 

Переосмислення пов’язане із зміною традиційного бачення сім’ї як священного 

союзу між чоловіком та жінкою, який за старими канонами укладався раз і на 
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все життя: Lebensgefährte, -genosse, -kamerad, -partner. Інші лексеми, такі як 

Lebensabschnittsbegleiter, -gefährte, -partner вказують на те, що в німецькій 

лінгвокультурі допускаються нетривалі стосунки, інколи вони взагалі не мають 

офіційного оформлення, крім того, з’являється третій «гравець в команді». 

Новим явищем є така структура у суспільстві як одностатеві сім’ї. 

Багато слів, які подаються як синоніми до лексеми Partner є стилістично 

маркованими, вони вживаються не в усіх стилях мови, а тільки чи переважно є 

типовими для якогось одного стилю. Така лексика у словниках подається із 

зазначенням приналежності до певної сфери, наприклад: Partner, Mann, Frau, 

Ehemann, Ehefrau – це нейтрально забарвлені лексичні одиниці, проте є й 

стилістично марковані іменники, що засвідчує наявність оцінних конотацій: 

(gehob) Ehegatte – чоловік (піднес.), (jarg) Homie – друг (з жаргону реперів), 

(umgangssprachlich abwertend) Galan – коханець, прихильник (розмовне 

зневажливе), (leicht iron.) Mustergatte – зразковий чоловік (легко іронійне), 

Göttergatte (ugs., scherzh.) – божественний чоловік (розмовне жартівливе). Вони 

мають обмежену і спеціалізовану семантику і сферу вживання, бо містять у 

своєму значенні різні відтінки: лексеми Männe, Liebster, Herzblatt відтворюють 

ніжне, виразно позитивне ставлення мовців до партнера, натомість лексеми 

Kerl, Typ відображають грубе, нешанобливе сприймання партнера, яке має 

здатність змінюватися залежно від конкретної ситуації мовлення, інтонації 

слова в реченні, тексті. 

Ми зосередимося на значенні Partner – Gatte, Freund, Liebhaber та усіх 

його можливих відтінках, оскільки нас цікавлять пошуки та вибір партнера для 

спільного проживання/проведення часу та створення сім’ї. Важливо також 

наголосити, що будь-який із названих партнерів може розглядатися як 

потенційний партнер для подальшого укладення шлюбу, оскільки, здебільшого, 

майбутнє подружжя знаходять один одного саме у середовищі тих, з ким вони 

працюють, проводять вільний час тощо. Про це йдетьcя також і у книзі К. Гаґн 

«Auf Männerfang»: «…ich habe mal gelesen, dass man den Partner fürs Leben zu 
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neunzig Prozent im Umkreis von zehn Kilometern vom Wohn- oder Arbeitsort trifft» 

[323, c. 140]. 

Проаналізуємо вживання слова Partner в Інтернет-дискурсі, щоб з’ясувати, 

які особливості є преферентними у виборі партнера і реалізуються в текстах 

анкет та оголошень. У Німеччині популярними є такі сайти знайомств 

www.flirtcafe.de, partnersuche-kostenlos.org, www.partnersuche-leichtgemacht.de, 

ElitePartner.de, Dating-Cafe.de, www.elibis.de, PARSHIP.de, Friendscout24.de, 

NEU.DE. bildkontakte.de, liebe.de, singletreffen.de та інші. У багатьох німецьких 

наукових працях, газетах, журналах [258; 259; 337] висвітлюється проблема 

віртуальних знайомств. Наприклад, у статті «Partnersuche im Internet boomt» 

автор пише: «Gleich und Gleich gesellt sich gern – auch im Internet. Ob passende 

Blutgruppe, ähnlicher Musikgeschmack oder beidseitige Tierliebe: Der 

Traumpartner ist nur einen Maus-Klick entfernt» (два чоботи – пара – навіть в 

Інтернеті. Відповідна група крові, подібні смаки у музиці чи спільна любов до 

тварин: партнер твоєї мрії віддалений від тебе лише одним натиском мишки) 

[337]. Тобто, як бачимо, існують можливі (для кожного з претендентів – 

індивідуальні) критерії щодо відбору певного кола з усіх розглянутих 

потенційних партнерів. Звертаємо увагу на наведені у цьому фрагменті 

фактори: відповідна група крові (passende Blutgruppe), подібні музичні 

уподобання (ähnlicher Musikgeschmack) та спільна любов до тварин (beidseitige 

Tierliebe). Очевидно, усі вони містять авторську іронію, бо партнерство на 

таких засадах вряд чи буде довготривалим. 

Крім того, існують спеціальні програми, так звані фільтри, за допомогою 

яких особа може задати певні критерії, які їй важливі, і робити вибір уже серед 

меншої кількості потенційних партнерів [315, c. 81]. І, як не дивно, значна 

кількість людей вважає Інтернет – найшвидшим і найпростішим шляхом у 

пошуках свого щастя, хоч, насправді, усе далеко не так уже й легко, як 

здається, інколи для цього потрібні роки [315, c. 81]. 

Під час реєстрації на сайті знайомств претендент повинен заповнити 

анкету, відповівши на усі запропоновані питання. Особливостями віртуального 
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дискурсу є те, що він протікає за такою схемою: 1) модератор сайту – суб’єкт 

вибору (Partner 1); 2) об’єкт вибору (Partner 2) – модератор; 3) суб’єкт вибору 

(Partner 1) – модератор – об’єкт вибору (Partner 2).  

Тобто він є керованим модератором і опосередкованим. Оскільки 

спілкування відбувається непрямо, а через третю особу, принаймні, спочатку. 

Модератор розробляє сайт за своєю ініціативою, включає у перелік до анкети 

важливі, на його думку, питання, а суб’єкт та об’єкт вибору керуються ними під 

час пошуку. Частина з них є конфіденційними і не розголошуються іншим 

особам, а решта – це якраз відомості, які слугують орієнтиром для здійснення 

вибору (Зразок анкет – див. Додаток А, Б, B). 

Крім того, у кожному профілі адресанта є умовні позначення, які 

допомагають орієнтуватися на сайті:  – Datingfaktor – визначається кількість 

балів, які співпадають, чим вона вища, тим більше претенденти підходять одне 

одному;  – Gästebuch – гостьова книга, де реєструються всі, хто заходив на 

твою сторінку; – Fotoalbum – фотоальбом; zu Favoriten – ті, хто 

найбільше сподобався, потрапляють у список фаворитів;  – jetzt chatten – 

поспілкуватися відразу в чаті [321]. 

Для нашого дослідження ми відібрали методом суцільної вибірки 500 (250 

чол. + 250 жін.) анкет із сайтів Flirtcafe.de та Neu.de [321; 335]. На основі 

аналізу емпіричного матеріалу виявлено, що адресанти підходять до 

заповнення анкет по-різному. Деякі з них заповнюють тільки обов’язкові поля, 

а додаткові поля залишаються пропущеними. У тій графі, де подається 

інформація про себе, автори-чоловіки роблять це не дуже охоче, вибирають 

запропоновані модератором відповіді (42%), деякі з них розширюють їх своїми 

фразами (50%), здебільшого вони обмежуються оцінною лексикою з 

позитивною семантикою або вказують, що краще вияснити все, 

познайомившись: ich bin ein ehrlicher offener mensch wer mehr wissen möchte 

schreib einfach (22Stucki22) [321]; was soll ich sagen...mich muss man kennenlernen 

der rest kommt schon von ganz allein!!;) Fragt am besten selbst...!? ICQ: 403-79-081 
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oder schreibt mir eine Mail...!? (Bobby_86) [321], інколи використовують якийсь 

слоган, як от, наприклад: Ich bin ein großzügiger und friedliebender Mensch, der 

nach dem Motto lebt: LEBEN UND LEBEN LASSEN! (MikeMolto54) [321]. 

Детальні описи трапляються рідко (8%): treu, romantisch, tolerant,gutmütig… Ich 

bin neugierig auf alles was kommt und bin für alles offen. Ich bin seit Mai 2009 

verwitwet. Meine Frau hatte vor 9 Jahren eine Gehirnblutung und war danach zu 

100% behindert. Ich habe meine Frau 7 Jahren lang rund um die Uhr zu Hause 

gepflegt und konnte deswegen die Wohnung auch nicht verlassen. Von den schönen 

Seiten des Lebens habe ich in den letzten Jahren sehr viel verpasst und möchte neu 

durchstarten… (ungaro85) [321]. Стосовно відповідей жінок на таке ж запитання, 

слід зазначити, що незаповненими були 36 % анкет, рівно стільки ж – 36% 

відповідали коротко, словосполученнями, окремими словами, здебільшого 

прикметниками, або коротеньким реченням: Ich bin offen ehrlich und habe Spaß 

am leben (Sunsweet) [321]. Але значна кількість жінок (28%) поставилися до 

заповнення анкет цілком відповідально і ретельно описали себе.  

У графі Wen ich suche, Was ich suche є можливість висловити свої 

побажання щодо потенційного партнера та вказати модель прогнозованих 

стосунків. Чоловіки і тут вирізняються лаконічністю, оскільки лише 10% 

розширює свою відповідь: Eine schöne und schlanke Frau, die ehrlich und treu ist 

und die mit beiden Beinen im Leben steht, vorallem aber weiß, was sie will und was 

sie nicht will... Meine Adresse: MikeMolto54@t-online.de (MikeMolto54) [321], 45% 

адресантів подають короткі репліки, а решта 45% просто вибирають відповіді із 

запропонованих, або залишають порожнє місце. У жіночих анкетах 25% 

адресантів ґрунтовно описують свого партнера, 40% вдаються до коротких 

відповідей, а 35% взагалі не відповідають на це запитання.  

Стосовно інших пунктів анкети, то ситуація мало чим відрізняється – тут 

трапляються майже виключно стандартні відповіді, пункти Bevorzugte Küche, 

Lieblingsbücher, Lieblingsfilme, Lieblingssendungen часто ігноруються, або 

відповідь є банальною, як от, наприклад, habe es nicht so mit Büchern (Draky) 

[321]. 
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Цікавим матеріалом для нашого дослідження є також шлюбні оголошення 

(1500) з електронних газет Süddeutsche.de [342], Augsburger-allgemeine.de [314], 

Mittelbayerische.de [334] та з онлайн-порталу Quoka.de [336]. 

Ми змоделювали структуру ситуації вибору у вигляді інтегрованого 

фрейму, основою якого є акціональний фрейм, слоти якого розгортаються у 

предметно-центричний фрейм: 

WER (PARTNER 1)→ wählt/sucht →WEN (PARTNER 2) → WARUM/WOZU 

 

  SO(SOVIEL)     SO(SOVIEL)  

Схема 4. Макропропозиційна структура ситуації вибору партнера 

Валентно зумовлені актори є wählen (WER, WEN). У схемі ситуації вибору 

слоти WER – агенс – суб’єкт вибору і WEN – пацієнc – об’єкт вибору 

розгортаються у свою чергу в предметно-центричні фрейми, тобто систему 

пропозицій, де до одного й того ж логічного суб’єкта можуть примикати 

декілька логічних предикатів, які характеризують суб’єкт за якісною, 

кількісною (квантитативною), буттєвою, локативною, темпоральною та 

оцінною характеристиками [56, c. 3-14], між логічним суб’єктом та логічним 

предикатом встановлюються внутрішньопросторові зв’язки: WER (PARTNER 

1) ist SO (SOVIEL) (якість/кількість). 

Стосовно досліджуваного нами концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА необхідно зауважити, що логічний суб’єкт (Partner 1) поділяється 

за біологічним родом на чоловіка та жінку, і, залежно від цього, слоти WER, SO 

(SOVIEL) будуть наповнюватися відмінними характеристиками. 

Слот WER (PARTNER 1) – людина, яка вибирає собі WEN (PARTNER 2).  

Слот WER (PARTNER 1) – MANN заповнюється різними лексичними 

одиницями, якими автори послуговуються для номінації своєї особи і які ми 

згрупували за такими ознаками: 

1) назви осіб чоловічого роду: Mann, er, Mensch, (Durchschnitts)Typ, Partner, 

Boyfriend, Naturbursche, Kerl, Herr, Herr und Besitzer, Familienmensch, 
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Traummann, charismatischer Typus, Homme, Lausbub, Adam, Kavalier, Dom, der 

Lebensgefährte, Mannsbild; 

2) власні імена: Caspar, Michael, Jürgen, Peter; 

3) назви за віковими ознаками: Mittdreißiger, Mittfünfziger, Mittvierziger, 

Mittsiebziger, 69-jähriger, Achtziger, Oldtimer, Oldtimermodell, Oldie, Oldman, 

Senior, Mann in den besten Jahren, Jugendlicher; 

4) назви за статусом: Witwer, Single, Singlemann, Familienvater, kein Vater, WE-

Papa, Solomann, in Haft, alleinerziehender Papa; 

5) назви за професією/освітою/зайнятістю: Kaufmann, Ingenieur, Diplom-

Ingenieur, Arzt, Akademiker, Handwerksmeister, Handwerker, Geschäftsmann, 

Rentner, Pensionär, Angestellter, Projektleiter, Selbstständiger, Dr./Ph.D., 

Dr.Med.Vet., Student, Rapper und Sänger, Unternehmer, Pensionist, Sportler, 

Pädiater, Allroundhandwerker, Kurator, Jurist, (Sport)Lehrer, Manager, 

Medienmanager, Volkswirt, Privatier, Pilot, Arbeiter, Bergführer, Architekt, Bauer, 

Landwirt, Küchenmeister, Fitnessmasseur, Ruheständler; 

6) назви за звичками: NT (Nichttrinker), NR (Nichtraucher), Zigarrenraucher, 

Gelegenheitsraucher, Raucher, kein Hektiker, Rohköstler, Naschkater; 

7) назви за інтересами/хобі: Klassikliebhaber, Kulturbanause, Hobby-Imker, 

Hobby-Gärtner, Segler, Fetischmann, Freidenker, Cowboy, Indianerfreund, 

Hobbyvolleyballer, Gourmet, Skipper, Hundebesitzer, Pferdenarr, Biker, 

Naturliebhaber; 

8) назви за рисами характеру: Ästhet, Alphamann, Knuddelbär, Kuschelbär, 

Brummbär, Schmusebär, Schmusekater, Romantiker, kein Opa-Typ, Kumpeltyp, 

Powermann, Querdenker und Querulant, Aristokrat, Gentleman, Individualist, 

Ethiker, Sunnyboy, kein Zweitbeziehungssucher, Verführer, Optimist, Charakterkopf, 

Softie; 

9) назви за знаком зодіаку: Krebs, Stier, Jungfrau, Zwillinge, Widder, Löwe, 

Löwemann, Waage, Skorpion, Steinbock, Wassermann, Schütze, Fische; 

10) назви за географічними/національними ознаками: Oberbayer, 

Niedеrbayer, Bayer, Münchner, Rheinländer, Spreewälder, Pfälzer, Südpfälzer, 



89 

 

 

Schweizer, Deutscher, Franzose, Nigerianer, Deutsch-Türke, Ami, Lebanese, 

Farbiger-Deutscher, Afrikaner; 

11) назви за станом здоров’я: Aspie, Hörgeräteträger, Rollstuhlfahrer; 

12) назви за інтелектуальними/фізичними здібностями: Genie, Terminator; 

13) назви за віросповіданням: Christ, Muslima, Katholik; 

14) назви за достатком: Millionär, Lottomillionär, Hausbesitzer; 

15) прецедентні імена: Romeo; 

16) метафоричні/метонімічні назви: der beste Mann der Welt, Seltenes Unikat 

des Jahrgangs 1960, Mountainbike, Weihnachtsmann, Mann mit Macken, Hengst, 

armer Hund, Superman, Prinz (auf/mit dem weißen Pferd), Mümmelmann, Thermo-

Mix, Osterhase, Frosch, Mann mit Mutterkomplex. 

Розглянемо декілька прикладів (оголошення та анкети цитуємо, зберігаючи 

графіку і орфографію у авторській редакції): 

(1) Attraktiver Prinz, mit Stil Charme und Niveau... Sehr attraktiver Prinz, mit 

Stil, Charme und Umgangsformen, Bildung und Niveau, 35J. (183, dunkelhaarig, 

schlank, ohne Bart & Tatoo;-), Nichtraucher, gepflegt, nett, unkompliziert, 

aufgeschlossen, vielseitig interessiert, mit Sinn für Humor und Blödsinn, aber auch 

für anregende und tiefgründige Gespräche, zuverlässig, ledig ohne Anhang, sucht 

seine Prinzessin… [336, 04.03.15]. 

(2) Wer wagt – gewinnt oft viel… (Mozart) spiritueller Single (32, schlank, 

NR), möchte sich in Dich (m. Herzenswärme, gerne mit Kind) verlieben. ZS mit 

Bild✉ZS1921186 [342, 31.01.15]. 

(3) Frei für Dich! Erfolgreicher Alphamann, Anfang 40, attraktiver Ästhet, 

bester Background, freut sich auf eine Top-Frau mit besonderem Anspruch. 

frei_fuer_dich@gmx.de Zu.u.101788 an AZ [314, 28.08.2010]. 

(4) Charmanter, seriöser Millionär, Kaufmann, humor- u. liebevoll, großzügig, 

mag die Nähe - Kuscheln. Habe Schultern zum Anlehnen, 67/1,75, top fit, NR, gesch., 

ein wenig sportl., aber ein Genießer, Stier, su. ….Sie…Bitte nur Bildzuschr. u. 19511 

an die Ztg. [314, 28.08.2010]. 
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(5) WO BIST DU? Junggebl., attraktiver Witwer, 69 J., NR, NT, eigener Pkw, 

handwerkl. begabt, charmanter Kavalier m. Herzens- u. Geistesbildung, Interesse für 

Reisen, Kunst, Kultur und Kochen, sucht … Partnerin ... [314, 28.08.2010]. 

(6) Sehr gut erh. Oldtimer, Bj. 41, Tip-Top-Zustand, su. hübsche schlanke 

Mitfahrerin f. gemeins. Zukunft. Zuschr. u. 18998 an die Ztg. [314, 28.08.2010]. 

Емпіричний матеріал засвідчує, що адресанти – чоловіки вдаються як до 

нейтральної лексики: Mann – чоловік, Mensch – людина, Partner – партнер, так і 

до стилістично маркованої, яка здебільшого містить суб’єктивну оцінну 

конотацію. Використання таких лексем вказує на інтенцію автора привабити 

увагу адресата до себе, підкреслюючи саме те, що іноді хочуть бачити в 

протилежній статі: Prinz(1) – принц, Alphamann(3) – справжній мужик, Oldtimer 

(4) – старожил, ветеран. Часто акцентується також статус партнера: Single – 

сингл, Witwer – вдівець, WE-Papa – тато на вихідні, Vater – тато. Наявність 

значної кількості назв професій (Diplom-Ingenieur – дипломований інженер, Arzt 

– лікар) та вербалізаторів, які вказують на матеріальний стан партнера 

(Millionär – мільйонер) засвідчують, що у когнітивному просторі мовця 

закріплені певні кліше, які передбачають, що саме чоловік повинен бути 

годувальником і забезпечувати сім’ю чи жінку матеріально.  

Слот WER (PARTNER 1) – FRAU заповнюється такими лексичними 

одиницями, які використовують жінки для своєї номінації, і які згруповано за 

певними ознаками: 

1) назви осіб жіночої статі – іменники і займенники: Frau, sie, Dame, Lady, 

weibliches Wesen, Traumfrau, Stadtfrau, Mädel, Naturmädel, Mädchenfrau, 

Freundin, Vollblutfrau, Durchschnittsfrau; 

2) власні імена: Lydia, Marlies, Adelheid, Мaria, Daniela, Petra; 

3) назви за віком: Endfünfzigerin, Mittdreißigerin, Mittsiebzigerin, End-60erin, 

Großmutter, Großmama, Gruftinchen; 

4) за статусом: Witwe, Single, Liebhaberin, alleinerziehende Mutti; 

5) назви за професією/освітою/зайнятістю: Geschäftsfrau, Mannequin, Lehrerin, 

Germanistin, Köchin, Diplom-Pädagogin, Buchwissenschaftlerin, Buchhalterin, 
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Studentin, (feminine) Akademikerin, Doktorandin, Künstlerin, Rentnerin, Fotografin, 

Heilpraktikerin, (Zahn-) Ärztin, Lehrerin, Verkäuferin, Modeschneiderin, 

Bürokauffrau, Flugbegleiterin i.R., Dolmetscherin i.R.; 

6) назви за звичками: NRin (Nichtraucherin), Raucher, Gelegenheitsraucher, NT 

(Nichttrinker), Vegetarierin, Veganerin; ein Genussmensch, aber kein Angebertyp; 

Genießerin; 

7) назви за інтересами/хобі: (eine gute/saubere) Hausfrau, Hobby-Gärtnerin/-

Astronomin, Autofahrerin, Sozia, Golferin, Porsche-Singeline; 

8) назви за рисами характеру: Rebellin, Trösterin, Wirbelwind, Nervensäge, 

Realistin, Schmusekatze, Raubkatze, Steppenwölfin, Charisma60+, Frohnatur, ein 

Sonnenkind; 

9) назви за знаком зодіаку: Löwin, Jungfrau, Fische, Skorpion, Waage-Frau, 

Steinbockfrau, Schützefrau, Widder; 

10) назви за географічними/національними ознаками: Ungarin, Philippinin, 

Schweizerin, Vietnamesin, Afrikanerin, Rumänin, Chinesin mit deutscher 

Staatsangehörigkeit, Russin, Ukrainerin, Kroatin, Kenianerin, Asiatin, Balkanfrau, 

Thaifrau, Regensburgerin, Münchnerin, Thailänderin, Deutsch/Perserin, 

Italo/Argentinierin, Brasilianerin, Russlanddeutsche, Griechin, Bremerin, 

Neuberlinerin, Würzburgerin, Bambergerin; 

11) назви за станом здоров’я: MS-Erkrankte, Psychisch Müde, Rollifahrerin; 

12) назви за інтелектуальними/фізичними здібностями: Genie; 

13) метафоричні/метонімічні назви: Lotusblüte, Piratin, Henne, Engelchen, 

Afrikanischer Diamant, Mondgöttin, Prinzess, Großstadtpflanze; 

14) прецедентні імена: Baucis, bezaubernde Jeanny, Miss Marple; 

15) за політичними поглядами: AfDlerin; 

16) за психоемоційним станом: einsames Herz, freie Seele; Frohnatur, einsame 

Fee, einsame Wölfin; 

17) за зовнішністю: Rubensfrau, Rubensengel, Miss Molly, Blondine; 

Розглянемо декілька прикладів, які ілюструють названі ознаки: 

(1) Sie sucht ihn 
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Attr. Witwe, 1,62 cm, jugendlicher Typ, mit Auto, NR, sucht einen attr. Mann zw. 

65 u. 70 für Tanzen, Freizeitgestaltung, im Raum NM, Antworten nur mit Bild, 

Zuschr. unter NTA 97148 an NT, Pf. 1680, 92306 Neumarkt [334, 12.03.2015]. 

(2)Blondes Herzblatt, Petra, 69 j. hübsche Flugbegleiterin i.R., Wwe, schöne 

weibl. Figur, schlank, versorgt, naturverb., wünscht herzl., lieben Neuanfang …[342, 

06.09.2014]. 

(3)Golferin, sehr attr., NR, 63, 1,70,schlk., o.Altlasten su. netten (Golf-)Partner 

(65+) Raum PLZ8+9. Zus.u… [342, 13.09.2014]. 

(4) Schmusekatze sucht Schmusekater 

Hübsches Mädel total normal und gern verschmust, das bin ich, mir fehlt leider 

noch meine bessere Hälfte zum Kuscheln, vielleicht finde ich dich ja hier! Wenn 

ja,dann melde Dich doch einfach kurz und schmerzlos bei mir;) [336, vor 6 

Monaten]. 

Отже, жінки вдаються до різних засобів номінації, що спричиняється 

інтенціями авторів досягти поставленої мети за посередництвом оголошень чи 

анкет. 

Доцільною видається порівняльна характеристика вищеназваних груп з 

метою виявлення спільних та відмінних ознак. Як чоловіки, так і жінки 

використовують для самопрезентації різні мовні одиниці. Ми класифікували їх 

за групами, загалом їх 19. У результаті аналізу було з’ясовано, що 14 з них 

знайшли відображення як у чоловічих, так і у жіночих текстах анкет та 

оголошень, але наповнюваність дещо відрізняється, 2 позиції заповнювались 

тільки в чоловічих текстах, 3 позиції – тільки в жіночих.  

1. Природньо розрізняються чоловіки та жінки за біологічним родом, через 

те вони й номінують себе відповідно: Маnn, Frau, er, sie, Caspar, Lydia та ін. 

Варто зазначити, що власні імена зустрічаються вкрай рідко (загалом 28 

оголошень). 

2. Номінації за віковими ознаками (Mittdreißiger, Mittvierziger та ін.) значно 

частіше вжито у чоловіків (17%), ніж у жінок (3%). Це вказує на той факт, що 

чоловіки не соромляться свого віку, а навпаки прагнуть показати, що вони вже 
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досвідчені і мудрі, виважені, а жінкам притаманне бажання завжди бути чи 

залишатися молодою. 

3. Щодо статусу партнерів, то тут спостерігається відмінність між 

анкетами, де його зазначають 100% адресантів, оскільки ця графа є 

обов’язковою для заповнення, та текстами оголошень, у яких такі дані 

згадуються набагато рідше, у 27% жіночих та 21% чоловічих оголошень, 

причому тенденція в обох випадках така, що люди старшого віку частіше 

вказують цю інформацію (Witwe, verwitwet). Подібна ситуація і з 

приналежністю до певного знаку зодіаку: в анкетах він зазначається у 100% 

(обов’язкове поле), а от в оголошеннях таку інформацію знаходимо лише у 3% 

чол. та 5% жін. текстів. Це засвідчує той факт, що коли людина сама описує 

себе, то вона намагається повідомити у відносно невеликому за обсягом тексті 

найголовніше, тобто знак зодіаку є принциповим для незначної частини 

представників німецької лінгвоспільноти. 

4. 37% чоловіків і 21% жінок вказують назву своєї професії чи рід 

діяльності, отже, такі дані важливі для авторів, оскільки добра професія і 

робота – це частина успішного життя людини. Крім того, гідне місце посідають 

також улюблені заняття, які дозволяють самореалізуватися особистості ще 

більше, через те й послуговуються такими номінаціями 9% чоловіків і 6 % 

жінок. 

5. Представники обох статей використовують назви за рисами характеру та 

звичками, вдаючись до стилістично маркованої та нейтральної лексики, яка 

виконує функцію позитивної, а інколи і негативної самопрезентації. І чоловіки, 

і жінки послуговуються такими стилістичними засобами, як метафора і 

метонімія, функцією яких є атракція. 

6. Важливим для адресантів є також географічне розташування / 

національна приналежність. Причому серед чоловіків домінують особи, які 

називають лише конкретний регіон чи місто, в якому вони проживають, серед 

жінок є багато представниць інших національностей. 
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7. До окремої групи належать люди з особливими потребами, таких назв 

виявлено лише 10 серед усього емпіричного матеріалу, та особи, які 

приписують собі певні інтелектуальні чи фізичні здібності (5). 

8. Відмінними виявилися такі пункти: 1) віросповідання та достаток, такі 

номінації знаходимо лише в чоловічих оголошеннях, але вони також 

трапляються нечасто; 2) назви за психоемоційним станом, за зовнішністю та за 

політичними переконаннями – вживаються виключно у жіночих текстах 

оголошень.  

Цікавими для нашого дослідження є також різні варіанти «ніків», які разом 

з аватаром, або й без нього, відображають суть користувача і сприяють 

створенню першого враження на співрозмовника. «Ніки» виконують функцію 

самопрезентації віртуальної мовної особистості [190; 196]. О. В. Лутовинова 

розробила таку класифікацію «ніків» (на основі російськомовного віртуального 

дискурсу): 1) власні імена; 2) «ніки», які опосередковано відображають вік; 

3) «ніки», які містять назву професії, вказують на освіту чи вид зайнятості; 

4) географічні назви; 5) «ніки», за основу яких взяті назви фауни і флори; 

6) «ніки», які передають психоемоційний стан людини; 7) «ніки»-самооцінка; 

8) «ніки» з сексуальною тематикою; 9) «ніки»-«інкогніто»; 10) «ніки» – назва 

предмета, який є у власності користувача; 11) «ніки» з явним чи прихованим 

гумором [106, с. 101-107]. 

Проаналізувавши емпіричний матеріал та врахувавши мотивацію, якою 

керуються користувачі, зареєстровані на сайтах знайомств [321; 335], ми 

виділили серед усіх «ніків» певні тематичні групи і пропонуємо таку їх 

класифікацію: 

1. Власні імена, які можна розділити на такі підгрупи: 

a) ортоніми: чоловічі (далі – чол.) – georg1951, tobias, Timur79, 

Daniel14; жіночі (далі – жін.) – SvEnJa.-, Olga1234, Dagmar; 

b) скорочення [52, с. 93-96]: чол. – charly (від нім. Karl), Andi (від нім. 

Andreas); жін. – Antje@ (скороч. від Anna), milla2005 (від нім. Camilla, укр. 

Ludmilla); 
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c) похідні від власного імені або прізвища: чол. – sebastain, groeG, 

erdna, saerdna70, NoTnA, Oinotna; жін. – Eiramesor (Rosemarie), einafetS01 

(Stefanie01), alesig (Gisela), agleh_56 (helga_56), nirak (karin). 

Користувачів з такими «ніками» з одного боку можна охарактеризувати як 

надмірно самолюбивих, які прагнуть показати, що вони нічого не бояться, 

сміливі та незалежні від чиєїсь думки, а з іншого боку створення «ніку» на 

основі реального імені може вказувати на недостатньо розвинену фантазію та 

уяву чи просто небажання затрачати час для придумування чогось цікавішого 

[106, с. 101]. 

2. Прецедентні назви: чол. – Apollo06 – усім знайоме ім’я 

давньогрецького бога Аполлона – користувач вважає себе таким же 

сонцеликим, як і Аполлон; Amor37 – бог кохання; Achilleus – герой Троянської 

війни; Narziss42 – вродливий син річкового бога Кефіса, який закохався у своє 

відображення у дзеркалі, в наш час – самозакохана людина; Welfenkoenig – 

король вельфів (німецького князівського роду); Oedipus, edip22 – герой міфу 

про Едіпа, який за збігом обставин убив свого батька та одружився на власній 

матері, і, довідавшись про всю трагічність ситуації, виколов собі очі (чоловіка, 

який обрав собі такий «нік», можна охарактеризувати як особу, яка дуже 

любить своїх батьків (у психології відомий Едіпів комплекс) [181, с. 300]; 

Dante42, marktwain, PeterPan, Loewenherz287, mozart1977; жін. – afrodita – 

грецька Богиня краси, щасливої любові і шлюбу, що перевершує усіх богинь 

красою і витонченістю; Venera38 – у римській міфології Богиня садів, краси і 

любові; Fortuna1 – богиня щастя, випадку і вдачі; junona_22 – давньоіталійська 

верховна Богиня, дружина Юпітера, покровителька материнства; Elektra40, 

elektra26 – Електра була надмірно прив’язана до свого батька (комплекс 

Електри (термін К. Юнга) [181, с. 301] міг теж спонукати до такого вибору 

ніка); angelamerkel997 – особа прагне бути подібною на канцлерку Німеччини, 

яка є впливовою жінкою як у своїй державі, так і за її межами. 

3. «Ніки» за назвою професії/зайнятістю: чол. – derNotarzt, 

Dein_Lehrer, lehrerdom, lehrer434, ABCLehrer, TheJudge70, Prokurist, 
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Trabifahrer, Ingenieur, fotojournalist, maler83, Chirurge; жін. – Putzfrau, friseuse, 

Zahnärztin, tierärztin, Frauenärztin, StrengeLehrerin – приклади засвідчують, що 

жінки не дуже охоче вдаються до назв професій для того, щоб створити ім’я 

користувача. 

4. Географічні назви: чол. – greece77, deutscher, sueddeutscher81, 

russe199; Rheingold – «Золото Рейну» – тобто людина високої думки про себе, 

можна віднести також і до групи прецедентні імена, оскільки відомою є 

однойменна опера Р. Ваґнера; жін. – hessenhenne, zugspitze, spreewald83, 

Spreenixe, bodenseemieze, Bodenseehexe1955 – здебільшого вказують на те, 

звідки людина родом чи де вона зараз проживає, жінки додають ще якийсь 

атрибут для атракції – Гессенська курочка, Боденська кішечка тощо. 

5. «Ніки»-зооніми та -фітоніми: чол. – lefrog, wolf79, derbär38, 

Koalabär88, Falke585, ahorn34, zeder, buche74, bambus_22, bambusman, 

Löwenzahn80, silbertanne – чоловіки асоціюють себе здебільшого з міцними 

породами дерева – бук, кедр, бамбук, клен, і навіть з ялицею, яка з одного боку 

є символом родючості, а з іншого – символом сили [296]; жін. – Redrose19, 

SonnenblumeBrB, Linde53, Kornblume54, ruhrstute, Camomile79, rotfuchs81, 

frosch300, Häschen68, _Kätzchen_, milkakuh, stute84, Fauleziege, affe1979, 

maihenne, Haifischvieh. Деякі жінки підходять не просто креативно, а ще й 

використовують лексеми з іноземних мов: PapillonBlonde (franz. метелик), 

mariposa (span. метелик), Farfalla (ital. метелик), ButterflyNikki (engl. метелик). 

6. «Ніки», які відображають психоемоційний стан комунікантів: 

чол. – reneeinsam, Hopeless, allein, lonely22, Unzufriedener; жін. – QhopelessQ, 

einsamesherz73, einsamesgirl24, Glückslos1 – їх автори заглиблені у сумні думки, 

почуваються одинокими і нещасливими, і за допомогою Інтернету хочуть 

знайти розраду, моральну підтримку, позитив [106, с. 104]. Є й друга група 

«ніків», адресант здебільшого задоволений життям і самим собою: чол. – 

Lucky-H1, Sunnyboy22001, DerschöneRob, LukDerBeste, derGlückliche90; жін. – 

happyich, HappyStern, happyness1234, Happyhippo88, glückskäfer, Glücksklee09, 

vielglück40, Glück2010. 
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7. «Ніки»-самооцінка: чол. – Grobian, Schizo83, granitmann, Romantic, 

mr_nice21, Feuerdrache76, thehero, SugarboyXXL; жін. – TRAUMFRAU_, 

Barbiepüppchen, leckere21, zauberhaft1967, misscharming, sternchen079, 

sonnenschein9 – користувачі намагаються виділитися серед інших, називають 

при цьому якісь певні риси характеру чи зовнішності, які можуть видатися 

цікавими адресатам, причому чоловіки вдаються і до таких «ніків», як грубіян, 

шизо, кидаючи нібито виклик, а у жінок превалює позитивна самопрезентація. 

8. «Ніки» з сексуальною тематикою: чол. – sven21sex, eros53, 

ladiesMan26, der Verführer, loveman08, lovelyboy, letsgobaby, sexxyTiggerRene, 

sexyboy82; жін. – AphrodisiaK, viagra67 sexysandy82, sexymiss – власники таких 

«ніків» чітко знають, що їм потрібно, і таким чином рекламують свої інтенції та 

надають можливість адресатам швидше зорієнтуватися у виборі. 

9. «Ніки»-«інкогніто»: чол. – IncognitoX, mr.incognito, Incognito666, 

guyincognito42, MmisterXx, misterxyz, wmxxl; жін. – MissisX, xyzamazone, mrs.xyz, 

sunny-xyz, xyztreff, xxxincognitoxxx, Geheim1991, geheimnis01 – анонімність для 

таких осіб на першому місці, крім того, таємниця завжди привертає увагу, 

більшість намагається зрозуміти чи відгадати її. 

10. Назви транспортних засобів: чол. – vw88, opelcorsa, Porsche85б 

69FordMustang; жін. – mazdamx56, opelastra308, audiline28, Skoda61, 

mazdaspeed – такі «ніки» засвідчують або про наявність певного авто у цієї 

особи, або про її схвальне / позитивне ставлення до такої марки, крім того, 

таким чином демонструється самостійність та незалежність. Жінки, на відміну 

від чоловіків, використовують у «ніку» не лише назву авто, а й поєднують її з 

лексикою, яка містить певну оцінну конотацію, що сприяє акцентуванню уваги 

саме на власниці такого «ніка»: Toyotababy, vw-schnuffy1987, Miss.Opel, 

hondagirly123, porschebiene, Porsche_Lady, opelmaus26, BMW-Luder, bmw.engel, 

bmwbunny500, Ladybenz, Hammerbraut2803. 

11. «Ніки» за назвами продуктів харчування: 

 а) солодощів/страв: чол. – schockokecks, Zwiebelkuchen, bonbons, 

duplopraline, EdelMarzipan88, Mozartkugel77, sauerbraten, kirschtorte, klopse, 
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Rippchen7539, Schweinebraten, schnitzelll, Currywurst1963, weisswurst, 

Obstsalat03; жін. – Icecream070190, schokolade21, Nougatpraline10, Kecksi, 

Marzipanerin, marzipan25, mozartkugel, schnitzel12584, nutella60, SachertorteXL; 

 б) напоїв: чол. – piccolo2602, sekt19, sekt_, Rotwein80, BIER, 

Gurkenschnaps, ruebenschnaps, glühwein72; жін. – weissweinsüß, Glühwein-Hmbg, 

Cherrybrandy, TequiLaaa89. «Ніки» з такою тематикою можуть слугувати 

припущенням чи підказкою про смакові вподобання їх власників. 

12. «Ніки» за назвами музичних інструментів/звуків: чол. – Flöte, 

tamtam1990, Bassposaune, Gitarre68, MrSaxophon, orgel44, Dr_Trommel, 

DerFagottist – такі власні назви часто засвідчують, що людина дійсно 

займається музикою чи грає на певному інструменті як аматор, наприклад: Ich 

bin leidenschaftlicher Musiker und ein bodenständiger Mensch. Manche würden 

mich als langweilig bezeichnen, aber das ist jeder irgendwie (DerFagottist) [321], 

(інколи вони просто вказують на те, що користувачу подобається 

музінструмент чи певний звук); жін. – gitarre123 – лише одна особа жіночої 

статі використала музичний інструмент для створення «ніка». 

13. Алюзії: чол. – hermannwings (фото 1) – відомими є дешеві авіалінії 

Germanwings групи Lufthansa; Indeego – особа асоціює себе з дітьми індиго, 

яким приписують високий рівень інтелекту, телепатичні здібності, надзвичайну 

чутливість; Xeros – поєднання слів Хerox (назва фірми) та Eros – грецький бог 

кохання, Alexus – Alex +Lexus; жін. – OnENighTLonG модифікація відомого 

поняття ONS – Onenightstand – тобто особа прагне не розваг, а довготривалих 

стосунків, що зрозуміло з її ніка; alphafrau60 – від Alphamann – сильна жінка, 

лідер. 

[321, фото 1] [321, фото 2] [321, фото 3]  
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14. Алітерації: чол. – buzzfuzz01, qiuck-nick30, JayJay, 

hudelhudelapfelstrudel; жін. – CocaCola23, MaayMaay, fafalouisa, Arenaanja, 

OoLuluoO. 

15. Leetspeak-назви [304]: чол. – r3ptile (reptile), Schl4ppohr (Schlappohr), 

n00b1234 (noob1234), Sum1 (someone - jemand), tomm42 (tomman), 

TR4UMPRINZ; жін. – H3RZ_DAM3_ (HERZ_DAME), b4bylein, sw33tb4by, 

s0nnenschein, Angelgr81, chaos_3ngel, Feuer3ngel, Sw33TL0L4, SW33T-L4DY, 

sw33th3@rt, Laura_b4by – власники таких «ніків» з одного боку хочуть 

залишатися втаємниченими, а з іншого – намагаються так привабити, 

показують, що вони знають жаргон хакерів.  

16. Зсуви/зрощення: чол. – ichliebedich515, wobistdu1962, ichbinallein89, 

IchFindeDich, Ichsuchedich09, IchBinFürDichDa; жін. – baldistsommer, 

oOLoveIsBlindOo, ichbinallein12, ichliebedich12, ichbincool12, liebundtreu, 

takemeaway, HabnochHoffnung. 

17. Неологізми: чол. – cyberpunk74 (кіберпанк74), Cyberpirat82 

(кіберпірат82) – інновації з елементом cyber- стали особливо популярними 

після створення мережі Інтернет [81, c. 109] і вказують на особу, предмет чи 

явище, які пов’язані з Інтернетом; hacker10 (хакер10), BISEXUAL (бісексуал), 

OmegaMann53 (Омега-самець53), Alphamann58 (Альфа-самець58), spamer86 

(спамер86), bot22 (бот22), Blockbuster (блокбастер), dampfer46 (той, хто курить 

електронні цигарки46), Offliner (той, хто свідомо не користується Інтернетом), 

Infotainer (ведучий розважальної та інформаційної телепередачі одночасно), 

Youngtimer75 (старий(автомобіль)75), einweichei88 (м’який за характером 

чоловік) [306]; жін. – Spielkonsole (ігрова приставка), computermaus 

(комп’ютерна мишка), Surferin (пошукувачка інформації в Інтернеті), 

digitalspionin (цифрова шпіонка), cybercat86 (кіберкиця86), Cyberspace 

(кібепростір), cyberwomen30 (кібержінка30), It-girl87 (ІТ-дівчина87). 

18. Іронічні назви: чол. – нік СowboyXL та його аватар [321, фото 2] 

вказують нам на те, що це – чоловік високого зросту з міцною статурою і 

схильністю до повноти; eagle0027 – зачіска цього героя в стилі «їжачок» і 
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послугувала йому ідеєю для «ніка» [321, фото 3]; Wackeldackel33 – такса, що 

киває головою, тобто особі притаманні нестабільність та мінливість; Simpson – 

персонаж однойменного сатиричного мультсеріалу; жін. – viagra67, 

Schnapsdrossel. 

Крім перерахованих прикладів у Мережі є також «ніки»-абревіатури чи 

асоціації, смисл яких відомий лише авторові. Дуже часто у «ніках» 

використовуються цифри, інколи вони вказують на вік чи рік народження 

користувача, інколи їх використання достеменно не зрозуміле. Нерідко 

трапляються прикрашені різними символами чи зірочками «ніки», вони 

здебільшого притаманні особам молодшого віку. Варто зауважити, що у 

трактуванні «ніка» завжди присутній певний відсоток суб’єктивності, оскільки 

повністю відомим його значення може бути лише тій особі, яка вибрала чи 

створила такий «нікнейм». Крім того, є ще й такі випадки, коли користувач і 

сам не задумується над його значенням, а називає себе так інтуїтивно чи 

асоціативно, вподобавши цей «нік» на якомусь іншому сайті, що може 

негативно позначитися на досягненні поставленої ним мети, адже це – візитна 

картка користувача та засвідчення обраної ним (віртуальної) ідентичності як 

частини медійної самопрезентації [230]. 

2.4.2. Характеристика суб’єкта вибору на основі предметно-

центричного фрейму. Для детальної характеристики суб’єкта вибору вважаємо 

за доцільне проаналізувати предметно-центричні фрейми PARTNER 1 (Мann) 

є SO (SOVIEL) (якість/кількість) та PARTNER 1 (Frau) є SO (SOVIEL) 

(якість/кількість) (див. Схема 4. вище) та зробити їх порівняльний аналіз для 

виявлення спільних та відмінних рис.  

Слот SO (SOVIEL) для характеристики PARTNER 1 (Мann) 

наповнюється лексемами, які ми погрупували за такими параметрами: 

1. Позитивні риси характеру, які на думку представників позитивної 

психології можна розділити на 6 груп – основних чеснот: [344, c. 79; 162, с. 149-

190]: 
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a) мудрість та знання – kreativ; offen; weltoffen; vielseitig interessiert; 

kultiviert; intelligent; ein bisschen weise; engagiert; verkopft; erfahren; 

familienerfahren; dynamisch; aktiv; habe keine zwei linke Hände;  

b) мужність, відвага – lebenslustig, authentisch; fleißig; abenteuerlustig; 

spontan; reisefreudig; experimentierfreudig; vital; fantasievoll; heiter; 

lebenshungrig; ehrlich; 

c) людяність – treu; zuverlässig; herzlich; liebevoll; zärtlich; lieb; 

großzügig; kontaktfreudig; freundlich; aufgeschlossen; aufrichtig; hilfsbereit; 

sensibel; positiv; kinderlieb; väterlich; guter Charakter; witzig; verlässlich; zart; 

umgänglich; unkompliziert; fürsorglich; verschmust;  

d) справедливість – verantwortungsbewusst; sehr loyal; anständig; 

vorzeigbar; erfolgreich; fordernd; höflich; kommunikativ; eloquent; 

e) самовладання, витримка, поміркованість – charakterstark; 

ausgeglichen; als Fels in der Brandung; devot; tolerant; bescheiden; cool; ruhig; 

zurückhaltend; korrekt; diskret; flott; ein sehr guter Zuhörer; aufmerksam; ernsthaft; 

seriös; von guter Erziehung; 

f) трансцендентність/духовність – humorvoll; mit Herz, Hirn und Humor; 

mit Stil, Charme und Umgangsformen; mit viel Herz und Intellekt; lebensfroh; 

spirituell; wertebewußt; charismatisch; modebewusst; echt; reflektiert; 

nachdenklich; romantisch; mit Sinn für Romantik; ein humanistisch geprägter 

kunstsinniger romantischer Realist mit Humor und Optimismus; fein; genussvoll; 

harmonieliebend; friedliebend; leger; vertrauensvoll. 

Важливою також є актуалізація ознаки маскулінності, яка виражається 

частим вживанням виразу ein Kumpeltyp zum Pferde stehlen; та ознаки 

фемінінності – schüchtern, häuslich, такі лексеми засвідчують, що у німецькому 

суспільстві існують певні стереотипні уявлення про те, яким має бути 

справжній чоловік, але, водночас, є й такі представники сильної половини 

людства, що не соромляться говорити про такі риси, які автоматично 

уособлюються з жінками. 
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2. Негативні риси характеру: leidenschaftlich; ein wenig crazy; facettenreich; 

dominant; frech; verrückt; geil; vulgär, laut; locker; trage mein Herz auf der Zunge; 

mit dev. maso. Ader – чоловіки небагатослівні стосовно своїх якихось можливих 

недоліків. 

3. Зовнішність: а) загальне враження – sehr sympathisch; gut aussehend; fast 

schon unverschämt gutaussehend; beweglich (körperlich, geistig); gepflegt; attraktiv; 

rüstig; ansehnlich; ansprechend; charmant; groß; tageslichttauglich; hübsch; junge 

Ausstrahlung; guterhalten; mit Charme und Stil; aktiv; distinguiert; Falten des 

Lebens; mobil; bemerkenswert; 

b) очі – blaue Augen, mit grünen Augen; 

c) ніс – prägnante Nase; 

d) волосся – Haare weiß; dichtes Haar; leicht angegraut; mit kurzen Haaren; 

Halbglatze; Glatze; dunkelblond; blonde Haare; blonder Lockenkopf; eleganter 

Silberfuchs; vollschöpfig; kurze volle Haare; dunkelhaarig; mit wenig Haar; 

e) обличчя – markantes Gesicht; passables Gesicht; Oberlippenbart; gut 

rasiert; ohne Bart & Tatoo; kein Bart; bartlos; 

f) фігура/статура – kräftig; schlank; normal; sportlich; (recht) mollig; (eher) 

korpulent; sportliche/normale/ Figur; athletisch; normalgebaut; mit 

(Waschtrommel)Bauch; geringbäuchig; ein paar Pfunde zu viel; leicht rundlich; 

breite Schultern; muskulös; tätowiert; 

g) стан здоров’я – relativ fit; topfit; Tip-Top-Zustand; fit wie ein weißer 

Turnschuh; sauber und gesund; 

h) фізичні вади – gehbehindert; mit kleinem Handicap; beinlädiert;  

4. Хобі/вподобання: musik- u naturliebend; tierlieb/end; naturverbunden; 

kunst-/kulturinteressiert; mit viel Freude am Kochen. 

5. Матеріальне становище: sicheres Einkommen; wohlhabend; weder adelig 

noch promoviert, weder attraktiv noch vermögend; bodenständig; finanziell 

(ziemlich)unabhängig; in besten Verhältnissen; fest im Leben stehend und beruflich 

gebunden; stehe mit beiden Beinen im Leben; selbständig; finanziell abgesichert; gut 

situiert; solvent; bestsituiert; finanziell in trockenen Tüchern; keine Schulden; 
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gesicherte Existenz; mit gehobenem Lebensstil; bester Background; eine kleine 

Rente; Pleite; armer Hund. 

Показовими є лексеми Haus, Wohnung, Auto, які актуалізують ознаку 

наявності майна у партнера, тобто символізують його економічне 

благополуччя: Eigenheim; eigene Wohnung; mit Häusle; kleiner Landschlossbesitz; 

еin Haus in München und eine schöne Ferienvilla am Mittelmeer; ortsgebunden – mit 

schönem Haus in Chiemgau; mit komfortablem Zuhause; habe gute Rente, schönes 

Haus; eigener PKW; habe eine schöne Wohnung, ein schönes Auto, ein sicheres, 

recht gutes Ein- und Auskommen etc...! 

6. Вік: 75+“Zinsen“; Bj.55(Baujahr); junggeblieben; elegante 70; jung; 

deutlich jünger aussehend; in den besten(?) Jahren (60+); vierzigjährig; mittleren 

Jahrgangs; erstaunlich jugendlich; erlebte 80 Sonnenwenden. 

7. Статус: ein von ganzem Herzen partnersuchender; nie verheiratet; 

getrennt lebend; ungebunden; nicht gebunden; ledig; ohne Kinder; geschieden; ohne 

Anhang; alleinlebend; alleinstehend; verwitwet; frei von Altlasten; gebunden;  nach 

längerer Ehe; auf der Suche; vogelfrei.  

Розглянемо декілька прикладів: 

(1) Er, 36, NR, zuverlässig, kinderlieb, Rm DLG, sucht nettes Mädel um die 30, 

für ein Leben zu zweit. Zuschr. u. 101438 an AZ, Telechiffre 57826 [314, 

28.08.2010]. 

(2) Romantischer, spontaner, humorvoller, und ehrlicher Er 53/180/80 R 

wünscht sich eine liebevolle, harmonische und zärtliche Partnerschaft zu einer Frau 

mit schlanker/ normaler Figur. Natürlich habe ich mein Leben im Griff und keine 

Altlasten, aber sorgenfrei und alleine durchs Leben zu gehen? - das kann nicht 

gewesen sein! …[336, vor 6 Monaten]. 

(3) Er, 69/175/78, tierlieb, häuslich, sucht Frau, Alter egal, für Freundschaft. 

Bei Sympathie mehr. Zuschr. erb. u. 19224 an AZ Telechiffre 53202 [314, 

28.08.2010]. 
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(4) Das Leben wieder erleben! Dazu sucht Mann, gut ausseh., studiert, 

vielseitig interess., sportl., sensibel, ein … weibl. Wesen (+/- 55, bis 1,65m). SMS unt. 

Telefon 0176/44622933 [314, 28.08.2010].  

Слот SO (SOVIEL) для характеристики суб’єкта вибору – жінки 

PARTNER 1 (Frau) наповнюється такими лексемами: 

1. Позитивні риси характеру – основні чесноти [344, c. 79; 162, с. 149-190]: 

a) мудрість та знання – weltoffen, intelligent, gebildet, vielseitig interessiert, 

vielseitig, anpassungsfähig, tiefsinnig; 

b) мужність, відвага – ehrlich, fleißig, energievoll, unternehmungslustig, 

schlagfertig; 

c) людяність – treu, zuverlässig, mit großem Herz und Familiensinn, mit viel 

Herzlichkeit, zärtlich, warmherzig, gutherzig, herzlich, unkompliziert; 

d) справедливість – vorzeigbar, aufgeschlossen, anspruchsvoll; 

e)  самовладання, витримка, поміркованість – tolerant, temperamentvoll, 

selbstbewusst; 

f) духовність – lieb/liebevoll, liebenswert, natürlich, humorvoll (mit Humor), 

niveauvoll, gefühlvoll, wertebewusst, romantisch, mit Sinn für Ästhetik; voller 

Energie sprühend, lebensfroh, lebenslustig, lebensbejahend, mit Herz und Verstand, 

fromm, fröhlich, optimistisch, sehr unkonventionell, positive Lebenseinstellung, mit 

positiver Ausstrahlung, lustig. Важливою є також актуалізація ознаки 

фемінінності – sehr weiblich, mit Kinderwunsch, mal verrückte Göre, mal Lady. 

2. Негативні риси характеру: manchmal bisschen frech, herzliche Nervensäge, 

stur, burschikos, etwas chaotisch; manchmal verrückt; keine Perle im Haushalt, 

trotzdem geerdet; 

3. Зовнішність – загальне враження – attraktiv, jugendlich, sympathisch, gut 

aussehend, charmant, ausgesprochen/sehr hübsch, bildhübsch, junggeblieben, 

südlicher Typ, jung aussehend, nett, schön, mit feminin-erotischer/sonniger 

/heiterer/natürlicher Ausstrahlung, modern, gepflegt, zierlich, durchaus 

tageslichttauglich, habe Schönheit und Glamour, mit Charme und Chick, sehr 

feminine Erscheinung, fesch, süß; 
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a) очі – blaue, grüne, braune  Augen; 

b) волосся – blond, Naturblondine, sommerblond, blonder Sonnenschein, 

brünett, dunkelhaarig, langes Haar, längere schwarze Haare, rote Naturlocken; 

schwarz gefiedert; 

c) фігура – schlank, groß, vollbusig, Frau mit Rundungen, habe keine 

Modelmaße/bin weder schlank, noch jung; gut mollig, mit schöner Oberweite, 

kräftig, mit ordentlich Bauch, wiege ein gutes Pfund, mollig, ein paar Rundungen 

machen nicht eckig und nicht kantig, mit top/normaler/guter Figur, Rubensfigur, ein 

paar Kilos zu viel, sportlich, sportlich-elegant, ich bin auch Trägerin von Tatoos, 

zierlich, mit allen Attributen der Weiblichkeit, üppigrund, mit vollem Busen/vollbusig, 

vollschlank; 

d) стан здоров’я – (top)fit, körperlich und geistig gesund; 

e) фізичні вади – mit leichter Körperbehinderung, beinlädiert, beinbehindert, 

mit kleinem Handicap, bisschen sehbehindert, etwas hörbehindert, zurzeit humpelnd;   

4. Хобі/вподобання: musikalisch, naturliebend, tanzfreudig, reisefreudig, sehr 

tierliebend, mit kulturellen Interessen, reise gern, tanze u philosophiere gerne, 

Snowborden/Ski, Housemusik, Klavier, backe und koche gerne; 

5. Матеріальне становище: mit Wohnsitz in München und London, gut situiert, 

finanziell unabhängig, habe im Leben fast alles erreicht, kann mir jeden Wunsch 

erfüllen, mit beiden Beinen fest im Leben stehend, mit guter Rente; 

6. Вік: jugendlicher/mädchenhafter Typ, 68 Jahre jung; lange kein Omatyp, 

jung, junggeblieben, (erstaunlich) jugendlich, deutlich/erstaunlich jünger aussehend; 

in den besten Jahren, Mitte 30/40/60…, 38/45/56…; 

7. Статус: ledig; verwitwet, alleinstehend; geschieden; getrennt, in einer festen 

Beziehung, ohne Kinder; ohne Anhang; mit Tochter; mit drei munteren Kids, 

mit/ohne Anhang, mit Folen/Woks, alleinerziehend, verheiratet. 

Наведемо декілька прикладів, у яких найяскравіше актуалізуються 

зазначені ознаки:  

(1) Schlanke Akademikerin, 40, 164, NR, sonnige Ausstrahlung, herzlich und 

leidenschaftlich, wertebewusst, Humor und Harmonie liebend, hat ihr großes Glück 
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in Sachen Liebe immer noch nicht gefunden. Du … möchtest ein gemeinsames Nest 

der Geborgenheit schaffen und eine glückliche Zukunft mitgestalten? Dann melde 

dich ….. Kinderwunsch ist willkommen, aber nicht Voraussetzung. Zuschriften unter 

✉ ZS1918949 an SZ [342, 06.09.2014]. 

(2) Warmherzige, engagierte Lehrerin, 44, Rubensfrau, NR, kulturell 

interessiert, mit erw. Tochter, träumt von einer harmonischen, gleichberechtigten 

Beziehung ... [342, 31.10.2014]. 

(3) Süße Piratin (35, stud., 1 Sohn) sucht mutigen Seeräuber mit Herz und Hirn 

für aufregende und dauerhafte Beziehung. BmB Zuschr. u. 101278 an AZ, Telechiffre 

57778 [314, 21.08.2010]. 

Результати порівняльного аналізу засвідчують, що домінантними 

цінностями для представників німецької лінгвокультури є такі риси характеру 

(основні чесноти) як почуття гумору, різносторонні інтереси, здатність любити, 

чесність, вірність, життєрадісність, відкритість, романтичність, розум, доброта, 

надійність, креативність, готовність допомогти, культурність, рівень освіти. У 

жіночих оголошеннях, крім спільних, превалюють здебільшого експресивні 

якості, такі як feminin, feinfühlig, feinsinnig, tiefsinnig, gefühlvoll, warmherzig, 

temperamentvoll. Вказується також, що жінка може бути вимогливою, 

винахідливою та енергійною, водночас може залишатися природньою, доброю, 

позитивно налаштованою, хоче, щоб її любили. Чоловіки ж демонструють свою 

здатність бути уважним, ніжним, виваженим, порядним, мудрим, надійною 

опорою, тобто тут спрацьовують стереотипні уявлення про справжнього 

чоловіка чи жінку, спираючись на які адресанти прагнуть створити собі певний 

позитивний образ. 

Релевантними є також і зовнішні характеристики: привабливість, 

симпатичність, шарм, краса, чудова струнка постава, здоровий вигляд. Причому 

жінки роблять ставку на зовнішність значно більшу, ніж чоловіки і зображають 

себе стрункими, привабливими, елегантними, трапляються також дані про 

розмір жіночих грудей, що теж виконує свого роду атракцію. Якщо ж є 

схильність до повноти, то вона описується прикрашено: Rubensengel, mit 
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weiblichen Rundungen, habe keine Modelmaße/bin weder schlank, noch jung. 

Чоловіки вказують на міцну, атлетичну статуру, є серед них і такі, що 

декларують надлишкову вагу. Крім того, вони вдаються до опису свого обличчя 

і носа зокрема. 

Інформація про стан здоров’я та наявність фізичних вад є важливою для 

представників обох груп. Значна роль відводиться хобі та вподобанням, якими 

німці займаються у вільний час: подорожі, мистецтво, культура – все це 

згадують суб’єкти вибору у своїй самопрезентації. Найрідше називають 

негативні риси характеру, оскільки адресант у цьому випадку хоче вдало 

спонукати адресата до зосередження уваги саме на ньому. 

Cтосовно матеріального забезпечення, то тут як експліцитно, так і 

імпліцитно постулюється думка, що годувальником у сім’ї повинен бути 

чоловік, хоч жінки і вказують на наявність у них певних матеріальних благ, 

проте у чоловічих оголошеннях та анкетах такі дані знаходимо значно частіше 

(що засвідчує і лексичний матеріал). Але є й такі особи, які хочуть знайти 

забезпечену партію, та їх кількість незначна. 

Важливим для представників обох статей є вік. У жінок спостерігається 

тенденція до зображення себе молодшими, на що вказують такі мовні засоби: 

jung, junggeblieben, jugendlich, kein Oma-Typ. Вживаючи їх, адресанти 

демонструють тим самим, що біологічний вік не впливає на них, адже вони ще 

активні, енергійні, працездатні, мають життєві інтереси і не звужують їх коло 

лише доглядом за онуками чи іншими заняттями бабусь. А чоловіки навпаки 

гордяться своїм віком: elegante 70, erlebte 80 Sonnenwenden. Як жінки, так і 

чоловіки здебільшого зазначають свій статус у текстах оголошень чи анкет, 

інколи така інформація є імпліцитною. 

2.4.3. Об’єкт вибору (пацієнс) – cлот WEN (PARTNER 2 – FRAU). У 

фреймовій моделі ситуації вибору пацієнс репрезентує слот WEN, який у свою 

чергу розгортається у слот SO (SOVIEL). У ролі об’єкта вибору можуть бути як 

жінка, так і чоловік. Проаналізуємо наповнюваність слоту виходячи із 

загальноприйнятих позицій чоловічої логіки (PARTNER 2 – FRAU) та жіночої 
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логіки (PARTNER 2 – MANN). Спільною рисою для сайтів знайомств та 

оголошень з рубрики «Знайомства» є явище портретування, яке має на меті 

передати якнайбільше інформації про бажаного супутника. Оскільки людина за 

своєю сутністю завжди прагне до ідеалізації, то й у ситуації вибору партнера 

ставка робиться на ідеал. У кожної особи за певний період життя з досвідом 

вибудовується своя система уявлень про ідеального партнера і через те вона 

намагається знайти того, хто б відповідав цим уявленням. Причому у процесі 

ідеалізації задіяні обидві сторони: один прагне ідеалізувати, а другий 

поводиться так, щоб підтвердити свій образ в уявленні іншого [154, с. 158]. 

Розглянуті нами основні теорії вибору партнера реалізуються на практиці 

по-різному. Кожна людина, яка стоїть перед вибором, свідомо чи не зовсім 

уявляє собі якийсь певний образ. Часто адресанти керуються своїми мотивами і 

використовують фільтрацію усіх можливих претендентів за тим переліком 

параметрів, які наблизять їх до поставленої мети. Але кожен з них вважає, що 

саме такий вибір буде ідеальним. Особливо це притаманно для тих осіб, які 

вступають у шлюб чи будують партнерські стосунки вперше. Адже з віком і з 

досвідом уявлення про омріяного обранця чи про ті риси, які він повинен мати, 

можуть теж змінитися. 

Розглянемо спочатку бачення ідеалу жінки з точки зору чоловіка, 

когнітивна діяльність якого закладена в основу анкет чи текстів оголошень про 

знайомство. Слот WEN (PARTNER 2 – FRAU) наповнюється здебільшого 

іменниками та деякими займенниками, які слугують номінацією особи, у 

нашому випадку жінки, у ролі об’єкта вибору. Ми згрупували їх за такими 

критеріями: 

1. Нейтральні назви: Lebens/Restlebens/Ehe/Partnerin, Mädchen, Frau, 

Mädchenfrau, Single-Frau, Dame, Lady, jemand zum Lieben, nette Leute, Witwe, 

Geliebte und Erbin, Kameradin, Freundin, Lebens/Gefährtin, Mitbewohnerin, Dich, 

Damenbekanntschaft, Oma, Seniorin. 

Особа, яка використовує такі лексичні одиниці, не бажає звужувати коло 

претендентів і не виявляє зі свого боку якихось особливих фантазій:  
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(1) Ingenieur, 30/1,78 sportl. su. Frau, Alter egal. Zuschr. u. 101814 an AZ, 

Telechiffre 57947 [314, 28.08.2010]. 

(2) Er, 70, 176, Münchner, Witwer, …su. lebensfrohe Gefährtin. ✉AS1921245 

[342, 31.10.2014]. 

2. Стилістично марковані назви (емоційно забарвлені/оцінні назви): 

Mädel, Mädelchen, Frauchen, Weib, Weiblein, Pendant, Eva, „Mädchen für Alles“, 

alleinerziehende Mami, Mama, Dirndl, Girlfriend, Gesellschaftsdame, Sie, weibliches 

Wesen; Traumfrau, das schönste Geschlecht auf der Welt, Prinzessin, Powerfrau, die 

Eine, Königin, Schatz, meine Vertraute, Diamant, die Richtige, Mrs. Right, Herzblatt, 

Seelenpartnerin, Schmusekatze, bessere Hälfte, Western-/Countrylady, 

Leidensgenossin, Gleichgesinnte, Normalo, keine Emanze, keine Superfrau, 

Knuddelmaus, passendes/verrücktes/bayerisches Gegenstück, weibliche Begleitung/ 

Ergänzung, weibliches Äquivalent, die Beste von allen, Flamme, feminine 

Persönlichkeit; Kuschelweib, Hausfrau. 

3. Метафоричні/метонімічні назви: Stute, Muse, weiblicher Buttom, Maus, 

süsses Damenrad, süßer Engel, weiblicher Besen, Deckel, Christkindl, Katze, Nixe, 

Mauerblümchen, „Aussteiger“-Frau, weibl. Sonnenstrahl, Waldfee, keine 

makupTussy!, Schokohase, Sweetheart, Weihnachtsengel, Schöne Mischung aus 

Intellekt und Erotik. 

Вживання таких номінацій (пункт 2,3) засвідчує наявність фантазії у 

автора, вказує також і на те, що він – може бути романтиком і вміє іронізувати і 

тим самим прагне привабити таку жінку, яка має почуття гумору і зрозуміє 

його, оскільки саме це є для нього важливим критерієм у виборі: 

(3) Ruh. Brummbär… sucht die schlanke Powerfrau für immer. … [314, 

25.08.2010]. 

(4) Flotter Boyfriend su. ein/sein Girlfriend bis 55 J., für Freizeit od. mehr. 

Mail an: schreibmir52@web.de [314, 21.08.2010]. 

4. Назви за конфесією: Christin, Muslima. 

Вказівки на релігійну приналежність подаються досить рідко у текстах 

таких типів, тобто релігія або не відіграє з точки зору чоловіків важливої ролі у 
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стосунках, або мало людей взагалі виявляють свої чіткі релігійні погляди чи не 

сповідують жодної релігії. 

(5) Christin gesucht 

.... die heiraten möchte und sich Kinder wünscht. … Ich … suche eine treue und 

ehrliche Frau [336, 03.04.2015]. 

5. Назви за національністю/місцем проживання: Afrikanerin, 

Brasilianerin, Augsburgerin, Österreicherin, Asiatin, Latina, Orientalin, Bayerin, 

Ausländerin, Polin, Ungarin, Ukrainerin, Tschechin, Türkin, Rumänin, Serbin, 

Bäuerin, Spreewälderin. 

Адресант обмежує таким чином коло потенційних претендентів, 

користуючись при цьому як експліцитною мотивацією (наприклад, сам 

проживаю в м. Мюнхен), так і імпліцитною, яку навіть не зажди можна 

зрозуміти, прочитавши оголошення чи анкету. Але ті, хто робить такі вказівки 

(пункти 4-5), чітко відмежовують бажаних обранок від небажаних, 

застосовуючи при цьому теорію фільтрів: 

(6) Junger Mann sucht reife Frau 

Hi, ich bin ein junger Mann (25) und bin auf der Suche nach einer 

unkomplizierten, dauerhaften Liebschaft zu einer reifen und gepflegten Münchnerin 

… [336, 17.03.2015]. 

6. Назви за інтересами/хобі: Wanderpartnerin, Reisepartnerin, Camperin, 

Sub, Tanzpartnerin, Freizeitpartnerin, Fahrerin, Mitfahrerin, Genießerin, 

Beifahrerin, Mitseglerin, Nudistin, Sozia, Leder- und Stiefel Lady/prinzessin: 

(7) Lederbiker sucht scharfe und freche Leder- und Stiefel Lady  

An die Frauenwelt… Ich suche eine wirklich freche und nette Leder- und 

Stiefellady, die weiss, wie man mit Overkneestiefel und scharfen Lederoutfits die Welt 

in den Mittelpunkt stellt. Wo ist die Leder- und Stiefelprinzessin? zu Mir 38/188/90 

selbst gerne in hautengen Lederoutfits suche nun Dich ggf auch als Sozia auf meinem 

Bike. Nun liegt es an Dir wie schnell Du antwortest [336, 8.05.2015]. 

7. За професією/освітою/зайнятістю: Akademikerin, Ärztin, 

Krankenschwester, Rechtsanwältin, Landwirtin, Nachtarbeiterin: 
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(8) Nachtarbeiterin gesucht! 

Du bist benachteiligt wegen der Arbeitszeit, und hast auch nicht die Zeit einen 

verständnissvollen Mann zu finden für eine Beziehung? Mir geht es genauso… Falls 

Du angesprochen fühlst, dann melde Dich bitte mit Foto [336, vor 6 Monaten]. 

8. Назви за звичками: Raucherin, NRin, Nicht-Rauchende Frühaufsteherin u. 

Rohköstlerin. 

Дуже часто автори (пункти 6-8) вказують, що особа яку вони шукають, 

повинна цікавитися культурою чи літературою, подорожами, певним видом 

транспорту чи спорту, що й вони, особливо часто це простежується у таких 

типах текстів, де метою є спільне проведення вільного часу. Крім того, 

важливою є також наявність чи відсутність якихось звичок, здебільшого 

куріння. Трапляються чоловіки, які намагаються вибрати собі партнерку з 

однаковою професією, вважаючи, що це лише сприятиме становленню міцних і 

довготривалих стосунків. Такі факти підтверджують функціонування принципу 

«Gleich und gleich gesellt sich gern». 

9. Назви за зовнішніми ознаками: Blondine, Rubensengel/-maus/-lady, Miss 

Molly, Top-Modell, Modeltyp, Schokohase. 

10. За фізичними чи психічними вадами: Asperger-Autistin. 

11. За знаком зодіаку: Löwin. 

12. За приналежністю до певних соціальних груп/верств: Gothiclady, 

Asylbewerberin, Millionärin, Mäzenin, наприклад:  

(9) Berliner Filmkünstler sucht Mäzenin, die sich um ihn kümmert 

Als Berliner Filmkünstler (48) suche ich Frau, die sich als Mäzenin um meine 

künstlerische Arbeit und als Frau um mich kümmert [336, vor 6 Monaten]. 

13.  Прецедентні імена: Julia, bezaubernde Jeanny. 

Номінації з пунктів 9-13 можна назвати поодинокими (серед усього 

емпіричного матеріалу їх було виявлено лише декілька), тобто такі критерії 

вибору є лише індивідуально важливими і факультативними для більшості 

представників сильної половини людства. Загалом номінації задають тон 
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усьому оголошенню чи анкеті, тому до їх вибору автор підходить свідомо і 

цілеспрямовано, оскільки бажає влучно потрапити «в десятку». 

Оскільки у слоті WEN образ ідеальної жінки не розкривається повністю, 

доцільним є аналіз слоту SO (SOVIEL), де відбувається детальніший опис 

бажаного партнера. Тут уже називаються такі параметри, яким адресант надає 

перевагу у виборі серед усіх можливих тієї єдиної, яка може стати і дружиною, 

і другом, і єдинодумцем. До цих критеріїв належать: зовнішній образ, вік, 

внутрішній світ, наявність/відсутність чи (не)бажання мати дітей, матеріальне 

становище. Розглянемо детальніше кожен з них. 

Уявлення про жіночу красу та привабливість є стереотипним, адже 

недарма існують такі вислови як «прекрасна половина людства» чи «das 

schönste Geschlecht auf der Welt» (Sweet_K) [321]. Воно чітко проявляється і в 

ситуації пошуку та вибору партнера. 

У чоловічих анкетах та оголошеннях зовнішній образ жінки зображується 

у такому ракурсі: 

1. Загальне враження від зовнішності: nett, attraktiv, hübsch, jung, 

(bewundernswert) schön, natürlich, sympathisch, charmant, gepflegt, jugendlich, 

gutaussehend, tageslichttauglich, outdoortauglich, straßentauglich, sexy, chic, mit 

natürlicher/angenehmer Ausstrahlung, mit äußerer Strahlkraft. 

(10) Rüstiger Rentner (81), (mobil) – in Landsberg sucht nette Gefährtin. 

Zuschriften unter Nr. 19071 [314, 18.08.2010]. 

2. Фігура – schlank, sportlich, normal, feminin, weiblich, mittelschlank, mit 

fraulicher guter Figur, (leicht) mollig, üppig, mit Hüftspeck und Rundungen, normale 

weibliche Rundungen, mit großer OW, mit (sehr) kleiner OW, vollbusig, schönbusig, 

nicht mager, mädchenhaft, Rubensengel, Körper muss etwas Fülle besitzen, 

normalgewichtig, arm- oder beinamputiert. 

Деякі чоловіки настільки прагнуть мати партнерку з параметрами моделі, 

що навіть вказують розмір одягу, тобто тут уже строго лімітується вибір 

зовнішніми даними:  
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(11)…Unverbesserlicher Optimist, 65 J., 180 cm, NR, schlank,  … sucht blonde, 

attr., schl. (36/38), ±60 J., ca. 170cm [342, 14.02.2015]. 

Звичайно є й такі, хто уявляє собі ідеал жінки в стилі Рубенса: 

(12) Suche Dich mollig 

«…Bist du eine Frau ab 40-68 mit Hüftspeck und Rundungen, dann bist du bei 

mir genau richtig... [336, 08.05.2015]. 

3. Зріст – zw. 160-172 cm groß, bis 164/170/, max 168, sollte schon 1,60cm 

groß sein. 

4. Волосся – blond, langhaarig, ohne Farbe. 

5. Очі – mit strahlenden Augen. 

Стосовно пунктів 3-5 необхідно зауважити, що такі дані не є надто 

важливими для чоловіків. Лише ті адресанти, які згадують зріст, уважають, що 

жінка не повинна бути вищою за чоловіка, тобто тим самим експліцитно 

вказують на наявність у особи певних комплексів. 

Інколи чоловіки взагалі не називають ніяких критеріїв вибору або 

зосереджуються лише на зовнішності, це є свідченням того, що в німецькій 

лінгвокультурі відводиться достойне місце жіночій привабливості:  

(13) Ich küsse so gerne, 

nur fehlt mir die hübsche Frau dazu. 49 J., 1,88m, NR. treu, ehrlich, suche ich 

Sie zwischen 40-49 Jahren, sportlich, schlank, usw, für gem. Zukunft. Bitte mit Bild, 

kuesse2015@gmx.de. Zuschriften unter ✉ZS7094288 [342, 31.01.2015]. 

Важливим критерієм також є вік жінки, оскільки здебільшого адресанти 

все-таки обмежують коло потенційних партнерок віковими параметрами: bis 

30/35/40/50/70 Jahre, so im Alter 30-40, im passenden Alter, entsprechenden Alters, 

(gerne/ ein stückweit) jünger/älter, jung, junggeblieben, bis Anfang 50, unter 50, 

zwischen 40 und 50, nicht älter als Mitte 70, ab 18 Jahre, 55+, +/-60, ca. 70 Jahre 

jung, um die 70, Ende 60, die auch altersgemäß zu mir passt, in etwa meinem Alter, 

ca. 50, nicht ü. 54 J.: 

(14) !!!Rubensengel gesucht!!! zwischen 24J. - 34J. Trau Dich! bjh1@gmx.net 

Zuschr. u. 101546 an AZ, Telechiffre 57861 [314, 28.08.2010] – автор тут вказує 
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лише на те, що йому подобаються статечні жінки і звужує радіус пошуку 

десьтьма роками, з 24 до 34, не подаючи абсолютно жодної інформації про 

себе. 

На основі проаналізованого матеріалу прослідковується тенденція, що 

майже 55% чоловіків вважають, що жінка повинна бути або трішки молодшою 

за них, або приблизно такого ж віку, як і вони. Частина адресантів взагалі не 

згадує про такі дані, інколи просто зауважуючи, що шукають жінку, яка б їм 

пасувала (die zu mir passt), а що конкретно вони хочуть сказати цією фразою – 

кожен зрозуміє по-своєму. Рідко знаходимо такі твердження, що вік не відіграє 

жодної ролі: Alter zweitrangig/nebensächlich/egal, das Alter kommt nicht wirklich 

drauf an, bis?? Jahre, das Alter spielt für mich eigentlich keine Rolle. І є лише 

декілька прикладів, де наголошується, що партнерка може бути старшою 

(навіть значно). Це означає, що таке явище не є нормою для німецького 

суспільства: 

(15) Junger Mann sucht ältere Frau für Beziehung 

Ich bin 28 Jahre alt und bin auf der Suche nach einer Frau (60+). Ich fühle 

mich in einer solchen Partnerschaft einfach wohler. Vielleicht geht es dir ähnlich und 

du suchst einen jüngeren Mann. Also nicht lange überlegen einfach zurückschreiben. 

Viele Grüße [336, 22.04.2015]. 

Опис внутрішнього світу людини включає риси характеру, певні звички, 

спосіб життя, захоплення, життєві цінності. Автори уникають тут будь-яких 

негативних характеристик, використовуючи їх тільки для того, щоб показати, 

що такі особи небажані для подальших стосунків. А от позитивним параметрам 

відводиться чільне місце, крім того, на їх вибір впливає також мета знайомства: 

lieb/ liebevoll, ehrlich, niveauvoll, unabhängig, warmherzig, treu, intelligent, mit 

Herz, Hirn und Humor, humorvoll, stillbewusst, modebewusst, naturverbunden, 

charakterfest/-stark/-voll, solvent, kreativ, mit Charisma, devot, gefühlvoll, apart, 

adäquat, kinderlieb, zuverlässig, offen, herzlich, gesellig, mutig, tolerant, 

aufgeschlossen, mobil, mit edlem Charakter, verständnisvoll, mit Stil und Klasse, mit 

Kanten und Kurven, mit Herzenswärme, tierlieb, lebensfroh, reisefreudig, vorzeigbar, 



115 

 

 

solid, frech, unkompliziert, interessant, anspruchsvoll, gescheit, zärtlich, agil, hat 

„ein Herz wie Bergwerk“, die vielleicht auch gerne kocht und bäckt, 

beziehungsfähig, mit innerer Schönheit, mit der man Pferde stehlen kann. Понад усе 

у внутрішньому світі жінки цінується здатність бути люблячою, чесною, 

незалежною, добросердною, вірною, розумною, мати гарне почуття гумору, 

відчуття стилю, розбиратися в моді, любити природу. Але для різних вікових 

груп чоловіків цей набір може варіюватися. 

Деякі адресанти перераховують кілька вимог до адресата: 

(16) Wirklich sehr netter, zärtlicher Geschäftsmann, gebildet, lebenserfahren, 

vermögend, humorvoll u. romatisch, jung gebl. 67/1,76, NR, gesch./alleine, su. für 

Neuanfang warmherzige, nette Sie, ca. 50, nicht ü. 54 J., unabh./frei, etwas vollbusig, 

vernünftig u. niveauvoll, A - Kempten od. sonst wo, bitte nur Bildzuschr. u. 19341 an 

die Ztg [314, 21.08.2010] – тут акцентуються як зовнішні риси, так і внутрішні 

якості, які відіграють для цього чоловіка важливу роль, оскільки він спочатку 

вказує на те, що його обранка мусить бути сердечною і милою, віком від 50 до 

54 років, незалежною/вільною (ізюминка – трішки повні груди), розумною, і 

відповідати високому рівню вимог, тобто його очікуванням. 

Деякі чоловіки хочуть мати не лише привабливу жінку, а ще й 

забезпечену: finanziell unabhängig, gutsituiert, die mit beiden Beinen im Leben 

steht, sehr reich, wohlhabend. Такі вимоги ставляться рідко (лише 1,5% 

проаналізованого матеріалу). У когнітивному просторі суб’єкта вибору – 

представника сильної половини людства – вкорінилося уявлення про те, що він 

не повинен бути утриманцем, а, навпаки, мати змогу самостійно забезпечувати 

і себе, і свою сім’ю, незважаючи на емансипацію жінки у німецькому 

суспільстві. 

Окремої уваги заслуговує прагнення мати/не мати своїх дітей. Молодші 

зосереджують свою увагу на цьому: mit Kinderwunsch; ich will ja noch Kinder 

bekommen; а от чоловіки середнього віку значно рідше ставлять такі вимоги до 

потенційних партнерок, а літні (65+) взагалі не згадують про це. А усі разом 

взяті часто вказують свою готовність виховувати прийомну дитину (max. 1 
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Kind; gerne auch mit Kind; Kind(er) kein Hindernis; mit Kind (zw. 2 u 4 J.); mit kl. 

Handbesen;Solltest Du bereits ein Kind haben – kein Problem; Wenn Du Kinder 

hast, bin ich der, der sich um sie kümmert) чи неготовність/небажання (oh.Anh.; 

ohne Nachwuchs; ohne Fohlen). Серед усього загалу вирізняються ті, які 

самостійно виховують дитину: 

(17) …Wenn du damit kein Problem hast, dass ich auch schon Papa bin, dann 

schreibe mir [336, vor 6 Monaten]. 

(18) Ich bin ein 30 jähiger alleinerziehender Papa mit einem vierjähigen Sohn 

und möchte nicht mehr alleine sein und suche dich, kannst gerne auch selber schon 

ein Kind haben [336, vor 6 Monaten]. 

Отже, у когнітивному просторі представника німецького етносу чоловічого 

роду вимальовується такий ідеальний образ жінки: lieb/ liebevoll (любляча), 

schlank (струнка), attraktiv (приваблива), nett (мила), sympathisch (симпатична), 

ehrlich (чесна), unabhängig (незалежна), warmherzig (добросердна), humorvoll (з 

гарним почуттям гумору). 

На лексико-граматичному та стилістичному рівнях це реалізується за 

допомогою вживання нейтральних іменників (Frau, Mädchen, Polin, 

Lebenspartnerin), стилістично маркованих іменників, серед яких є жаргонізми 

(Sub, Gothiclady, Sozia), сленгізми (Flamme, Frauchen, Weiblein), запозичення 

(Mrs. Right, Girlfriend), оказіоналізми (makupTussy), метафоричні та метонімічні 

назви (weibl. Sonnenstrahl, Waldfee, Schokohase). Спостерігаються також 

випадки номінації за посередництвом особових займенників (sie, du, dich). 

Стосовно займенників слід зауважити, що вони не називають особу, а лише 

вказують на неї. На думку Є. Ч. Дахалаєвої, займенники «репрезентують у мові 

людську істоту в процесі осмислення світу та самої себе в цьому світі» [43, 

с. 27]. 

Крім того, адресанти володіють великим арсеналом прикметників, серед 

яких переважають якісні (schön, schlank, nett, intelligent), але є й відносні 

(kinderlieb, tierlieb, gutsituiert). Це можуть бути як прості лексеми, так і 

композити (Waldfee, Rubensengel, Hüftspeck, modebewusst, niveauvoll). 
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На синтаксичному рівні вживаються прості поширені речення, 

складнопідрядні означальні та умовні речення. Вони можуть бути 

розповідними, питальними (Wo bist Du?) чи окличними (Gelassene warmherzige 

Partnerin bevorzugt!). У деяких випадках автори вдаються до вживання 

пасивного стану (gesucht wird) і умовного способу (solltest du ein Kind haben – 

kein Problem; möchte gerne eine liebe, sympathische Partnerin… kennenlernen). 

2.4.4. Об’єкт вибору (пацієнс) – слот WEN (PARTNER 2 – MANN). 

Жінки підходять до вибору партнера серйозно і обережно. Мрії про принца на 

білому коні ніхто не відміняв, але питання чи в реальному житті вони дійсно 

бувають, викликає сумнів. Через те німкені, як представниці прагматичної 

нації, для якої порядок важливий в усіх сферах життя (Ordnung muß sein), чітко 

знають, що вони хочуть, і яким вони бачать свій ідеал. 

Розглянемо лексичні засоби наповнення слоту WEN (PARTNER 2 – 

Mann), об’єктом вибору тут вже виступає чоловік, а отже, і номінується він по-

іншому. У процесі номінації домінують іменники, рідше трапляються 

займенники. Ми розподілили їх на такі групи: 

1. Нейтральні назви: Lebens/Restlebens/Ehe/Partner, Mensch, (Ehe)Mann, 

Du, Dich, Jemanden, Ihn, Freund, Singlemann, Lebensgefährte, Witwer oder 

Geschiedener, Wunschpartner, gerne Witwer u Großpapa, Mann und Vater, 

Mitbewohner, Gleichgesinnter, Herr, alleinstehender Mann, Romantiker, 

Geschiedener, Verwitweter, Familienmensch. 

2. Стилістично марковані назви (eмоційно забарвлені/оцінні назви): 

Seelenpartner/Freund, Traummann, soul mate, spätes Glück, Bursche, 

Wegbegleiter/-gefähtre, Pendant, Verbündeter, Herzensmann, Kosmopolit, 

Weltbürger, Mann mit Format, Gentleman, männliches Wesen, der Mann meiner 

Träume, starke Persönlichkeit, „Muttersöhnchen“, Mr.Right, der Besondere, 

Gentleman der alten Schule, der Eine, Solo-Mann, Gutmensch, „Grufti“, der 

unkonventionelle Nichtgolfer, Geliebter, Schatz, Mannsbild, Bursche, Boy-friend, 

Verehrer, Kerl, Schmusekater, „Junggebliebener“, Bengel, Märchenprinz, Mr. 
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Perfekt, der Alphamann, Retter, Beschützer, aufrichtiges Gegenüber, Herzensmann, 

Zweibeiner, Chaot. 

Жінки, втомившись від самотності, шукають своє щастя за 

посередництвом Інтернету: 

(1) Ein spätes Glück gesucht. Bin 63 J. alt, 168 cm, Witwe, schlank, gepfl. 

Erscheinung. Bin eine agile, vielseitig interessierte Frau, die mit beiden Beinen im 

Leben steht. Zuschriften unter ✉ZS1919435 an SZ [342, 11.10.2014]. 

3. Метафоричні/метонімічні назви: Halbriese, Osterhase, Sonnenschein, 

fesches Herzblatt, Gockel, eine bessere Hälfte, die 2. Hälfte, „Engel“, Porsche-

Single, Kuchen, Schnuppe, Tigerle, Seeräuber, Nordlicht, Kuschelbär/tiger, Herzal, 

Zauberer, das passende Puzzleteil, die Schulter zum Anlehen, Heizlüfter, Fels in der 

Brandung, Ritter, Krieger, Sahnehäubchen, Wolf, Zweiohrhase, Muckel, 

Sternenfänger. 

Як засвідчують лексеми з пунктів 2-3, жінки підходять до номінації свого 

бажаного партнера креативніше, ніж чоловіки. З одного боку вони називають 

його містером перфектом, принцом, джентльменом, скарбом, тобто тут дається 

взнаки мрія про ідеал, а з іншого боку трапляються й такі назви, як шибеник, 

«матусин синочок», морський розбійник, які віддзеркалюють фантазії авторки і 

тим самим зосереджують адресата на певному образі, на який орієнтується 

жінка. Ось, наприклад: 

(2) Ein gebildeter liebevoller Freund und Beschützer gesucht von hübschen 

schlanken Ausländerin 43 j, 162/50, mit gutem Deutsch und Charme für nette 

Freunschaft und Zärtlichkeit [336, vor 6 Monaten]. 

(3) Gesucht wird die Schulter zum Anlehen, die ehrlich, liebevoll und 

bodenständig ist. Für den die Liebe nicht nur ein Wort ist und der Rubensfrau mag. 

Bin 55 Jahre, 1,60cm klein bin für fast alles zuhaben. Liebe Motorrad fahren, fahr 

auch selbst [336, 16.05.2015]. 

4. Номінація за конфесією: Christ, muslimischer Mann. 

(4) Frau sucht Christ 
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Hallo, ich (43) suche einen Christ, der das Leben, Gott und mich liebt. :-) Meine 

Interessen: lange Spaziergänge, Natur, Sonnenschein, Spaß, Tiefgang, Sport. Freue 

mich von Dir zu hören [336, vor 6 Monaten]. 

5. Назви за національністю/місцем проживання: Franke, Deutscher, 

Dresdner, Afrikaner oder Latino, Bayer. 

Вказуючи місце проживання (наприклад, баварець), адресант намагається 

зосередити увагу потенційних партнерів на тому, що цей фактор є важливим, 

але у жіночих оголошеннях та анкетах такі побажання вказуються значно 

рідше, як у чоловічих, оскільки багато жінок шукають чоловіка, у якого був би 

власний будинок чи квартира і не обов’язково в тому місті, де вони живуть, а в 

регіоні (a. d. Raum München / Obb.) або взагалі не висловлюють ніяких 

зауважень з цього приводу. Важливу роль відіграє у цьому випадку і віковий 

фактор, причому це стосується як жінок, так і чоловіків. У осіб молодого та 

середнього віку значно рідше вказано відомості про бажану місцевість, ніж у 

старших людей. 

6. Назви за інтересами/хобі: Pferdeliebhaber, Genießer, 

Freizeitpartner/begleiter, Biker, Poet des Alltags, Sozius, Freizeitbegleiter, Gourmet, 

Reisepartner, Tanzpartner, Segler, Skifahrer. 

7. Назви за знаком зодіаку: Wassermann, Stier, Steinbock, Jungfrau, 

Schütze, Widder – жінки, як і чоловіки, не надто вірять у гороскопи, і через те 

шукати партнера, який би народився під певним знаком вважає за доцільне 

зовсім незначна кількість осіб (8): 

(5) Su. sensibl. Stier, Steinbock o. Jungfrau +/- 50 mit wachem Blick, der sich 

wie ich von der grauen Masse abhebt. Zuschr. u. 19487 an die Ztg [314, 28.08.2010]. 

8. За професією/освітою/зайнятістю: Unternehmer/Akademiker, Pensionär, 

Geschäftsmann, Arzt, Mediziner, Privatier. Щодо цього пункту, то найчастіше 

хочуть бачити поряд з собою освіченого чоловіка, причому сфера діяльності не 

має такого особливого значення. 

9. Назви за звичками: NR, NT. 

10. Назви за зовнішніми ознаками: Mr. Big. 
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11. За фізичними чи психічними вадами: Rollstuhlfahrer, Rolli-Mann, Mann 

mit Handicap.  

Такі номінації використовуються вкрай рідко, здебільшого людина і сама 

має якусь ваду, через те шукає підтримку і розраду у товаристві такого ж, як і 

вона, за принципом: Gleich und gleich gesellt sich gern, як і авторка наступного 

оголошення:  

(6) für happy GEMEINSAME Zukunft: gehbehinderte Frau sucht Rolli-

Mann oder anderen Mann mit Hаndi-Cap 

für happy GEMEINSAME Zukunft: gehbehinderte Frau sucht Rolli-Mann also 

Rollstuhlfahrer, Mann im Rollsthul oder anderen Mann mit Hаndi-Cap für happy 

GEMEINSAME Zukunft… [336, vor 6 Monaten]. 

12. Прецедентні імена: Jakob, Philemon, Aladin, Typ Volker Schlöndorff, 

Erlkönig, Ins. Barnaby [342] – жінка має певне стереотипне уявлення про свій 

ідеал і, вибираючи таку назву своєму партнерові, намагається його реалізувати: 

(7) Bezaubernde Jeanny (35, stud., 1 Sohn) sucht frechen Aladin mit Herz und 

Hirn für zauberhafte Beziehung mit Zukunft. BmB Zuschr. u. 101280 an AZ, 

Telechiffre 57779 [314, 28.08.2010]. 

Усі номінації спрямовані на приваблення протилежної статі, причому вони 

можуть бути як нейтральними, так і стилістично забарвленими, виконуючи і 

конкретизуючу функцію (Rolli-Mann, Arzt) і, навпаки, можуть залишати простір 

для фантазій (Mensch, Pendant, Mann). 

Кожна жінка хоче бачити поряд з собою справжнього чоловіка і описує 

його таким. На перший план виступають вимоги, які стосуються особистісних 

якостей, а потім всі інші. 

Слот SO (SOVIEL) стосовно об’єкта вибору – чоловіка буде 

наповнюватися такими лексичними одиницями: 

1. Внутрішній світ: liebevoll, humorvoll / mit (Sinn für) Humor/witzig, 

warmherzig/mit Herzensbildung, niveauvoll, ehrlich, intelligent, 

zuverlässig/verlässlich, kultiviert, gebildet/studiert, treu, lebensfroh/ lebenslustig, 

innerlich unabhängig, bodenständig, mutig, frech, seriös, stark, ausgeglichen, 
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leidenschaftlich, unternehmungslustig, weltoffen, großzügig, charakterfest, 

vielkopfhaarig, schlank, mit Weitblick, der Klassik erträgt, hat Rückgrat und 

Altruismus fähig ist, stattlich, charismatisch, anständig, aktiv, kulturell interessiert, 

romantisch, toll, normal, mit Charakter und Schulter zum Anlehnen, zärtlich.  

Домінують такі якості, як люблячий, з почуттям гумору, добросердний, 

стильний, чесний, надійний. Жінки прагнуть також мати розумного, освіченого, 

культурного чоловіка. Вірність і життєрадісність теж входять до цього набору 

позитивних якостей. Крім того, адресанти ще називають і інші, важливі саме 

для них, риси бажаних партнерів. Інколи їх перераховується декілька, оскільки 

одним словом важко висловити усі свої уявлення, пріоритети тоді 

розташовуються у порядку подання у тексті, наприклад: 

(8) Carmen …sucht liebevollen, großzügigen, gebildeten, aufrichtigen Partner 

[342, 29.11.2014]. 

Жінки також розуміють, що для побудови довготривалих та міцних 

стосунків необхідні не лише емоції, а й спільні інтереси обох партнерів, такі як 

подорожі, культурні заходи, любов до природи чи тварин, що вони й 

відтворюють у портретах своїх героїв: reisefreudig, unternehmungslustig, kulturell 

interessiert, naturverbunden, vielseitig interessiert, tierlieb. 

Деякі представниці німецького етносу також прагматично підходять до 

вибору партнера – йдеться про фінансову сторону – шукають vermögend 

(заможних), finanziell unabhängig (незалежних) чоловіків gutsituiert (із власним 

житлом). Жінки вказують у своїх анкетах чи оголошеннях такі критерії: 

wohlhabend, mit großem Haus, ohne Altlasten, mit eigenem Auskommen, gut 

versorgt, ein gemütliches Heim ist wünschenswert, der mit beiden Beinen im Leben 

fest steht, für den Dinge wie Versorgung und Absicherung selbstverständlich sind, 

Millionär, Mann mit Haus, mit einem sicheren finanziellen Background, nicht 

verarmt, aber Bedingung: mit sehr viel Geld, наприклад: 

(9) …suche einen humorvollen, gepflegten, ehrlichen, liebevollen, nicht 

verarmten, kräftigen Mann mit ganz viel Herz [342, 18.10.2014]. 
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(10)… sucht gutsituierten netten Mann aus Süddeutschland oder von Überall. 

Zuschriften unter ✉ZS1919794 an SZ [342, 11.10.2014]. 

(11)… Dame…sucht gutsituierten Herrn mit gepflegtem Heim. … Zuschriften 

bmB unter ✉ZS1921700 an SZ [342, 11.10.14]. 

Проте відчутний той факт, що у когнітивному просторі німкені закладено 

не тільки засади жінки-матері, господині, а й самостійної незалежної особи, яка 

може досягти здобутків не тільки у колі сім’ї, а й у суспільстві: бути 

забезпеченою, мати власний бізнес, кар’єру і займати провідні позиції у різних 

сферах життя. Це обумовлено історичними процесами та розвитком руху 

фемінізму та емансипації на німецьких теренах. 

Інколи це вжe відразу видно із тексту оголошення: 

(12) Charm. Witwe (Unternehmerfamilie), aus allerbesten Verhältnissen, 54, … 

der adäquate Herr sollte zw. 60-65 J. u. aus Paritätsgründen gutsituiert sein. Nur 

Bildzuschr., … u. ✉ZS1919540 an SZ. [342, 18.10.14]. 

Традиційні «drei K» у німецькій лінгвокультурі означали спочатку 

«церква, кухня, діти», про що йдеться і у однойменному вірші: 

Die drei K (Idee: MDS) 

Es ist noch gar nicht lange her - 

erst vierzig Jahre ungefähr - , 

da gab es im und außer Haus 

rund um die Uhr, tagein, tagaus, 

für alle Frau'n in diesen Landen 

drei Dinge, die im Brennpunkt standen, 

auf die ihr Blick sich konzentrierte, 

um die ihr Denken stets rotierte. 

Und diese war'n nicht mehr, nicht minder 

als: KIRCHE, KÜCHE sowie KINDER [316]. 

Проте з плином часу роль жінки у суспільстві змінюється. Вона вже заявляє про 

себе по-іншому, і чоловіки повинні це розуміти і сприймати її такою, як вона є, 

адже її приваблюють не лише KOSMETIK, KLUNKER und KLAMOTTEN, а й 

KRÖNUNG im BundesKANZLERAMT!! [316]. Через те змінюються і вимоги до 

партнера та уявлення про ідеал. 
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Німкені не дуже акцентують увагу на зовнішності партнера. Найчастіше 

просто хочуть бачити поряд з собою милого, симпатичного (nett/sympathisch), 

доглянутого (gepflegt) чоловіка. Деякі адресанти називають ще й такі риси: 

kräftig; groß; weder knochig, noch dick; Haare auf dem Kopf oder nicht; gut 

aussehend; dunkelhaarig; Optik? Nahezu egal...für mich zählen wirklich die inneren 

Werte!; vielkopfhaarig; schlank; tageslichttauglich; ohne Bart; der in Jeans und 

Smoking eine gute Figur macht. 

Стосовно зросту бажаного партнера, то тут, звичайно, є певні побажання: 

еtwa um die 1.80 m groß, ab 178cm, ab 1,85 m, gern XXL, mind. 1,80 gross, über 

1,85. Важливим також є вік обранця, лише деякі адресанти наголошують, що це 

щось другорядне: Alter – secundär. У текстах оголошень / анкетах це 

виражається так: Bis 66 a.d., in den Vierzigern, ±60, max. 50J. lebendig, 

gleichaltrig, ähnlichen Alters, etwa gleichen Alters, ab 55 Jahre, im Pensionsalter, 

zw 40-55,  mind 50 –j. alt, Mitte 30, nicht älter als 45, unter 55, gerne auch 

(wesentlich) älter, jünger, 58±(5 Jahre), Ende 60 bis Anfang 70, altersmäßig zu mir 

passt: 

(13)…suche ich nun einen echten Gefährten fürs Leben. Also weder eine Affäre 

noch einen Mann nur als Freizeitpartner sondern für eine liebevolle Partnerschaft! 

Wenn du in München lebst ca. 45-55 Jahre alt, … [336, 12.05.2015]. 

(14) Suche Mann, der kochen kann. Münchnerin, Ende 50, attraktiv, 1,70, blond, 

schlank, unabhängig, sucht niveau- u. humorvollen, gleichaltrigen, tierlieben Partner 

für gemeinsame Freizeitgestaltung. ✉ZS1919596 an SZ [342, 18.10.2014]. 

Ще одним важливим критерієм у виборі є питання про наявність чи 

відсутність чи бажання/небажання мати дітей, на що вказують такі 

висловлювання: Partner mit Kinderwunsch und Familiensinn, du solltest Kinder 

mögen, ohne Anhang, kinderlos, familienorientiert, kinderfreundlich, kinderlieb, du 

solltest mit meinen 3 Kindern (11, 10 u 5 J.) keine Probleme haben, Kinderwunsch ist 

willkommen, aber nicht die Voraussetzung, ohne Kinder, наприклад,  

(15) Suche solventen Geschäftsmann, der auch Familie und Kinder will [336, 

vor 6 Monaten]. 
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Отже, чоловік-ідеал в уяві німецької жінки повинен бути люблячим, 

розумним, освіченим, культурним, чесним, милим, мати прекрасне почуття 

гумору, надійним. 

На основі проаналізованих анкет та оголошень можна припустити 

належність партнерів до певного типу мовної особистості, тобто в центрі уваги 

є «не просто людина як така, а носій свідомості, мови, котрий має складний 

внутрішній світ та певне ставлення до долі, до світу речей та до подібних собі 

людей» [113, с. 113]. Мовна особистість реалізує себе у мові багатогранно та 

поліфункціонально. У німецькій мові побутує прислів’я «Kleider machen Leute» 

- одяг робить людину. Але слова можуть здійснити те ж саме: «Täglich schlüpfen 

wir in verbale Rollen, probieren Worte an wie Kleidungsstücke, wollen jemand sein 

oder werden es einfach…» [351]. Приклади засвідчують існування тезаурусного 

рівня – тобто виявлення, встановлення ієрархії смислів та цінностей у картині 

світу особистості [78, с. 36]. Досить цікавою, на наш погляд, є особистість, 

автор такого оголошення: 

Auf der Suche nach der erträglichen Leichtigkeit des Seins. 

Großer, schlanker, dunkelblonder und bebrillter Enddreißiger, 

Kulturwissenschaftler, introvertiert und gesprächsfreudig, melancholisch und 

begeisterungsfähig, liebevoll und (selbst-)ironisch, reiselustig und kulturinteressiert 

(Kunst, Literatur, Film, Bühne, Architektur), möchte sich mit ausgeglichenem, 

vielseitigem Partner für ein gemeinsames Lebensexperiment verbünden. Statt endlos 

die virtuellen Möglichkeiten abzuchecken, eine gemeinsame Wirklichkeit aufbauen. 

Konzentriert und offen. Neugierig und fehlerfreundlich. In Berlin und überall. ZA 

98513 DIE ZEIT, 20079 Hamburg [350, c. 49]. 

Адресант для заголовку перефразував слова М. Кундери і заявляє про себе 

так: «У пошуках стерпної легкості буття», тобто він прагне до того, що йому 

здається легким, цікавим та цілком нормальним: хоче укласти союз із 

врівноваженим та різнобічно розвиненим чоловіком, провести так званий 

життєвий експеримент (möchte sich mit ausgeglichenem, vielseitigem Partner für 

ein gemeinsames Lebensexperiment verbünden), і описує себе при цьому як 
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зовнішньо, так і акцентує на своєму внутрішньому світові, рекламуючи себе, 

здебільшого, лише з позитивної точки зору. Автор – досить смілива людина, 

оскільки він не побоявся заявити відверто про свої наміри: замість безкінечних 

віртуальних пошуків створити справжню реальність (Statt endlos die virtuellen 

Möglichkeiten abzuchecken, eine gemeinsame Wirklichkeit aufbauen). Як мовна 

особистість автор реалізує себе у тому, що він є гуманітарієм, добре знає твори 

відомих письменників, оскільки він за аналогією до назви твору чеського 

сучасного прозаїка перефразовує назву оголошення, вдаючись до прийому 

алюзії. З іншого боку – адресант сповідує також ідею М. Кундери про те, що 

життя дано людині тільки один раз, і ніхто не може виправити свої помилки. 

Саме тому він наважився подати оголошення такого типу, адже вони почали 

з’являтися не так уже й давно, і до цих пір ставлення оточуючих до такого типу 

шлюбів є досить неоднозначним. 

Оскільки усі люди різні за набором певних характеристик, то 

досліджувалися типи чоловіків та жінок. Учені пропонують їх різні 

класифікації. Нам імпонує позиція німецької дослідниці Б. Ваґнер, яка виділяє 

такі типи чоловіків: Авантюрист, інтриган та маніпулятор (Der 

Unwiderstehliche), Скромник (der Schüchterne), Людина-автомат / непідступний 

(Der Unnahbare), Товариcький (Der Kameradschaftliche), Знавець жінок (der 

Frauenversteher) [269, c. 23-29], до якої варто додати ще Мрійника/Романтика. 

На нашу думку, людина, описуючи себе, відображає свій тип, і нам 

вдалося знайти приклади, які засвідчують їх існування: 

1) Авантюрист, інтриган та маніпулятор (Der Unwiderstehliche) – такі 

чоловіки мають гарну зовнішність, шарм, прагнуть постійно бути в центрі 

уваги, полюбляють компліменти, легко входять у довіру, здебільшого 

інтригани і маніпулятори, так звані Казанови. Вони шукають свій ідеал, але 

нерідко так і не досягають мети, оскільки легко розчаровуються у кожній новій 

жінці, тому що наступна може бути, на їх думку, значно кращою. 

Найважливішим для них є надійний тил, хочуть бачити у своїй обранці 

розсудливу жінку та гарну господиню. 
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Вони поводяться дуже відверто, що можна помітити і у їхніх оголошеннях: 

YOU MAY BE RIGHT – I MAY BE CRAZY! Jung gebliebener Endvierziger, 

sportlich und kultiviert, sucht SIE, gerne auch verheiratet, für Kino, Oper, 

Schauspielhaus. „Absacker“ inklusive. Verlieben ausgeschlossen… carlos@web.de 

[349, c. 41]. 

Дивним видається вже навіть заголовок: «Можливо Ви маєте рацію – 

може я й божевільний», завдяки якому можна охарактеризувати автора по-

різному: просто як креативну особистість з почуттям гумору або як особу, яка 

дійсно несповна розуму. Але так чи інакше такий початок, на нашу думку, 

приверне увагу читача, і вже в цьому певним чином здійсняться інтенції 

адресанта. Далі автор сповіщає про себе: вік під 50, проте молодо виглядаю, 

спортивної статури, розумний (jung gebliebener Endvierziger, sportlich und 

kultiviert), і зовсім ніяких вимог до партнерки, оскільки він просто шукає жінку 

для спільного приємного проведення часу: візити до кінотеатру, театру, в оперу 

(sucht SIE … für Kino, Oper, Schauspielhaus), його не бентежить той факт, що 

вона, можливо, одружена, він готовий до авантюри, охоче підтримуватиме 

контакт з нею, можливо навіть інтимний (gerne auch verheiratet, „Absacker“ 

inklusive). Але такий зв’язок не передбачає ніякого романтичного завершення – 

закоханості (Verlieben ausgeschlossen… ). Чому саме такий розвиток подій є для 

нього бажаним, залишається загадкою, ми можемо лише висловити 

припущення, що він теж одружений і шукає «пригод на свою голову», що, 

звичайно, суперечить нормам моралі, проте досить часто зустрічається у 

реальному житті. Автор використовує здебільшого позитивно оцінну лексику, 

короткі партикульовані речення, що демонструє самовпевненість. 

2) Людина-автомат / непідступний (Der Unnahbare) – завжди намагається 

бути спокійним, детально пояснює чи розповідає, не проявляючи при цьому 

ніяких емоцій. Вихований у дусі пруських традицій, він тримає свої почуття під 

строгим контролем, оскільки, коли він їх проявляє, то втрачає самовладання і 

розгублюється. Він логічно розмірковує і ретельно планує свої подальші дії, 

цінує працьовитість і старанність. Для того, щоб його зацікавити, жінці 
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необхідно бути мінливою, влаштовувати перепади настрою, бути «поганою 

дівчинкою» [270]: 

 

 

 

 

 

 

 [342, 17.01.2015] 

 Адресант досить холодно і прагматично підійшов до написанняня тексту 

оголошення, оскільки він живе чітко розміреним життям, має хорошу роботу, 

досвід сімейного життя і шукає собі молодшу партнерку без дітей, 

невиключено й іноземку з хорошими знаннями німецької мови, але за умови, 

що вона – римо-католичка чи євангелістка. Навіть немає жодного натяку на 

прояв якихось емоцій, спільне майбутнє він бачить у гармонійному 

партнерстві, тобто все має бути за планом, а який насправді у нього емоційний 

світ – можна буде виявити лише згодом. 

3) Мрійник/Романтик (Der Romantiker) – такі особи здебільшого 

мовчазні, занурені у свій світ, не люблять говорити про себе, мають небагато 

друзів, не люблять змін і вірять у дива. Важливою рисою є постійність. Це 

можуть бути наукові діячі, письменники, які прагнуть, щоб їх добре розуміли, 

хочуть знайти споріднену душу, яка стане невід’ємною, проте не 

надокучливою, частиною їх життя. Розглянемо таке оголошення: 

Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe 

 

Junger Mann 46 J. blond und schlank mit blauen Augen möchte sich wieder verlieben 

und mit dir gemeinsam die Sterne zählen. Freue mich auf deine Mails [336, 
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22.06.2015]. Автор цього оголошення дуже небагатослівний, романтичний 

мрійник, оскільки він шукає захищеність та любов, і висловлюється досить 

цікаво. Фото зроблене на природі теж підтверджує, що адресант може бути 

творчою натурою, наприклад, письменником. 

Стосовно жінок, то кожна з них прекрасна і гарна по-своєму і усі вони 

прагнуть бути коханими і реалізованими як жінка. У сучасному світі вимоги до 

представниць цієї половини людства зростають, тому що чоловіки все 

прискіпливіші у виборі, шукаючи ту єдину і неповторну. Німецький соціолог 

Ґ. Гертрамф пропонує таку класифікацію типів жінок: Бос (Folterknecht – auch 

bekannt als: die Unbezwingbare, die Gnadenlose, der Boss), Буркотуха 

(Beziehungskiste oder die Gesprächsbereite, die Hinterfragende), Нерішуча 

(Nebelschleider oder «Fräulein Unentschieden»), Кішечка (Wild woman oder 

Raubkatze außer Kontrolle), Езотеричка чи стара діва (Esoterikerin – auch bekannt 

als: Studentin-vom-Dorf, lange-alleinlebende-Hauptschulpädagogin), Ідеал 

(Traumgirl – auch bekannt als: Mädchen vom anderen Stern) [326]. 

Серед наших прикладів виявлено декілька, які яскраво ілюструють 

запропоновані Ґ. Гертрамфом типи: 

1) Бос (Folterknecht oder Unbezwingbare, die Gnadenlose, der Boss) – такі 

дівчата полюбляють командувати, то краватка не так зав’язана, то зачіска не в 

порядку. З ними, як правило, довго не зустрічаються. Однак м’якохарактерним 

чоловікам вони дуже добре підійдуть, тому що зможуть їх підбадьорити і 

направити їхні дії. Яскравим прикладом представниць цього типу може бути, на 

нашу думку, авторка такого оголошення: 

suche den richtigen 

du wohnst in köln...magst eine dominante frau in den 50igern. du bist in den 

60iger oder auch älter und magst auch eine übergewichtige aber nicht unförmige 

frau...die gern das zepter in der hand hat. du solltest dein eigenes geld verdienen 

oder rentner sein..denn ich werde in meinem alter sicher keine finanziellen probleme 

mehr mit mir herumschleppen. ich möchte das leben genießen...bin allerdings noch 

berufstätig...deshalb solltest du in meiner freizeit schon für mich da sein. ich liebe es 
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leger...wenn du allerdings auf gehobene kleidung wert legst...dann ist das ok für 

mich...aber bitte nicht von mir verlangen. wenn du also das etwas andre erleben 

möchtest...schick mir eine mail. Lg [336, 03.04.2015]. 

Панянка впевнено ілюструє своє прагнення домінувати (eine dominante 

frau… die gern das zepter in der hand hat), відверто заявляє про свою надмірну 

вагу, проте підкреслює, що має гарні форми (eine übergewichtige aber nicht 

unförmige frau) і відразу чітко розставляє «всі крапки над і»: чоловік повинен 

заробляти сам гроші або може бути пенсіонером, вона ж у своєму віці не 

збирається тягнути на своїх плечах ще когось, хоч ще й працює. А от коли у неї 

є вільний час, то партнер повинен приділяти увагу їй і проводити його з нею. 

Він мусить також цінувати хороший/стильний одяг і не має права багато 

вимагати від своєї супутниці – тобто все має відбуватися за такими правилами, 

які вона диктує. Вже навіть сам стиль оголошення вказує на досить владний 

характер адресанта: усе написано з малої літери – тобто заперечуються 

елементарні правила правопису, як доказ того, що вона сама встановлює свої 

закони; форма звертання – du – виражає тут зверхність; використання 

модального дієслова sollen (2 рази) і наказовий спосіб (schick) вказують на 

примусовість дії, спричиненої чужою волею. 

2) Буркотуха (Beziehungskiste oder die Gesprächsbereite, die 

Hinterfragende) – дівчата, які належать до цього типу, завжди бурчать, то вони 

цим незадоволені, то вони тим незадоволені. Але зате вони будуть багато уваги 

приділяти своїм коханим. А от верески, скандали і биття посуду, напевно, не 

всім чоловікам сподобаються – рано чи пізно він втече від такої жінки. 

Розглянемо для прикладу таке оголошення: 

König Drosselbarth 

Wie lernt ich einen Mann im Alter von 50 +/- nur kennen? Bin irgendwie 

hochnässig geworden und habe Erwartungen die ich selber nicht erfülle. Dabei suche 

ich doch nur einen einzigen Lebensgefährten für die nächsten Jahre. Ich stelle mich 

dumm an, wohl irgendwie erschreckend! Wohl weiß ich, dass ich so eigentlich nicht 

bin. Also hoffe ich auf den einen, der sich traut mich zu erobern. Ja,mich 162 cm 



130 

 

 

groß, normale Figur einer Frau von fast 50zig, soziale Arbeit, manchmal 

anhänglich,manchmal ein wenig hart, aber dennoch immer liebevoll und lebendig. 

meine Hobbys: lesen, kochen, handwerken, reiten (wenn es irgendwie geht), 

spazieren, rad fahren, kurzurlaube ( wenn es die Zeit zulässt), faulenzen, Gespräche, 

interessiert, begabt für einiges, voll berufstätig, erfinderisch, leidenschaftlich, 

emphatie, geistreich, manchmal blöd, manchmal unzufrieden und doch liebenswert. 

Ich habe erwachsene Kinder, ein Hund na und [336, vor 6 Monaten] – жінка 

презентує себе не надто позитивно, вказуючи на те, що вона трохи зазналася, 

має завищені вимоги, може бути грубою, дурною, незадоволеною і водночас 

люб’язною, саме через те і прагне знайти свого короля Дроздоборода, обравши 

цього персонажа невипадково – адже її потенційний партнер мусить пробачати 

їй усі її витівки і капризи. Вже навіть сам стиль, у якому написано оголошення, 

підкреслює зухвалість авторки: вона ніби кидає виклик своєю поведінкою. 

3) Нерішуча (Nebelschleider oder «Fräulein Unentschieden») – до таких 

дівчат належать усі ті, хто дуже довго роздумує і ніяк не може прийняти 

правильного рішення, тому що вони постійно сумніваються. Наприклад, 

дівчина дуже сором’язлива і довго не може зізнатися хлопцеві в любові, вона 

ніяк не може зважитися на це. Зрештою, хлопцю набридне чекати, і він 

вирішить з нею розлучитися. Прикладом може бути така дівчина, автор 

оголошення: 

Ehrlich und humorvoll 

Hallo Du! Also mal zu dir, du solltest ehrlich sein und humorvoll. Du solltest 

größer sein als ich (ich bin 160) und am besten auch noch nicht vergeben. Ich suche 

jemanden für eine Beziehung. Nun zu mir, ich bin leider etwas schüchtern, was sich 

schon etwas gelegt hat, aber bei neuen Bekanntschaften dauert es immer ein 

Weilchen bis ich "aufgetaut" bin *gg*! Vielleicht hast du ja doch Interesse und 

meldest dich bei mir. Bitte wirklich nur Reale Männer! [336, 30.06.2015] – адресант 

зізнається навіть у тому, що вона – трішки сором’язлива і налаштовує 

потенційного партнера запастись терпінням – поки вона «відтане», адже це їй 

дається нелегко! 
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4) Кішечка (Wild woman oder Raubkatze außer Kontrolle) – цей тип жінок 

дуже часто розглядають як варіант для бурхливої ночі, хоч деякі з них готові 

змінюватися. Вони божевільні і відчайдушні, багато веселяться, 

безвідповідальні. Хлопцям із такими дівчатами дуже весело, але з ними вони не 

захочуть заснувати сім’ю: 

Raubkatze (32) sucht passendes Gegenstück. . . 

allerdings solltest Du keine verschmuste Hauskatze erwarten, sondern ein 

Kätzchen, dass eben auch mal den eigenen Kopf durchsetzt und die Krallen ausfährt. 

Trotzdem sehne ich mich nach einem warmen und liebevollen Zuhause zu zweit. 

Vielleicht kannstDu mich ja zähmen? Falls Du die Herausforderung nicht scheust, 

meld Dich [336, vor 6 Monaten]! – авторка вже відразу в заголовку вказує на свій 

тип – Raubkatze – і уточнює, що вона схожа на кошеня, яке може бути 

норовливим і випускати кігтики (allerdings solltest Du keine verschmuste 

Hauskatze erwarten, sondern ein Kätzchen, dass eben auch mal den eigenen Kopf 

durchsetzt und die Krallen ausfährt.) Але, попри всі свої примхи, їй хотілося б 

мати теплу і сповнену любові атмосферу в домі, вона навіть припускає, що, 

можливо, її обранець зможе її приручити. Припущення виражається за 

допомогою модальної частки vielleicht, ужитої у питальному реченні, що вказує 

на те, що жінка цілком усвідомлює, що такий розвиток подій навряд чи 

можливий.  

Ми вважаємо, що такі типи чоловіків і жінок дійсно існують, і у реальному 

житті їх значно легше розпізнати, як на основі випродукованих ними текстів. 

Отже, адресанти використовують досить розгалужений арсенал засобів як 

для змалювання автопортрету, так і для характеристики майбутнього обранця – 

з метою вираження (імпліцитно чи експліцитно) релевантних для адресанта 

критеріїв вибору партнера, адже саме таким чином вони можуть достукатися до 

того, хто може стати їх другою половиною.  
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Номінативне поле концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА має 

комплексний характер. Воно містить різнорівневі мовні одиниці, серед яких 

лексичні належать до різних частин мови, фразеологічні включають як стійкі 

ідіоматичні, так і неідіоматичні словосполучення, синтаксичні представлені 

вільними словосполученнями лексеми-ідентифікатора концепту, її синонімів, 

асоціатів. Серед мовних одиниць є і стилістично нейтральні, і стилістично 

марковані, що виявляють різні метафоричні переосмислення. 

2. Ядерна лексема концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА – це 

композит, утворений складанням двох основ: der Partner та die Wahl. 

Відсутність тлумачення лексеми Partnerwahl в етимологічних словниках 

зумовила звернення до етимології безпосередніх складників: лексем der Partner 

та die Wahl. Як засвідчують етимологічні словники та сучасні семасіологічні 

лексикографічні джерела, лексема Partner суттєво розширила значення. Зазнало 

змін і значення лексеми Wahl: первинно компонент «свобода вибору» (згідно з 

етимологічними словниками) ускладнено з плином часу новим – «раціональне 

прийняття рішення». 

3. Лексема Partner має великий словотвірний потенціал, 

використовуючись як перший чи другий складник у композитах, що дає змогу 

виділити низку лексико-семантичних груп (ЛСГ): І. (Partner як перший 

складник) – 1) вибір/пошук партнера; 2) партнерські стосунки; 3) партнерські 

інституції; 4) організаційні питання партнерства; ІІ. (Partner як другий 

складник) – 1) партнерство за інтересами; 2) за віком/рангом; 3) за 

спілкуванням/листуванням; 4) за політичними інтересами; 5) за сферою 

діяльності; 6) у пошуках любові, сексу, здійснення мрій, бажань; 7) за 

перспективою заснування сім’ї, укладення шлюбу. Отже, лексеми Partner та 

Wahl завдяки своїм синонімічним зв’язкам та словотвірному потенціалу 

(насамперед лексеми Partner) формують розгалужену лексико-семантичну 
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підсистему номінативного поля концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА. 

4. Аналіз словосполучень з найменуванням імені концепту дає підстави 

констатувати, що абстрактний іменник Partnerwahl конкретизується вживанням 

а) дієслів, які позначають конкретні дії; б) якісними та відносними 

прикметниками. Словосполучення з лексемою Wahl формують дві групи: 1) 

сталі ідіоматичні та сталі неідіоматичні словосполучення; 2) вільні 

словосполучення. Словосполучення з лексемою Partnerwahl засвідчують 

метафоричне переосмислення досліджуваного концепту. Незважаючи на 

актуальність вибору партнера, у німецькій мові існує невелика кількість 

паремій, присвячених цій темі, проте є чимало крилатих висловів, які пов’язані 

з поняттями Partner та Partnerwahl. 

5. Як відомо, ситуація вибору передбачає наявність суб’єкта вибору, 

об’єкта вибору, процесу вибору, мотиву і цілей вибору. Процедура вибору має 

пропозиційну структуру, яка містить предикат wählen, валентно зумовлені 

аргументи WER, WEN та валентно не зумовлені аргументи SO (SOVIEL), 

WOZU/WARUM. Аргументи є слотами акціонального фрейму з потенційним 

розгортанням у предметно-центричні фрейми. 

Слоти макропропозиційного фрейму ситуації вибору заповнюються 

різними мовними одиницями, які за семантичними параметрами утворюють 

лексико-семантичні групи. Кількість та повнота наповнення груп залежить від 

таких факторів, як біологічний рід суб’єкта вибору, його вік, соціальний статус, 

інтереси, мотиви та цілі вибору партнера. Суттєво різняться тексти анкет та 

оголошень. Анкети скеровані на подання розширеної інформації про адресантів 

та бажаних адресатів, оголошення ж обмежені невеликим обсягом, відповідно у 

них міститься найважливіша, на думку автора, інформація про себе та 

майбутнього партнера. 

6. Автори анкет (як чоловіки, так і жінки) використовують при реєстрації 

на сайті знайомств «нік» або мережеве ім’я, що виконує функцію 

самопрезентації віртуальної мовної особистості. Аналіз емпіричного матеріалу 
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та врахування мотивації користувачів дозволили об’єднати усі «ніки» у 18 

тематичних груп: 1) власні імена (ортоніми, скорочення, похідні від імені чи 

прізвища); 2) прецедентні назви; 3) «ніки» за назвою професії/зайнятістю; 4) 

географічні назви; 5) «ніки»-зооніми та -фітоніми; 6) «ніки», які відображають 

психоемоційний стан комунікантів; 7) «ніки»-самооцінка; 8) «ніки» із 

сексуальною тематикою; 9) «ніки»-«інкогніто»; 10) назви транспортних засобів; 

11) «ніки» за назвами продуктів харчування (солодощі/страви; напої); 

12) «ніки» за назвами музичних інструментів/звуків; 13) алюзії; 14) алітерації; 

15) Leetspeak-назви 16) зсуви/зрощення; 17) неологізми; 18) іронічні назви. 

Трапляються також «ніки»-абревіатури чи асоціації, смисл яких відомий лише 

авторові. Наповнюваність названих груп різна, що відображає різні вподобання 

та смаки чоловіків та жінок, їхній тезаурус, креативність. 

7. Для детальної характеристики суб’єкта вибору здійснено порівняльний 

аналіз слотів SO (SOVIEL) (якість/кількість) у предметно-центричних фреймах 

PARTNER 1 (Мann) є SO (SOVIEL) та PARTNER 1 (Frau) є SO (SOVIEL). 

Результати порівняльного та кількісного аналізу засвідчують, що домінантними 

цінностями для представників німецької лінгвокультури обох статей є такі риси 

характеру (чесноти), як почуття гумору, різнобічні інтереси, здатність любити, 

чесність, вірність, життєрадісність, відкритість, романтичність, розум, доброта, 

надійність, креативність, готовність допомогти, культурність, високий рівень 

освіти. В оголошеннях жінок, крім названих спільних ознак, превалюють 

здебільшого якості, які називають почуття. Тобто німецька жінка може бути 

вимогливою, винахідливою та енергійною, водночас залишаючися природньою, 

доброю, позитивно налаштованою, хоче, щоб її любили. Чоловіки ж 

демонструють свою здатність бути уважними, ніжними, виваженими, 

порядними, мудрими, надійною опорою, таким чином тут спрацьовують 

стереотипні уявлення про справжнього чоловіка чи жінку, спираючись на які, 

адресанти прагнуть створити собі певний позитивний образ. Дані про стан 

здоров’я (2,7%) та наявність фізичних вад (0,9%) релевантні для представників 

обох груп, але така інформація подається дуже рідко. 
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Носії німецької мови цінують свій вільний час і вказують, чим вони 

люблять займатися: Reisen, Kunst, Kultur, Sport. Найрідше згадуються в анкетах 

негативні риси характеру, оскільки адресанти хочуть вдало спонукати адресата 

до зосередження уваги саме на них. 

8. Аналіз слотів WEN (PARTNER 2) дав підстави виявити ті пріоритетні 

ознаки, які формують ідеал жінки з погляду чоловіків та ідеал чоловіка, на 

думку жінок. Висунуті науковцями теорії вибору партнера по-різному 

реалізуються залежно від різних факторів: біологічного роду, віку, статусу, 

інтелекту, характеру суб’єкта вибору, його мотивів, цілей та, врешті-решт, від 

його цінностей, сформованих у процесі соціалізації. 

Слот WEN (PARTNER 2 – Frau) засвідчує, що у когнітивному просторі 

представника німецького етносу чоловічої статі сформовано такий ідеальний 

образ жінки: lieb/liebevoll (любляча), schlank (струнка), attraktiv (приваблива), 

nett (мила), hübsch/sympathisch (симпатична), ehrlich (чесна), unabhängig 

(незалежна), gut-/warmherzig (добросердна), humorvoll (з почуттям гумору). На 

лексико-стилістичному рівні це реалізується за допомогою нейтральних і 

стилістично-маркованих одиниць, серед яких є жаргонізми, сленгізми, 

оказіоналізми, запозичення, метафори і метонімії, гіперболи. На словотвірному 

рівні використано прості лексеми, а також композити, чимало прикметників, 

переважно якісних. На синтаксичному рівні вжито прості поширені та 

складнопідрядні речення, переважно з означальними та умовними підрядними. 

За комунікативною інтенцією – це розповідні, питальні, окличні речення. На 

морфологічному рівні зафіксовано категоріальні та некатегоріальні форми 

дієслів (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ та його конкурентні форми, Aktiv, 

Passiv, особові форми з уживанням займенників 2 і 3 особи однини та форма 

ввічливості Sie-Form.) 

Слот WEN (PARTNER 2 – Mann) – засвідчує, що жінки ставляться до 

вибору партнера серйозно й обережно. Їхні найменування бажаних партнерів –

креативні. Прив’язаність до місця проживання висловлено рідко, деякі 

адресанти заявляють експліцитно про готовність його змінити і вказують у 
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вимогах наявність квартири чи будинка. Важливу роль як для жінок, так і для 

чоловіків відіграє віковий фактор. Превалює бажання мати партнера з вищою 

освітою. Трапляється незначна кількість номінацій за фізичними чи психічними 

вадами, які здебільшого стосуються суб’єктів вибору, котрі й самі мають певні 

вади і діють за принципом „Gleich und gleich gesellt sich gern“. Важливим є 

внутрішній світ чоловіків (на що вказують відповідні прикметники). Домінують 

такі якості, як lieb/liebevoll (люблячий), humorvoll (з почуттям гумору), gutherzig 

(добросердний), stilvoll (стильний), ehrlich (чесний), zuverlässig (надійний), 

intelligent (розумний), ausgebildet (освічений), kultiviert (культурний), lebensfroh 

(життєрадісний). Важливими для жінок є спільні інтереси (подорожі, культурні 

заходи, любов до природи, тварин). Окремим представницям німецького етносу 

притаманний прагматичний підхід: вони шукають заможних, фінансово 

незалежних чоловіків із власним житлом. 

У когнітивному просторі німкені закладено засади жінки-матері, 

господині, але й водночас незалежної самостійної особи, яка прагне досягти 

певного статусу в суспільстві, що зумовлено розвитком руху фемінізму та 

емансипації на теренах Німеччини. У критеріях вибору партнера вказують на 

бажання/небажання мати дітей або їх наявність чи відсутність. Жінки рідко 

висловлюють вимоги до зовнішності потенційного партнера. Серед названих 

ознак домінують такі: симпатичний, доглянутий, сильний, високий, некістлявий 

(нехудий) і неповний.  

9. Адресанти різняться як мовні особистості, приклади засвідчують 

належніть чоловіків до таких типів: Der Unwiederstehliche – авантюрист (прагне 

бути постійно в центрі уваги, легко входить в довіру, інтриган і маніпулятор); 

Der Unnahbare – людина-автомат / непідступний (тримає свої почуття під 

контролем, логічно розмірковує і планує свої дії, цінує працьовитість і 

старанність, спільне майбутнє бачить у гармонійному партнерстві); Der 

Romantiker – мрійник / романтик (мовчазний, занурений у свій світ). Відомості 

про жінок засвідчують наявність таких типів: Folterknecht oder Unbezwingbare, 

die Gnadenlose, der Boss – бос (любить командувати); Beziehungskiste oder die 
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Gesprächsbereite, die Hinterfragende – буркотуха (завжди усім незадоволена, але 

багато уваги приділятиме своєму коханому); Nebelschleider oder «Fräulein 

Unentschieden» – нерішуча (дуже довго вагається, сором’язлива); Wild woman 

oder Raubkatze außer Kontrolle – кішечка (варіант для бурхливої ночі, 

божевільна і відчайдушна, багато веселиться, безвідповідальна). 

Матеріали розділу відображено у таких публікаціях автора [64; 126; 128; 

130; 132; 134]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КОНЦЕПТУ PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

3.1. Валентно не зумовлений слот ситуації вибору партнера 

WARUM/WOZU (MOTIV/ZIEL)  

3.1.1. Підслот WARUM/MOTIV. З поняттям вибору та вибором партнера 

зокрема тісно пов’язані мотив та мотивація, які досліджуються у працях 

багатьох науковців [176; 182; 227; 228; 246; 237]. Мотив, на думку 

Х. Хекхаузена, це «поняття, завданням якого є пояснення деяких речей» [182]. 

Автор вважає, що під мотивами слід розуміти певні змістовні класи цілей, які 

існують у формі стійких та відносно постійних ціннісних диспозицій. Це 

диспозиції «вищого порядку», вони не вроджені і розвиваються тільки в 

процесі онтогенезу та залежать від соціальних норм та того середовища, у 

якому зростає і виховується людина» [182, c. 38-39]. 

Деякі вчені подають таке трактування мотиву: «Мотив – це внутрішній 

стимул, внутрішня потреба, яка є у людей. Це ваше бажання, прагнення, мрія. ... 

А те, чого ви хочете досягти, називається ціллю, стимулом чи об’єктом. Мотив 

завжди всередині. У мене є прагнення подобатися, хочу, щоб мене любили, 

поважали. Потреби теж всередині мене. Мені потрібна їжа, енергія, потрібне 

повітря, вода» [135, с. 7]. 

У перекладі з німецької мови слово мотив означає: 

1) das Motiv – (bildungsspr.) Überlegung, Gefühlsregung, Umstand o.Ä., 

durch den sich jmd. bewogen fühlt, etw. Bestimmtes zu tun; Beweggrund; Triebfeder 

– міркування, емоція, обставина та ін., яка спонукає людину до здійснення 

певних вчинків; привід; 2) рушійна сила, стимул [292]. 

Оскільки мотиви формуються у процесі розвитку особистості, то слід 

зауважити, що в кожної людини можливі їхні індивідуальні прояви. Поведінка 

особи в конкретний момент часу мотивується не будь-якими чи усіма 

можливими мотивами відразу, а найвищим (найсильнішим) з них в ієрархії, 

який за цих умов найближче пов’язаний з перспективою досягнення конкретної 
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мети [228]. Г. В. Ложкін зауважує, що мотив є свідомим, підпорядкованим 

певній цілі і зберігається в довгостроковій пам’яті людини [28, с. 208]. 

Деякі науковці взагалі вважають, що мотив і ціль – це тотожні поняття. 

Наприклад, російський лінгвіст О. В. Падучева, розглядаючи учасників ситуації 

ризику виділених вченими Ч. Філмором та Дж. Аткінсом, включає ще 

додатково Мотив – «Заради чого ризикував?» і пояснює «…Мотив, тобто 

Ціль…» [125, c. 337]. 

Вчені розрізняють такі типи мотивів: 1) мотив самоствердження; 2) мотив 

ідентифікації з іншою людиною – це прагнення бути схожим на героя, кумира, 

авторитетну особистість; 3) мотив влади; 4) процесуально-змістові мотиви – це 

спонукання до активності через зміст і процес діяльності, а не за допомогою 

зовнішніх чинників; 5) мотив саморозвитку – для самовдосконалення; 6) мотив 

досягнення; 7) просоціальні (суспільно значущі) мотиви; 8) мотив афіліації – це 

прагнення до встановлення або підтримання стосунків з іншими людьми, 

прагнення до контакту і спілкування з ними. Сутність афіліації полягає в 

самоцінності спілкування. Афіліативне спілкування – таке спілкування, яке дає 

відчуття задоволення, захоплює, подобається людині. Метою афіліативного 

спілкування може бути прагнення здобути любов партнера у спілкуванні (або 

принаймні симпатію) [23, c. 649-657]. 

Ми вважаємо, що саме мотив афіліації (від англ. affiliation – з’єднання, 

зв’язок – потреба (мотивація) у спілкуванні, в емоційному контакті, дружбі, 

любові) є провідним мотивом у процесі пошуку та вибору партнера, адже саме 

з партнером кожна особа прагне чи може поділитися найсокровеннішою 

інформацією, розказати про свої здобутки, успіхи чи прорахунки, а може 

просто помовчати, подивитися у вічі, і знати, що її розуміють, люблять, 

підтримують, чекають, що без неї немислиме власне життя, бо воно буде 

неповноцінним. 

Спонукання до дії певним мотивом називається мотивацією. Мотивація – 

це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поведінки, що 

визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) та внутрішніх 
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(мотиви) чинників. Сила мотиву залежить від актуальності тієї чи іншої 

потреби для людини. Чим більша потреба у чомусь, тим сильніше бажання її 

задовольнити і тим активніше діє особа [98, с. 293-294]. 

Неможливо описати процес мотивації людини однозначно. Через те 

різними авторами були розроблені різноманітні підходи до опису факторів, які 

впливають на мотивацію та зміст процесу мотивації. Головна увага приділялась 

тому, як різні групи потреб впливають на поведінку людини. Потреби – це 

усвідомлена відсутність чогось, що сприяє стимуляції відповідної діяльності. 

Первинні потреби закладені генетично, а вторинні – виробляються в процесі 

пізнання і здобуття життєвого досвіду. Потреби – це реальні причини 

виявлення інтересів, які послуговують мотивом до діяльності. На думку 

Я. В. Крушельницької, мотив – це спонукання людини до активності, пов’язане 

з намаганням задовольнити певні потреби. При цьому свідомі дії завжди 

спрямовані на досягнення певної мети, яка також усвідомлюється людиною. 

Мотив у цьому разі виступає як причина постановки тих чи інших цілей. [99, 

с. 164]. 

На кожному етапі розвитку та соціалізації особистості є потреба у 

прихильності та любові, але в різні періоди вона має інше спрямування. У 

юнацькому віці людина відчуває потребу в коханні і починає замислюватися, з 

ким би вона хотіла провести усе своє життя. Образ ідеального партнера, 

чудових стосунків набуває чіткіших контурів, стає мотивом, що штовхає до 

пошуку, та метою, бажаним кінцевим результатом [82, c. 3]. 

Прийняття рішення про вступ у шлюб завжди полімотивоване. Учені 

виділяють такі мотиви укладення шлюбу: кохання; бажання мати постійного 

сексуального партнера та дітей; психологічні чинники; розв’язання побутових 

проблем; збіг обставин. Для багатьох молодих людей вступ у шлюб – це 

передусім засіб здобуття матеріального достатку та побутового комфорту [84, 

с. 59]. Такі шлюби називають «шлюбами за розрахунком», вони існували в усі 

часи. 
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Л. Б. Шнейдер виділяє три види мотивації на шлюб: а) мотивація на факт 

шлюбу, просто пов’язана з наміром вступити у шлюб; у такому випадку 

партнер виступає лише «засобом» здійснення бажання вийти заміж чи 

одружитися, причому взагалі неважливо, хто поряд, головне, щоб був і не 

заперечував проти укладення шлюбу – часто саме така мотивація є запорукою 

створення достатньо благополучної сім’ї; б) мотивація на певний тип шлюбу – 

у такому випадку діють впевненіші люди, котрі орієнтуються на такого 

партнера, який здатен реалізувати їхні мрії і відповідає уявленню про 

престижний варіант шлюбних відносин (союз із мільйонером/багатієм чи 

відомою особистістю); в) мотивація на певну людину, коли обранець 

сприймається реально, без ідеалізації, тобто з усіма його недоліками та 

мінусами [195, с. 209-210]. 

Деякі вчені погоджуються з тим, що побутуючий стереотип, який ідеалізує 

масове розповсюдження шлюбу за коханням, не завжди відповідає дійсності. 

Дуже часто суб’єктивно бажане явище видається за реальність і під впливом 

таких тверджень неодноразово травмується психіка певної кількості людей, які 

не зазнали такого почуття [195, с. 210-211]. 

У процесі пошуку та вибору партнера для подальшого створення сім’ї, 

спільного проживання чи проведення вільного часу, кожен ставить перед собою 

різне завдання. З точки зору когнітивної лінгвістики ми можемо це схематично 

зобразити у вигляді фрейму WER(P1) – wählt – WEN(P2) – 

WOZU/WARUM(Ziel/Motiv). Якщо чітко окреслена кінцева мета – вибрати 

партнера для подальшого створення сім’ї – то шукач, незалежно від статі, 

прагне досягти її якнайшвидше і усіма можливими способами, і при цьому не 

залишитися у програші. Насправді це здійснити не завжди так легко, як 

здається, оскільки тут задіяно декілька людей, щонайменше двоє, і їхнє бачення 

кінцевого результату інколи співпадає. 

3.1.2. Підслот WOZU/ZIEL. У кожної людини набір мотивів пошуку 

партнера індивідуальний, тому що кожен ставить перед собою різну мету, 

керуючись при цьому домінантними цінностями, які притаманні усій нації, – 
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закохатися і/або створити сім’ю, зав’язати дружні чи інтимні стосунки, 

пофліртувати та інше.  

Саме про це і говорить австрійська письменниця М. Ф. фон Ебнер-

Ешенбах: «Es ist die Frage, was man im Leben sucht, Unterhaltung oder Liebe. Im 

ersten Falle darf man es nicht allzu genau mit der moralischen, im zweiten nicht allzu 

genau mit der geistigen Beschaffenheit der Menschen nehmen, mit denen man sich 

umgibt» [322]. 

Слід зауважити, що не всі адресанти вказують чітко у своїх анкетах чи 

оголошеннях, для чого вони шукають собі партнера, інколи це виражається 

імпліцитно, як от наприклад: 

(1) Charmanter, feiner Gentleman/Privatier mit Sonne im Herzen, liebevoll, 

wohlhabend, ich verwöhne sehr gerne, großzügig, junggebl., 72/1,76, NR, gesch., 

suche hübsche, schlanke/feminine, reife Frau bis ca. 55J., unabh., nur m. B. 

✉ZS1922474 [342, 18.04.2015]. 

Саме тому ми відібрали із загальної кількості емпіричного матеріалу ті 

анкети та оголошення (1010 од.), у яких такі дані були зазначені. У ході 

дослідження ми виявили, що найбільш пріоритетними є такі цілі: 

1) Gemeinsame Unternehmungen (GU) / Freizeitgestaltung – спільні справи / 

проведення вільного часу (204); 2) feste Beziehung – міцні (сталі) стосунки (164); 

3) Liebe – любов (122); 4) gemeinsame Zukunft – спільне майбутнє (121); 

5) Ehe/Familie – шлюб /сім’я (66); 6) Partnerschaft – партнерство (65); 

7) Zweisamkeit – життя та діяльність удвох (57); 8) Glück – щастя (52); 

9) Flirten/Abenteuer – флірт / пригоди(51); 10) Versorgung/Vermögen – 

забезпечене існування/матеріальні статки (29); 11) Sex/Treffen – секс/зустрічі 

(23); 12) Lockere Beziehung – вільні стосунки (21); 13) Sportliche Aktivitäten – 

спортивна діяльність (19); 14) Kennenlernen – знайомство (16). 

Розглянемо детальніше всі перераховані цілі, розділивши їх на три групи. 

Засоби їх вираження слугують матеріалом для наповнення слоту WOZU. 
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До першої групи належать цілі, які засвідчують наміри людини вибудувати 

тривалі стосунки, які базуються на різних засадах. Цю групу можна розділити 

на декілька блоків. 

Перший блок – серйозні довготривалі партнерські стосунки, одруження та 

створення сім’ї, спільне майбуття, про що автори заявляють в оголошеннях чи в 

своєму профілі за допомогою таких засобів: zum Aufbau einer gemeinsamen 

Zukunft und Gründung einer Familie; für ernsthafte Beziehung mit 

Familiengründung; für eine feste / beständige / dauerhafte / liebevolle / 

ernstgemeinte / ehrliche / langfristige / aufrichtige / tiefgründige / lange / glückliche / 

innige / vertrauensvolle / tragende / treue / inspirierende Beziehung (Partnerschaft); 

für eine feste Bindung; für eine innige Ehe; (ausschließlich) zum Heiraten; Ich 

wünsch mir, dass am Ende doch die Liebe siegt, weil wir beide wert sind, sie zu 

erleben; um gemeinsam mit allen Sinnen das Leben zu genießen; für 100% 

gemeinsame Zukunft zu zweit; um gemeinsam durchs Leben zu fließen und das Weite 

zu suchen; Kinderlachen und Familie wünsche ich mir sehr; die mit mir in Liebe auf 

Dauer durch dick und dünn geht. 

Для таких стосунків важливими є такі цінності як любов, сім’я та сімейний 

затишок, бажання мати дітей, щастя, взаєморозуміння, вірність, наприклад: 

(2) Diplom-Pädagogin, Anfang 40, ledig, ohne Kinder, NR, attraktiv, charmant, 

leidenschaftlich, musikalisch, romantisch, liebevoll, sucht Partner mit Kinderwunsch 

und Familiensinn für eine feste Beziehung… [342, 21.03.2015]. 

(3) Nette Frau gesucht 

Welcher netten Frau fehlt noch ein Mann für eine feste Beziehung, Ehe und ggf. 

Gründung einer Familie? Bin aus Rosenheim, 49 jähr., ledig und ohne Kinder, mit 

gutem Beruf. Weiter bin ich treu, ehrlich und romantisch. Meld dich doch einfach 

und wir schauen was draus wird. Gerne auch eine Frau aus dem Ausland [336, 

29.04.2015]. 

Оскільки в німецькому суспільстві роль сім’ї значно змінилася, то автори 

багатьох оголошень, незважаючи на те, що їхні наміри є цілком щирими, рідко 

використовують експліцитно вказівку саме на шлюб чи створення сім’ї. За 
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такою метою відчувається великий рівень особистої відповідальності, яка може 

не тільки привабити, а й відлякати потенційних партнерів. А от бажання 

вибудувати серйозні партнерські стосунки значно превалює, особа наголошує 

на їх значущості, що надає атрактивності і не відштовхує адресата. 

Другий блок – це довготривалі дружні стосунки, які мають за мету спільні 

інтереси та погляди, дружбу і взаємну симпатію, але без створення сім’ї: sucht 

die tierliebe Frau, um mit ihr gemeinsam die schöne Natur bei gemeinsamen 

Spaziergängen oder Besuchen von Tiergärten und Zoos die lieben Tiere bestaunen 

und bewundern; für Natur, Kultur, zum regen Austausch, mit Amor und Psyche; für 

gemeinsame Unternehmungen (Tanzen, Theater usw); um gemeinsam zu wandern 

und zu radeln, Kunst und Kultur zu erleben, gute Gespräche zu genießen; für 

kleine/große Reisen und Freizeitgestaltung; suche Frau, die keine Beziehung, 

sondern eher eine bereichernde Freundschaft zw. Mann und Frau sucht!; Frau sucht 

Kameradschaft mit einem niveauvollen Mann, mit dem sie die Leidenschaft zum Sport 

(Golf) und reisen teilen kann; gemeinsam etwas unternehmen und sich dann etwas 

näher kommen. Подорожі, культура, література, мистецтво, візити до музеїв, на 

концерти, в зоопарк, прогулянки на природі, спортивні заняття, порятунок від 

самотності – це те, що цікавить автора і те, що він хоче робити разом із своєю 

половиною – ці види діяльності важливі в певній мірі для кожної людини, 

незалежно від її віку, через те вони трапляються приблизно пропорційно у 

жіночих (22%) та у чоловічих оголошеннях (23%). Пор.: 

(4) Suche integeren Freund, 

der sich für Sprachen, Kunst, Fotografie und Literatur interessiert. Ich bin 56J., 

stud., gut aussehend und sympathisch. Zuschriften unter ✉ZS1920388 [342, 

29.11.2014]. 

(5) Partnerin, Freundin, Freizeitpartnerin und Wanderpartnerin ... 

Hallo, für gemeinsame Unternehmungen und das Wandern freue ich mich dich 

als charmante Frau hier kennen zu lernen. Du bist humorvoll, lebendig, spannend, 

unglaublich, leidenschaftlich, besonders. Hier im Schwarzwald, Pfalz, Frankreich 

können wir viele schöne Wege gehen. Wie es uns begeistert können wir eine lange 
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oder kurze Tour laufen. Wir werden auch viel Spaß beim Kaffee, Kino, Theater, 

Museum, Thermalbad, Sommer, Sand und Strand zusammen haben. Auch auf das 

gemeinsame Kochen mit dir freue ich mich. Die Ideen werden uns sicher nicht 

ausgehen, um Neues zu entdecken. Ich heiße Michael und bin 48 Jahre und ca. 178 

cm und freue mich auf dich [336, 21.12.2014]. Автори таких оголошень інколи 

також сподіваються на те, що їхні стосунки переростуть у щось «більше», 

наприклад: 

(6) Junge Sie sucht lieben Ihn 

Ich, 28 Jahre jung, würde Dich gerne kennenlernen, mit Dir meine Freizeit 

verbringen und, wenn es passt, eine Partnerschaft aufbauen. Wenn du dich 

angesprochen fühlst dann schreibe mir etwas über dich [336, 25.04.2015]. 

(7) Netter, zuverlässiger und ehrlicher ... 

Ich (w/39) suche einen netten, zuverlässigen und vor allem einen ehrlichen 

alleinstehenden Mann erstmal für Freizeitaktivitäten wie z. B. Fitness, ab und zu 

weggehen… später, bei gegenseitigen Sympathie, eine Beziehung nicht 

ausgeschlossen [336, 12.03.2015]. 

Дуже часто також цілі з першого блоку можуть поєднуватися з другим, 

взаємодоповнюючи одна одну: 

(8) Stopp! Sehr attraktive, schlanke, dunkelhaarige Frau … sucht ebenso sehr 

attraktiven schlanken Unternehmer, … für eine liebevolle Partnerschaft und 

Zweisamkeit. Int. Reisen, Radfahren, Wintersport, Fitness, Kultur, Golf, 

ortsungebunden, gerne auch in der Schweiz oder Österreich…[342, 20.09.2014]. 

Третій блок – передбачаються також серйозні стосунки, але для людей з 

особливими потребами, про які вони заявляють відверто в оголошенні (серед 

усього фактичного матеріалу їх виявлено лише декілька), намагаючись таким 

чином уникнути негативної реакції тих, для кого їхні проблеми можуть стати 

несподіванкою чи тягарем: 

(9) Hübsche, gehfähige MS-Erkrankte, 32 J., mit 2 Kindern, sucht Mann, der zu 

ihr steht. Zuschriften (Bitte mit Bild) unter Nr. 29095 [314, 27.05.2011]. 
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(10) ASPIE sucht vielseitig interessierte Asperger-Autistin für besondere 

Freundschaft! ✉ZS1920787 [342, 31.05.2015]. 

(11) Pilot (pensioniert wg. Beinverletzung, im Rollstuhl) …sucht …Frau…, die 

ihn auch auf Weltreisen zu exotischen Plätzen begleitet  (3x/Jahr), für eine ernsthafte 

Beziehung. ✉ZS1918888 [342, 27.09.2014]. 

(12) 53 Jahre gehbehindert 168/80 nicht groß, Kaufmann, geschieden, sucht die 

große Liebe, Partnerschaft, welche Frau traut sich das zu. Zuschr. u. 101656 an AZ 

[314, 28.08.2010]. 

До другої групи належать цілі, які вказують на готовність особи до 

короткотривалих стосунків, основою яких часто є фізична близькість. Тут 

також можна виділити два блоки.  

Перший блок – це короткотривалі інтимні стосунки, які не передбачають 

ніякої особистої відповідальності за подальші події: suche erotisches Potenzial; 

einen Mann für schöne Momente; fesche, taffe Frau/Lady für nette / unkomplizierte / 

regelmäßige Treffen; für alles Schöne; suche Frau, die noch Lust auf Erotik und 

kuschelige Gemeinsamkeit hat; für ein heißes Abenteuer; ich suche eine Affäre oder 

einen Seitensprung; Absacker inklusiv. Їх власники вказують експліцитно або 

імпліцитно, що їм необхідно, особливо поширеними такі явища стали на сайтах 

знайомств (здебільшого їх виділяють в окрему рубрику під назвою «Еротика», 

оголошення з якої ми окремо не досліджували): 

(13) Erliege nicht dem Alltagsfrust, erlebe Leidenschaft u. Lust, Mitvierziger, 

sucht Kontakt zu Damen, sauber, diskret, zahle Taschengeld [314, 26.08.2010]. 

(14) Treffen sich zwei enttäuschte Seelen ... und haben gemeinsam eine Menge 

Spaß. Ich suche eine "Leidensgenossin"... 

Ich (m, 38, gebildet, sympathisch) lebe in einer über die Jahre perfekt 

eingespielten Beziehung. Nur körperlich läuft fast nichts und ich fühle mich in dieser 

Hinsicht allein gelassen und einsam, abgelehnt, enttäuscht und frustriert. Und 

niemand der mich oder uns kennt, würde vermuten, dass wir unseren Sex pro Jahr an 

einer Hand abzählen können [336, vor 6 Monaten]. 
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(15) Journalistin sucht Bettgeschichte – am liebsten als Fortsetzungsroman. Ich: 

50+, groß, schlank, selbstständig. Du: in etwa gleichaltrig, aktiv, berufstätig. 

Zuschriften unter ✉ZS7093017 [342, 22.11.2014]. Кількість таких осіб, які 

відверто пишуть в оголошенні/анкеті про свої інтимні наміри, зовсім незначна, 

оскільки вони не хочуть себе дискредитувати. Але дуже часто такі плани 

подаються завуальовано, щось може бути лише натяком на них, наприклад: 

(16) Sie sucht grosszügigen Unternehmer 

Sie mitte 30 sucht ihn, grosszügig, ehrlich, verständnissvoll, humorvoll, 

dauerfreundschaft, keine Beziehung. Du solltest diskret sein, wenn es dich gibt, dann 

freu ich mich von dir zu lesen [336, 29.04.2015]. 

Другий блок – це також короткотривалі стосунки, такі як знайомство, 

переписка, легкий флірт, зустрічі на вихідні, на вечір, які не передбачають 

інтимних стосунків. Люди, які шукають такі контакти, можуть бути і 

самотніми, і одруженими, вони інколи просто переживають складний період у 

житті: Akademiker… sucht Abwechslung außerhalb von Beziehungsroutine und 

Alltagsallerlei; melde dich für unkomplizierte Treffen, kein Sex.  

Людина розмірено живе своїм життям, робота, сім’я, але раптом 

стомлюється від щоденної рутини і хоче просто виговоритись, розважитись і 

мріє про якесь особливе побачення, яке може минути, як сон, але надихнути на 

щось нове: 

(17) Ein besonderes Date Hast du auch oft das Gefühl, dass du Jemanden 

brauchst, mit dem du sprechen kannst? Alles läuft in seinen Bahnen und ist gut 

durchorganisiert, doch es bleibt einfach keine Zeit für ein gutes Gespräch oder einen 

kurzen Flirt. Ich, (m/45) attraktiv und sympathisch, suche eine nette Sie, die sich 

genau wie ich vorstellen kann dies ganz unverbindlich bei einem guten Essen zu zweit 

zu tun. Sollte es dir genauso gehen, dann trau dich und melde dich einfach..Ich freue 

mich auf dich [336, 05.02.2015]. 

Третю групу утворюють цілі, які базуються на понятті вигоди. Автори 

шукають собі таким чином партнера, за допомогою якого вони зможуть 

вирішити свої певні проблеми: suche Mann, der kochen kann; sucht Witwer mit 
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Köpfchen und Spaß an der gemeinsamen Arbeit in Haus und Garten; Er sollte in der 

Lage sein, mir bei kleinen  Renovierungsarbeiten zu helfen; um meine Ex-Frauen zur 

Weißglut zu bringen; suche … Frau für Reisen, sie muss Führerschein haben; sucht 

kreative Partnerin zum Ideenaustausch im S-Bahn-Bereich oder im Süden Münchens. 

Таким чином адресат чітко дає зрозуміти, що йому потрібно. 

Трапляються i такі випадки, коли ставка робиться тільки на забезпеченого 

партнера, при цьому навіть не завжди вказують ще якісь інші вимоги щодо 

особи, тобто багатство – це основний критерій, за яким відбувається вибір: 

suche vermögenden IHN; suche sehr vermögenden Ihn bis 65 für Reisen; suche 

Millionär bis 65; Partner mit Domizil auf Mallorca; suche 

Geschäftsfrau/Millionärin, um unbeschwert leben zu können; sucht die Frau zum 

HEIRATEN, sie sollte mindestens Millionärin oder sehr 

vermögend/bemittelt/wohlhabend sein. 

(18) Armer Hund mit vielen guten Eigenschaften (ü70, 175/77) agil + fit, 

sucht liebes warmherziges und gut situiertes Frauchen mit Hütte, Herz und Hirn. 

Raum 6 od. sonstwo. Bildzuschr. ✉ZS1921757 [342, 04.03.2015]. 

(19) Medienstar, 37, blond, attr., doch v. der Welt ausgenutzt, möchte so gerne 

zur Ruhe kommen u. wünscht sich sehnlichst wunderbaren, großzügigen, väterlichen 

Lebenspartner und Versorger (gerne wesentl. älter) blonde.lady1977@gmail.com 

✉ZS1920224 [342, 22.11.2014]. Приваблива молода жінка розчарувалася у житті 

і прагне у такий спосіб знайти забезпечене майбуття. 

Варто також підкреслити, що у процесі пошуку та вибору можлива зміна 

мотивів. Це пов’язано з тим, що людина ставить перед собою конкретну мету, 

наприклад, пофліртувати, вийти заміж (щоб здобути багатство, отримати 

громадянство іншої країни), подружитися та ін. Переслідуючи таку ціль, особа 

не завжди впевнена у кінцевому результаті, через те й трапляються такі 

вислови: хто знає, що з того вийде – wer weiss was sich daraus ergibt! [336, vor 6 

Monaten]; побачимо, що з того вийде – suche eine Frau, zur Freundschaft und 

mehr, sieht man ja was sich daraus ergibt, gerne mollige oder auch gerne mehr auf 
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den rippen, liebe es zu kuscheln und zu schmusen… [336, vor 6 Monaten]; Netter 

vorzeigbarer junger Mann sucht nette Sie für gemeinsame Unternehmungen bei 

Sympathie gerne auch mehr [336, vor 6 Monaten]! – якщо виникне симпатія – то 

можливе щось більше. 

Чіткий приклад зміни мотиву зображено в романі Г. Хауптманн «Suche 

impotenten Mann fürs Leben». Головна героїня у свої 35 років втомилася від 

вульгарності, яка весь час супроводжує її у любовних романах, тому вона 

помістила в Інтернеті оголошення, в якому просить відгукнутися симпатичного, 

інтелігентного хлопця – але з однією конкретною умовою – імпотента: 

(20) Wanted: Klaren Männerkopf 

Attraktive, erfolgreiche 35erin sucht Mann für schöne Stunden, 

Unternehmungen, Kameradschaft. Bedingung: Intelligenz und Impotenz. 

Bildzuschrift: RZ 3417 [324, c. 15]. 

Жінка шокована кількістю потенційних претендентів. Влаштувавши 

кастинг, Кармен розуміє, що з першого ж побачення закохується в одного з 

чоловіків. Девід – мрія всього її життя, і вона йому не байдужа, але він боїться 

зізнатися дівчині, що він не імпотент, а вона зі свого боку вже теж цього не 

хоче і намагається його вилікувати, спокусити..., адже це справжнє кохання. 

У формуванні мотивів важливу роль відіграє як стать особи так і її вік, 

оскільки чоловіки і жінки мають різне світосприйняття, а в кожному віці 

виникає своє бачення сімейного устрою та цінностей. 

Психологи розрізняють три періоди зрілості людини, причому тут 

враховується не тільки біологічний вік, але й соціальна зрілість: рання зрілість 

або ранній дорослий вік (frühes Erwachsenenalter) – це період від 20 до 45 років, 

середній дорослий вік (mittleres Alter) – 46–65 років та пізній дорослий вік 

(hohes Alter) – 65 і далі. Крім того, важливим є також фактор суб’єктивного 

віку, тобто це залежить від кожної особи, наскільки років вона себе почуває і як 

поводиться [276, c. 133; 248, c. 21; 165, c. 239, 265, 292]. На основі аналізу 

емпіричного матеріалу з’ясовано, що домінуючi цілі у пошуках та виборі 
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партнера у жінок (Табл. 3.1) та у чоловіків (Табл. 3.2) різних вікових груп 

мають різний пріоритет: 

Табл. 3.1. Цілі у пошуках та виборі партнера у жінок 

 Frau – 20–45 J.(183) Frau – 45–65 J.(180) Frau – 65+J.(142) 

1 Feste Beziehung 40 Liebe 48 GU/ 

Freizeitgestaltung 

63 

2 Ehe/Familie 36 GU/ 

Freizeitgestaltung 

33 Liebe 17 

3 Liebe 18 Glück 28 Zweisamkeit 12 

4 GU/ 

Freizeitgestaltung 

13 Gemeinsame Zukunft 16 Feste Beziehung 11 

5 Flirten/Abenteuer 11 Feste Beziehung 11 Gemeinsame Zukunft 10 

6 Sex/Treffen 10 Partnerschaft 9 Partnerschaft 9 

7 Versorgung/ 

Vermögen 

10 Zweisamkeit 9 Glück 8 

8 Glück 8 Versorgung/ 

Vermögen  

8 Sportliche Aktivitäten 4 

9 Gemeinsame 

Zukunft 

11 Flirten/Abenteuer 6 Ehe/Familie 3 

10 Zweisamkeit 8 Sportliche Aktivitäten  5 Versorgung/ 

Vermögen 

3 

11 Sportliche 

Aktivitäten 

7 Ehe/Familie 5 Lockere Beziehung 2 

12 Partnerschaft 7 Lockere Beziehung 3 Flirten/Abenteuer - 

13 Lockere Beziehung 2 Kennenlernen - Sex/Treffen - 

14 Kennenlernen 1 Sex/Treffen - Kennenlernen - 

 

Taбл. 3.2. Цілі у пошуках та виборі партнера у чоловіків 
 Mann – 20–45 (182) Mann – 45–65 (172) Mann – 65+ (151) 

1 Feste Beziehung 50 Feste Beziehung 40 GU/ 

Freizeitgestaltung 

43 

2 Flirten/Abenteuer 27 GU/ 

Freizeitgestaltung 

30 Gemeinsame Zukunft 37 

3 GU/ 

Freizeitgestaltung 

22 Gemeinsame Zukunft 27 Liebe/Verlieben 15 

4 Gemeinsame Zukunft 20 Partnerschaft 18 Zweisamkeit 14 

5 Liebe/Verlieben 14 Ehe/Familie 13 Partnerschaft 14 

6 Kennenlernen 10 Zweisamkeit 11 Feste Beziehung 12 

7 Sex/Treffen 9 Liebe/Verlieben 10 Versorgung/ 

Vermögen 

4 

8 Partnerschaft 8 Lockere Beziehung 5 Ehe/Familie 2 

9 Lockere Beziehung 7 Flirten/Abenteuer 5 Lockere Beziehung 2 

10 Ehe/Familie 7 Glück 4 Glück 2 

11 Zweisamkeit 3 Kennenlernen 3 Flirten/Abenteuer 2 

12 Versorgung/ 

Vermögen 

2 Versorgung/ 

Vermögen 

2 Kennenlernen 2 

13 Glück 2 Sex/Treffen 2 Sex/Treffen 2 

14 Sportliche Aktivitäten 1 Sportliche Aktivitäten 2 Sportliche Aktivitäten - 
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Отже, жінки і чоловіки по-різному уявляють своє майбуття із потенційним 

партнером чи партнеркою і керуються у виборі теж неоднаковими мотивами. 

Крім того, вік також впливає на світобачення, оскільки як для чоловіків, так і 

для жінок у віці від 20 до 45 років домінуючими є сталі стосунки, проте на 

другому і на третьому місці у жінок стоїть шлюб/сім’я, які підкріплюються 

коханням, а у чоловіків тут уже з’являється флірт та пригоди, спільне 

проведення вільного часу, а любов лише на п’ятому, а сім’я/шлюб на десятому 

місці, хоч є і такі молоді дівчата, котрі теж не проти пофліртувати. Це 

пояснюється тим, що одруження і заснування сім’ї у Німеччині відбувається у 

вже досить зрілому віці, коли людина стає самостійною і може взяти на себе 

таку відповідальність. Очевидно, що частина адресантів цієї вікової групи 

тільки придивляється, хто їм до вподоби, через те вони акцентують увагу на 

прагненні познайомитися, позустрічатися, невиключно і для інтимних 

стосунків. Деякі автори підкреслюють важливість матеріального достатку для 

них, шукаючи собі забезпечених партнерів. 

Представники другої групи – це вже зрілі люди, віком від 45 до 65 років, 

більшість з них вже має певний досвід у стосунках і діє, враховуючи його. 

Жінки не втрачають надії знайти своє кохання, бути любимою і любити когось, 

знайти свою половинку і вибудувати з ним щасливе майбуття, тривалі 

партнерські стосунки, втекти від самотності і проводити вільний час разом. 

Варто зауважити, що почуття та емоції відіграють важливу роль і впливають на 

вибір. Увага у них не акцентується на сім’ї чи шлюбі, що, відповідно, не 

виражається експліцитно. Зовсім незначна кількість осіб ще згадує про флірт чи 

вільні стосунки.  

У чоловіків знову ж таки превалюють сталі стосунки. Вони хочуть спільно 

організовувати дозвілля, йти разом у майбутнє. Партнерство випереджає у них 

сім’ю/шлюб, але вони вказують також бажання мати власних дітей чи 

готовність пов’язати себе з жінкою, у якої вже є дитина і гарно ставитися до 

неї. Ставка на почуття не дуже велика, флірт та пригоди їх уже майже не 

цікавлять. 



152 

 

 

Представники третьої групи – це люди у віці понад 65 років, які у своєму 

житті вже багато чого досягли, побачили і пережили. Вони цінують кожну 

хвилину і прагнуть провести її змістовно, що чітко проявляється у постановці 

цілей, як у чоловіків, так і у жінок. На першому місці у них стоїть вільний час, 

якого у багатьох з них з’являється значно більше у зв’язку із виходом на пенсію 

і який вони хочуть розділити зі своїм партнером. Любов у жінок на другому, а у 

чоловіків – на третьому місці, тобто очевидно, що останні стають із віком більш 

сентиментальними і не бояться говорити про почуття. І ті, і ті не люблять 

самотності, про що засвідчує намагання знайти когось, з ким можна було б 

жити і діяти разом, мати серйозні стосунки, бути партнерами і спільно дивитися 

у майбуття. Зовсім низький пріоритет у таких цілей, як матеріальне 

забезпечення, вільні стосунки, і якщо серед чоловіків ще є такі, хто й у такому 

поважному віці «шукає пригод на свою голову», то серед жінок ми не виявили 

таких побажань. 

Порівнюючи жіночі та чоловічі цілі, можна констатувати, що жінки більш 

емоційні за чоловіків (16,4 % проти 7,7 %), вони відверто заявляють про це у 

текстах анкет та оголошень, крім того, вони (8,7%) цінують шлюб та сім’ю 

(часто при цьому також наголошується наявність або бажання мати дітей) 

майже удвічі більше за чоловіків (4,4%). Чоловіки більш схильні до 

раціонального вибору і у них домінують сталі стосунки (20,2% проти 12,3%). 

Але жінки, розраховуючи на те, щоб бути люблячими і коханими, теж мають на 

меті серйозні сталі стосунки. Слід також підкреслити, що флірт та пригоди 

представникам сильної половини людства імпонують частіше (6,7%), ніж їхнім 

протилежностям (3,4%). Приблизно однакова ситуація в обох груп у сфері 

інтимних стосунків (2,6% (чол.) проти 2% (жін.)). Дозвілля відіграє важливу 

роль у житті німців, тому що воно згадується у 21,2 % жіночих, та майже у 19% 

чоловічих анкет та оголошень, причому дуже часто прагнення змістовно 

проводити вільний час поєднується із бажанням вибудувати серйозні стосунки 

чи заснувати сім’ю. 
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Для актуалізації мотиву та мети вибору партнера адресанти 

послуговуються такими засобами: 

1) лексичними (різної частиномовної приналежності) – прості іменники 

(Beziehung, Partnerschaft, Liebe), композити (Familiengründung, Seitensprung, 

Freizeitgestaltung), субстантивовані інфінітиви (Heiraten, Anlehnen, Verwöhnen, 

Kuscheln), прикметники (fest, vermögend, langfristig, groß), дієслова (suchen, sich 

wünschen, ersehnen, kennenlernen, lieben, ), прислівники (sehr, mindestens, gern); 

2) синтаксичними – прості речення (особові, безособові), складні 

речення, інфінітивні конструкції; 

3) морфологічними – дієслова у різних категоріальних формах 

(Imperativ, Indikativ, Konjunktiv, Aktiv, Passiv), у 1, 2, 3 особах однини та у 1 

особі множини з залученням транспозицій; 

4) пряме/непряме звертання (du – Dich, Ihn, einen Mann, ich – Sie, eine 

Frau) та ін. 

Мотиви пошуку та вибору партнера зумовлюють застосування відповідних 

тактик для досягнення стратегічної мети. 

3.1.3. Дискурсивні стратегії і тактики вибору партнера. Термін 

«стратегія» походить від грецького слова strategia. Спочатку під стратегією 

розуміли мистецтво ведення війни та шикування війська. В Енциклопедичному 

словникові Брокгауза та Ефрона подано таке визначення: «Стратегія – наука 

про війну, зокрема наука полководця, яка вивчає війну з двох основних точок 

зору: 1) як явище в житті людських суспільств і 2) з спеціально військової 

точки зору, тобто використання сили для отримання перемоги над ворогом» 

[287, c. 730]. Проте з часом сфера вживання цього терміна розширювалась, і в 

наш час він є предметом студій багатьох наук. 

У мережі Інтернет подаються такі дефініції стратегії: план розв’язання 

завдань чи досягнення поставлених цілей [283]; деяка послідовність ретельно 

продуманих мисленнєвих та поведінкових кроків, спрямованих на досягнення 

конкретного результату [284]. 
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В. Чугреєв розуміє стратегію як комплекс інтелектуальних зусиль та 

рішень, які дозволяють оптимізувати перехід із теперішнього у бажане 

майбутнє [189]. Учений вважає, що дороговказом будь-якої стратегії є ціль чи 

мета, без якої стратегія втрачає свій смисл. Людина ставить собі запитання: Що 

я хочу? Як має бути? До чого я прагну? Що мені необхідно для того, що я хочу? 

Стратегія, розпочинається тоді, коли з’являється вибір. Якщо ж його не має, або 

людина його не бачить, то не має можливостей для стратегічного маневру 

[189]. 

Стратегія тісно пов’язана з тактикою, інколи їх навіть ототожнюють. 

Діяльність людини пов’язана з постійним вибором альтернатив та прийняттям 

рішень. На нашу думку, PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА – це одне з 

найважливіших рішень у житті, і кожен застосовує свої стратегії і тактики для 

отримання бажаного результату. Оскільки «прийняття рішення – це 

надзвичайно важливий когнітивний процес, який базується на знаннях людини 

та її уявленнях про світ» [69, с. 54], то будь-який індивід свідомо чи підсвідомо 

використовує певну стратегію і тактику для досягнення поставленої мети. 

Поведінкові стратегії вивчаються психологами, а комунікативні – лінгвістами. 

Доцільним у нашому дослідженні є розгляд поняття комунікативної стратегії і 

тактики, яке зумовлене загальним принципом стратегічності будь-якої 

діяльності [159, с. 206]. Вивченню комунікативних стратегій і тактик 

присвячена низка праць вітчизняних та зарубіжних науковців: Г. І. Приходько  

[149], О. О. Селіванової [159], А. А. Семенюк [163], Т. М. Бобошко [18], 

І. С. Черкасової, М. О. Красавського [184, 185], Т. ван Дейка [208] та ін. На 

думку О. О. Селіванової, комунікативна стратегія – це складник евристичної 

інтенційної програми планування дискурсу, його проведення й керування ним 

із метою досягнення кооперативного результату, ефективності інформаційного 

обміну та впливу [159, с. 206]. Ф. С. Бацевич так трактує це поняття: «стратегія 

мовленнєвого спілкування, або комунікативна стратегія – оптимальна 

реалізація інтенцій мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто 



155 

 

 

контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній 

ситуації» [14, с. 133]. 

Т. ван Дейк уважає, що стратегія (як властивість когнітивних планів) 

передбачає загальну організацію послідовності дій та охоплює цілі взаємодії. 

Стратегія пов’язана з вибором, який дає змогу досягти таких цілей [208, c. 375-

404]. Ми розуміємо під комунікативною стратегією сукупність мовленнєвих 

дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети. 

Учені розробили різні класифікації комунікативних стратегій. О. С. Іссерс, 

наприклад, пропонує виділяти з точки зору функціонального підходу основні 

(семантичні, когнітивні) та допоміжні (прагматичні, діалогові, риторичні) 

стратегії [69, с.106-108]. Створення іміджу належить до типу прагматичних 

стратегій. Це пояснюється тим, що завдання самопрезентації тісно пов’язані з 

інтенцією мовця та з комунікативною ситуацією в цілому [69, c. 193]. 

Оскільки ми досліджуємо концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

на матеріалі оголошень з рубрики «Знайомства» та анкетних даних із сайтів 

знайомств, то самопрезентація особистості є важливою як в реальному вимірі, 

так і у віртуальному. Як відомо, існує два типи самопрезентації особистості – 

природна (неконтрольована, обумовлена як психофізіологічними 

характеристиками особистості, так і її соціальним становищем) і штучна 

(усвідомлене змалювання самого себе у вигідному для індивіда ракурсі). 

Оскільки у віртуальному середовищі людина стає безтілесною і постає перед 

іншими, передусім, як сукупність створених нею текстів, тому що її 

невербальні прояви редукуються, то значення вербальної самопрезентації 

суттєво збільшується [106, с. 98-99]. 

Інколи бар’єр реальності втрачається настільки, що, завдяки віртуальній 

самопрезентації, відбувається заміна «реального Я» «ідеальним Я» [185, c. 192]. 

Через те пошук партнера в Інтернеті пов’язаний з певними ризиками, оскільки 

зникають негативні характеристики, і в результаті не виключається «вибір кота 

в мішку». 
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Ганс Селдрон у своєму вірші «Partnerwahl im Internet» [332, 3.07.2015] теж 

підтверджує цю позицію. На його думку, до пошуків партнера в Інтернеті 

вдаються сором’язливі, несміливі люди – саме таким був герой його твору (Es 

war ein junger Mann aus Schlüchtern zur Brautschau leider viel zu schüchtern. 

Darum hat er nach einer Braut im Internet sich umgeschaut.). Вибір – надзвичайно 

великий (Das Angebot, es war famos und die Auswahl riesengroß). Молодий 

хлопець орієнтувався якраз на те, що написано в анкеті і, нарешті, вибрав одну 

дівчину (Schon sehr bald fiel seine Wahl auf Adelheid aus Wuppertal.), яка, на його 

думку, після усього прочитаного, була просто ангелом (Schöne Worte, zuckersüß 

versprachen ihm das Paradies.), але при очній зустрічі з’ясувалося, що 

самопрезентація на сайті зовсім не відповідала дійсності (Doch als die Braut 

entstieg dem Zug, wurd’ offenkundig der Betrug. Er traute seinen Augen nicht: die 

Braut – ein Superschwergewicht…). 

Комунікативні тактики – це конкретні засоби здійснення інтенційно-

стратегічної програми комунікації. Як і стратегія, комунікативна тактика має 

динамічний характер, що забезпечує оперативне реагування на ситуацію, і 

ґрунтується на мовленнєвих уміннях, комунікативній компетенції, мотиві й 

інтенції [159, с. 209]. 

Слідом за О. С. Іссерс розуміємо під мовленнєвою тактикою одну чи 

декілька дій, які сприяють реалізації стратегії [69, c. 110]. Будь-яка тактика має 

на меті певну зміну фрагмента свідомості адресата в потрібному для адресанта 

напрямку. Комунікативний хід – це інструмент реалізації тактик в діалозі [159, 

с. 210]. 

Уважаємо, що стратегія і тактика – це взаємовідносні поняття. Головним 

завданням стратегії є використання наявних ресурсів для досягнення основної 

цілі. Тактика – це інструмент реалізації стратегії і підпорядковується основній 

цілі стратегії. Серед різних видів стратегій релевантними у ситуації вибору 

партнера є комунікативні стратегії, зокрема семантично-прагматичні, оскільки 

вибір партнера у віртуальному дискурсі залежить від вдалої самопрезентації 

суб’єкта вибору, від його інтенцій, потреб, мотивів, інтересів тощо. Оскільки у 
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проаналізованих нами анкетах та оголошеннях домінує позитивна 

самопрезентація суб’єкта вибору, а у вимогах до потенційного партнера 

висуваються характерні ознаки за принципом «Gleich und gleich gesellt sich 

gern», то основною є конвергентна стратегія (термін І. С. Черкасової) [184], 

яка передбачає, що адресант змальовує свій образ та портрет бажаного 

партнера за принципом подібності. Цій стратегії підпорядковано такі тактики: 

1. Тактика надання об’єктивної інформації про себе чи/та бажаного 

партнера. Це фактична інформація логічного характеру, яка виражається 

лексикою з неоцінною семантикою, наприклад: ім’я, вік за паспортом, 

антропометричні дані, сімейний стан, наявність/відсутність дітей, освіта, 

професія, національність, місце проживання, інтереси, хобі, 

наявність/відсутність шкідливих звичок. Суб’єкт вибору очікує, що об’єкт 

вибору зацікавиться інформацією згідно своїх власних нахилів, смаків, 

інтересів тощо. Застосування цієї тактики обмежує кількість потенційних 

претендентів на партнерство, оскільки у адресата є свої вимоги щодо віку, 

зовнішності, місця проживання, професії, соціального статусу майбутнього 

партнера. 

Проаналізуємо детальніше названу тактику на основі емпіричного 

матеріалу. Власне ім’я подається лише у 3% від загальної кількості оголошень,: 

Blondes Herzblatt! Petra, 69J., hübsche Flugbegleiterin… [342, 20.09.2014]; 

Hallo, heiße Caspar, bin 29 Jahre alt und komme aus Berlin. [336, vor 6 Monaten]. 

Це обґрунтовується також тим, що в анкетах люди досить часто 

використовують «ніки», які, здебільшого, мають смислове навантаження і 

виконують певну функцію. Крім того, поширеним є явище узагальнення: Mann, 

Frau, Partner/in, Sie, Er. 

З’ясовано, що свій вік зазначають 88% жінок та 87% чоловіків. Стосовно ж 

віку партнера, то ситуація трішки інакша: він окреслюється у 77% жіночих 

оголошень, та у 79% чоловічих оголошень, наприклад: 

Pensionärin, Mitte 60, …sucht Partner für den Rest des Lebens [342, 

13.09.2014]; SIE, Anf. 40, Akad., …sucht…IHN unter 55 [342, 20.09.2014]; 
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Franken, attr. Akad., 70/174, su. adäq. Sie – 65. Zuschriften unter✉ZS7091604 

[342, 20.09.2014]. Вік часто подають з антропометричними даними одним 

блоком: 44/178/90; 37/183; 180cm,70kg,41j.; 50, (176 сm, 58 kg). Параметри ваги 

трапляються значно рідше, ніж зріст. Цю групу доповнює також згадка про 

наявність шкідливих звичок: Raucher/in, Zigarrenraucher (у жодному випадку 

нам не зустрілося Trinker/Alkoholiker) чи відсутність шкідливих звичок (Anti-

Alkoholiker), що найчастіше виражається скороченнями: NR, NT. 

Деякі автори заявляють про свій сімейний стан відразу – у заголовку 

оголошення, акцентуючи на цьому увагу: Witwe Anfang 60, blond, schlank… 

[342, 06.09.14]; Netter Single, 42 Jahre alt, sucht nette und freundliche Sie für eine 

Freundschaft… [314, 8.09.2012]. Такі дані можуть траплятися і в середині 

оголошення: ledig, ein geschiedener junger Mann, getrenntlebend, Witwer, Witwe, 

verwitwet, alleinerziehend та ін. Окремі адресанти інформують про своїх дітей та 

їх вік: Wer mag die Frau mit Kinder Suche den Mann und Ernährer für mich und 

meine drei Kids…[336, 10.04.2015]. Наявність такої інформації у тексті виконує 

не лише селективну, а й атрактивну функцію. Автори підкреслюють, що у них 

або вже є досвід сімейного життя та поводження з дітьми, або вони прагнуть 

цього навчитися, тобто націлені на побудову довготривалих стосунків у колі 

сім’ї. 

Заголовок може містити також і назву професії, національність, місце 

проживання, хобі (ці дані можуть вказуватися і будь-де у тексті оголошення): 

Münchnerin sucht; Afrikanerin, 37; Feminine Akademikerin; Zahnarzt; Architekt; 

Hobby-Schriftstellerin; Fußball + Oper; Theater Oper Jazz [342]. Трапляються такі 

оголошення, у яких об’єктивна інформація про автора подається компактно 

після заголовку або просто на початку: Deutscher, 61/190, ledig, ohne Kinder 

[336, vor 6 Monaten]. 

Деякі дослідники вважають (наприклад, І. С. Черкасова [184]), що вказівка 

на матеріальне становище теж цілком належить до об’єктивних даних. Як 

засвідчують наші приклади, така інформація може бути як об’єктивною, так і 

суб’єктивною. 
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До об’єктивних даних, на нашу думку, можна віднести інформацію про 

наявність авто, квартири чи будинку, або конкретну вказівку на свої статки 

(Millionär, …der alles hat für ein schönes Leben, wie Haus, Autos, 2. Wohnsitz 

mitten in Deutschland; Ein Haus in München und eine schöne Ferienvilla am 

Mittelmeer laden uns ein; kleiner Landschloßbesitz): 

Hausbesitzer, Anf. 60/187, su. junge, solv. Partnerin. Nur Bildzuschriften… 

[342, 29.11.2014]. 

2. Тактика підвищення ступеня об’єктивної інформації – адресант 

пише про себе від третьої особи, складається враження, що не він описує себе, а 

хтось інший. Така тактика превалює у досліджуваних нами текстах, до неї 

вдається 61% авторів: 

Attraktiver Arzt 

190/über 50, schl., dunkelhaarig, gutsit., wünscht sich eine Partnerin mit Herz, 

Verstand, Leidenschaft, schl., über 40, Raum München, bitte mit Bild Zuschr. Unter 

✉ZS7066988 [342, 03.03.2012] – привабливий темноволосий лікар, 50+, шукає 

собі струнку партнерку, 40+, добросердну, розумну, пристрасну, очікує листа з 

фотографією – тим самим імпліцитно виражаючи своє ставлення до 

зовнішності – вона для нього відіграє певну роль. 

А ось наступних два оголошення є дуже лаконічними, основні важливі для 

авторів вимоги вказано, а решта – простір для фантазій потенційних 

претендентів: 

- Gesucht wird Mann mit Herz, Hirn und Humor von Frau/48/170/schlank. 

Sachdienliche Hinweise unter sonnenschein_66@web.de. …[342, 13.09.2014] – 

розшукується чоловік, добросердний, розумний, з почуттям гумору, стрункою 

жінкою 48/170. Усі конкретні пропозиції за адресою… У цьому тексті вжито 

пасивний стан, що теж сприяє підвищенню ступеня об’єктивності поданої 

інформації. 

- Er, 38J., symp. Typ, NR/NT, 1,75gr., su. Frau 30-46J. Für eine feste 

Beziehung, ☎ 0177/1909604 od. 0821/4498127 [314, 01.06.2011] – він, 38 р., 
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симпатичний, не п’є і не курить, зріст – 175 см, шукає жінку, 30-46 р., для 

серйозних стосунків. 

3. Тактика надання суб’єктивної інформації про себе, де виявляється 

креативність, інтелект, тезаурус автора оголошення. Для реалізації цієї тактики 

автори вдаються до використання епітетів (attraktiv, charmant, elegant, 

leidenschaftlich), літот (Kein Couchpotato, kein Partymensch, Lust auf einen Mann; 

Nicht das, was Du denkst…; unkompliziert, unkonventionell, Privatier im 

„Unruhestand“), антитез (ruhiger Brummbär), евфемізмів (Rubensengel, 

Rubensfrau, Rubensfigur, Miss Molly, Mr. Big, molliger Knuddelbär, 

Afroamerikanerin, eine kleine öko-tante was das essen angeht, vollschlank mit tollen 

Kurven (trage Kleidergröße 46), 70 Jahre jung), фразеологізмів, паремій, 

порівнянь (Gleich und Gleich gesellt sich gern; mein Wesen ist ausgeglichen, als 

Fels in der Brandung; leben und leben lassen; mit mir kann man Pferde stehlen; 

finanziell in trockenen Tüchern; Liebe macht blind; die Qual der Wahl; Der Mensch 

denkt – Gott lenkt, Schmetterlinge im Bauch spüren; der keine Flausen im Kopf hat). 

Як жінки, так і чоловіки залучають для створення собі кращого іміджу 

крилаті вислови, наприклад: 

Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ein Geheimnis aber jeder Augenblick ist 

ein Geschenk [336, vor 6 Monaten]; Ruhig wie ein tiefer See mit ungetrübtem Wasser 

ist der Weise mit seiner heiteren Klarheit (Buddha) [342, 27.09.2014]; „Ohne 

Gefährten ist kein Glück erfreulich“ (Seneca) [342, 15.11.2014]; «Und jedem Anfang 

wohnt ein Zauber inne» (H. Hesse) [342, 06.12.2014). 

Адресанти також композиційно так будують текст, що відомості про себе 

подаються перед вимогами до бажаного партнера: 

Junggebliebene, warmherzige und naturverbundene Frau, 61 J., 168 cm, NR, 

schlank und attraktiv, in München wohnend, sucht liebe- und niveauvollen 

Lebenspartner…[342, 20.09.2014]. 

4. Риторична тактика атракції (привернення уваги) – адресант 

зацікавлений у тому, щоб привернути увагу читача саме до його оголошення і 

вдається до нестандартних прийомів та засобів, серед яких найчастіше 
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трапляються метафори (zur gemeinsamen Fahrt in der Achterbahn des Lebens, 

Wenn Du als Mann «reich an Herz, Seele, Verstand, Humor bist»; ich bin ein Stern 

am Firmament, Dickes Bankkonto; freie Seele, im Herbst des Lebens angekommen), 

метонімії (Mein Herz ist wieder frei; Herz sucht Ankerplatz; mein Herz funkt SOS; 

mein Herz sucht seine zweite Hälfte; ich möchte den, der meine Seele berührt, 

kennenlernen), образні епітети (bildhübsch, bildschön, schwarzgefiedert, zuckersüß, 

mit süßer zierlicher Figur), порівняння (Wenn Sie sich selbst als hübsch empfinden, 

„ein Herz wie ein Bergwerk“ haben…;), інколи – зевгма (Ich suche einen Mann, der 

mir Herz und Füße warmen kann[342], Suche …Mann mit Herz, Humor und 

Segelboot [342], Kannst du die Frau im Herzen und auf Händen tragen [336]), 

риторичні запитання (Der Frühling kommt und wo bist Du?; Wo ist Sie?; Gibt es 

Dich?; Lust aufs Landleben?; Naturverliebt?; Eine Anzeige? Warum?; Bright 

Stern?; Wo ist meine Sexy Lady mit großem Herz und Verstand, viel Intellekt und 

Tiefgang, mit Leidenschaft und Stil, viel Humor und Leichtigkeit?; 60 – na und?; ein 

Mann zum Verlieben?; Jetzt oder…?; Möchten Sie in Ihrem Leben endlich mal eine 

Veränderung?; Spätsommerliebe auf Dauer?), розмовний стиль (Lausbub, 

Naturbursche, Oldie, Grufti, Biker, Sozia), іншомовна лексика (Сarpe diem, your 

diamond, Love forever, Mr. Right, Highheels, All I want for Christmas is …you!, best 

agerin, driving home for x-mas, Single ade, Savoir vivre, Start your engine!). 

Реалізації цієї тактики слугують також створені адресантами «ніки»: 

Single_des_Monats [335], NEWHOPE [335], SEEKTRUELOVE59 [335], 

AphrodisiaK [321], HappyStern [321], Venera38 [321], Sunnyboy22001 [321], 

DerschöneRob [321], Amor37 [321] та ін. 

5. Тактика скорочення дистанції між адресантом та адресатом – 

превалює фамільярний тон, що проявляється у формі звертання на «ти». До неї 

вдаються 16% адресантів (Wenn Du dich angesprochen fühlst, schreibe mir; Du 

kannst: Semmeln holen, Äpfel ernten, mailen. Bist noch jung, stattlich, gepflegt, 

tolerant, mobil, ±75; Vielleicht bist Du der, von dem ich träume?; trau Dich… es 

wartet ein Schmusebär auf Dich; melde dich und wir werden bald wissen, ob wir die 

Zukunft miteinander planen können; wenn du ähnliche Ambitionen hast, melde dich; 
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Wo bist Du (gerne älter); Du solltest ein a(ttra)ktives Maderl aus Bayern mit 

ähnlichen Attributen sein): 

Erwischt! Du suchst auch – wie ich, 57J., sehr jung geblieben, attraktiv, mit 2 

Kids (1 zu Hause) + Hund, humorvoll, positiv, usw. Sind wir fündig 

geworden???...[342, 13.09.2014]. 

Жінка звертається на «ти» до можливого партнера, використовуючи при 

цьому і вигук (Erwischt! – Спіймала!), і інтеррогатив (Sind wir fündig 

geworden??? – Ми знайшли одне одного???) – авторка далі вдається до переходу 

від «ти» на «ми», тим самим ще більше скорочуючи дистанцію і спонукаючи до 

дії. 

6. Тактика офіційності звертання до адресата, яка реалізується через 

застосування ввічливої форми звертання (7% авторів): 

Porsche-Singeline sucht Porsche Single für gemeinsame Ausfahrten! 

Gutaussehende, intelligente Frau mit Herz und Humor sucht Pendant der in Jeans 

und Smoking eine gute Figur macht, gerne Tanzt, Reist und Kunst/Kulturinteressiert 

ist. Interesse für Architektur und Frankreich wäre schön. Wenn Sie sich 

angesprochen fühlen und zw. 60 bis 70 Jahre alt sind freue ich mich auf Ihre Zuschr. 

bmB ✉ZS1918928(keine PV) [342, 06.09.2014]. 

7. Тактика позитивної самопрезентації. Основним інструментом у 

цьому випадку є гіпербола та позитивна оцінна лексика (sehr vermögend; in der 

selben schwierigen (8stelligen) Lage; sehr attraktiver Prinz, multitaskingfähige Frau, 

der beste Mann der Welt). Сюди належить також і суб’єктивна оцінка свого 

матеріального становища: 

 [342, 04.10.2014] 

Чоловік вважає себе дуже заможним (sehr vermögend) німецьким принцом, 

тобто це засвідчує той факт, що людина високої думки про себе. Незважаючи 

на свої статки, він хоче знайти далеко таки не бідну подругу (sucht Freundin, in 
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der selben schwierigen (8stelligen) Lage), отже, у своєму виборі він керується 

принципом «Gleich und gleich gesellt sich gern». Адресанти, особливо чоловіки, 

використовують лексеми vermögend, gutsituiert, bestenssituiert, bodenständig, 

finanziell unabhängig, усі вони містять оцінну семантику, через те ми вважаємо 

їх суб’єктивними.  

8. Тактика негативної самопрезентації із зазначенням окремих 

позитивних рис у протиставленні (цікавим є той факт, що автор робить 

ставку на такі ж негативні характеристики у потенційного партнера). Адресанти 

використовують для досягнення певної мети гіперболи та дисфемізми: armer 

Hund mit vielen guten Eigenschaften; beeindruckend mutiger und impotenter Mann; 

Mann mit Mutterkomplex; grosse klappe...chaotisch...aber sehr liebenswert; Altes 

Mädchen (43) – nicht mehr ganz taufrisch, habe keine Modelmaße; herzliche 

Nervensäge, keine Perle im Haushalt; Auf Langweiler stehe ich nicht, „Alte 

Schachtel“; 61 Jahre, mollig: 

Ich bin auch nicht George Clooney, bin aber schlank, 1,82m groß und hab 

schon einige Haare lassen müssen [336, 07.08.2015]. 

9. Тактика загадковості (тактика імплікатур (термін І. С. Черкасової) 

[184]. Адресанти формулюють свої бажання та цілі імпліцитно. Таким чином 

вони намагаються створити певну загадку, щоб знову ж таки зацікавити, 

заінтригувати і привабити більше коло можливих партнерів: Möglichst kein 

Schönling, gerne älter, mit 3 H, aber am besten nur 2 B ( mal sehen, ob du weißt, was 

ich meine), ohne gravierende Altlasten [336, vor 6 Monaten]. 

10. Тактика обіцянки – адресант обіцяє певні блага майбутньому 

партнеру. Така тактика застосовується не дуже часто (3%) і притаманна 

здебільшого представникам сильної половини людства: 

Ein attraktiver, gepflegter und belesener Gentlemen mit 58 Jahren, 170, sucht 

seine Lady…Ich suche die Eine, welche ich auf Händen tragen und anbeten darf…Da 

ich berufsbedingt wenig Freizeit habe, hast Du uneingeschränkt alle Freiheiten und 

Möglichkeiten Deinen eigenen Interessen nachzugehen. Was für Dich als 

selbstbewusste Frau ohnehin selbstverständlich ist [336, 07.08.2015]; 
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Wenn Du ab 40 Jahre bist, Interessen für Reisen, Hund und mich hättest, würde 

ich Dich gern mal bekochen [336, 07.08.2015]. 

11. Тактика спонукання до дії, тобто до відповіді на оголошення, що 

спрямоване на встановлення контакту: 

Warte nicht zu lange und melde dich bevor es eine andere macht [336, 

17.07.2015]; 

Wenn Du dich etwas angesprochen fühlst, lass uns die Chance ergreifen und 

melde dich!! So, nun kann ich nur noch hoffen und auf deine Nachricht warten! [336, 

07.08.2015]. 

Усі вище згадані тактики унаочнено у схемі 5. 

 
Схема 5. Тактики реалізації конвергентної стратегії. 

Для реалізації названих тактик автори використовують такі засоби: різні 

форми звертання, лексику з неоцінною та оцінною семантикою, підрядні 

означальні речення, наказовий спосіб, вигуки, різні стилістичні засоби: 



165 

 

 

метафори, метонімії, гіперболи, образні епітети, порівняння, зевгму, риторичні 

запитання та питальні речення, розмовний стиль, іншомовну лексику. Автори 

вдаються також до графічних прийомів і до використання ніків, що сприяє 

також реалізації тактик. 

З конвергентною стратегією тісно взаємопов’язана превентивна 

стратегія, основне завдання якої – запобігання небажаних наслідків і яка 

втілюється експліцитно та імпліцитно у таких тактиках: 

1. Тактика протиставлення бажаних та небажаних претендентів на 

партнерство – реалізується вживанням мовних засобів заперечення (nicht, 

nichts, kein, nicht nur), адверзативних сполучників (trotzdem, aber), 

адверзативних речень з парними сполучниками nicht…sondern, kein…sondern, 

порівняльних речень з запереченням nicht so …wie, лексичних одиниць з 

відповідним значенням (з негативною оцінною семантикою): 

(1) Ich suche einen Mann, der auch gern chaotisch und verrückt sein darf. 

Humor ist mir sehr wichtig. Brauche keinen Mann zum Kästen schleppen, reparieren 

u.s.w.(Eule1961) [321]. 

(2) Außerdem ist er kein Mörder, kein Perverser, kein Trinker, kein Junkie und 

kein entflohener Häftling [323, c. 14]. 

(3) Gibt es heute wirklich nur noch Oberflächliche Frauen die nur Männer mit 

viel Geld, einer Villa und einem Sportwagen suchen? … Ich suche KEIN Model, 

KEINE Hausfrau, KEINE Partymaus und auch KEIN Abenteuer einfach nur eine 

Frau zum Liebhaben. Eine Frau die ganz natürlich ist und sich so zeigt wie sie auch 

ist. Sich nicht verstellt nur weil sie einem gefallen möchte. Sie muss nicht Perfekt sein 

denn kein Mensch ist Perfekt … [336, vor 6 Monaten]. 

(4) …ich suche keinen „Oma-Typen“, sondern eine Frau, die mit beiden Beinen 

im Leben steht und sich trotzdem nicht so „alt“ fühlt, wie es auf einem Stück Papier 

steht [321]. 

(5) Ich brauche eine warmherzige liebevolle Frau und keine Eisblöcke wie ich 

sie in der letzten Zeit habe kennen lernen dürfen per Mail [336, vor 6 Monaten]. 



166 

 

 

2. Тактика спонукання до відповіді за певних обмежувальних умов – 

адресант закликає потенційних партнерів до відповіді, проте наголошує, що 

вони повинні відповідати поставленим вимогам, в іншому випадку не варто 

цього робити: 

(1) ich w, sehne mich (suche) nach einer neuen Liebe....wenn du das Selbe 

suchst, zwischen 24-40 J bist und aus München kommst, dann schreib mir!!! [336, 

18.05.2015]. 

(2) Wenn du ernste Absichten hast und nicht nur eine Bettgeschichte suchst dann 

melde dich doch einfach mal bei mir [336, 13.06.2015]. 

(3) Wenn du das alles bist oder hast was ich suche und die Сhemie stimmt dann 

wärst du die perfekte frau für mich...liebe grüsse [336, 01.08.2015]. 

(4) Wünsche mir für die zweite Lebenshälfte einen Mann für eine feste 

Beziehung. Er sollte kein Alkoholiker sein und wenn möglich nicht rauchen. Schön 

wäre es, wenn er größer als 1.78m, schlank u. zw 45-55Jahre alt u. auch berufstätig 

ist. Wichtig sind mir gegenseitiges Vertrauen, Ehrlichkeit und Harmonie. Außerdem 

müsste er meine Katze akzeptieren. Ich freue mich auf seriöse, nicht anzügliche 

Zuschriften. LG Ilona [336, 02.05.2015]. 

3. Тактика припущення та виправдання – адресант припускає, що є різні 

люди, у житті яких могли трапитися не дуже позитивні речі, він не засуджує їх, 

а намагається виправдати, але пов’язувати своє майбуття з такими не хоче: 

Möglich oder unmöglich ? 

Es ist schwer oder? einen Partner zu finden, der weder trockener Alkoholiker, 

massiv vergangenheitsgeschädigt, noch nicht wieder beziehungsbereit oder sonstwie 

existenzgescheitert oder massiv beziehungsgestört ist. Gesucht von normaler Sie, 57, 

mit bewältigter Vergangenheit und Spaß am Leben, attraktivem Äußeren und dem 

Wissen was sie möchte und was nicht, nämlich eine ganz normale Partnerschaft mit 

Höhen und Tiefen und allem was dazu gehört ....Noch eine Info an diejenigen, die 

sich oben angesprochen fühlen...ich habe nichts gegen jene, jedoch bitte schön nicht 

für mich als Partner, also bitte erspart mir Eure Kritik! liebe Grüße [336, 

03.07.2015]. Жінка хоче уникнути контактів з особами, яким притаманна 
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схильність до таких явищ, як алкоголізм, сумнівне минуле і втрата бажання 

жити взагалі, і вона виправдовується перед ними, що не має нічого проти таких 

осіб, але у ролі свого партнера їх не хотіла б бачити і висловлює прохання не 

критикувати її. 

4. Тактика надання шансу – автор передбачає, що той, хто раз оступився 

у житті, міг втратити віру у краще майбутнє для себе і намагається дати йому 

шанс: 

Ein ehemaliger Häftling oder ein trockener Alkoholiker wäre dagegen schon 

wieder denkbar. Schließlich hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient [323, 

c. 14]. 

5. Тактика прохання-заборони – адресанти просять і одночасно 

забороняють відповідати тим особам, хто не відповідає їхнім критеріям вибору, 

для того щоб не марнувати часу і не псувати нервів:  

(1) Was ich ablehne, sind Machos, verheiratete, liierte, sowie Selbstdarsteller. 

Von obszönen Bildern oder Angeboten möchte ich verschont bleiben, das ist nicht 

mein Niveau [336, vor 6 Monaten]. 

(2) Frauen, die sich auf sämtlichen Flirtlportalen bewegen, können sich das 

Schreiben sparen. Haben sehr hohe Ansprüche, aber selber nichts entgegen zu 

setzen. Ebenso die Unentschlossenen die denken viellt. kommt doch noch was 

besseres [336, vor 6 Monaten]. 

Фактично усі тактики виконують функцію фільтрації або відсіювання 

потенційних партнерів, що є основою у теорії фільтрів А. Керкгоффа та 

К. Девіса. Звичайно, що у текстах оголошень та анкетах не прослідковується 

чітко наступність стадій, але очевидним є той факт, що особа обмежує коло 

потенційних претендентів, вказуючи певні вимоги, серед яких трапляються 

вказівка на місце проживання, соціальний статус, вік, вага, освітній рівень, 

акцентуються цінності, переконання та потреби.  

Для реалізації цих тактик уживаються такі засоби: заперечні одиниці 

(nicht, nichts, kein), модальні слова (vielleicht), негативно оцінна лексика 

(Mörder, Perverser, Trinker, Junkie, entflohener Häftling), лексичні одиниці та 
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словосполучення з відповідною семантикою (unentschlossen, das schreiben 

sparen, ernste Absichten haben, Kritik ersparen, bitte schön nicht für mich als 

Partner), адверзативні сполучники (trotzdem, aber), адверзативні речення з 

парними сполучниками nicht…sondern, kein…sondern, weder … noch, 

порівняльні речення з запереченням nicht so …wie, умовні безсполучникові 

речення чи зі сполучником wenn/falls та корелятом dann+Imperativ, питальні 

речення (Möglich oder unmöglich?), стилістичні фігури: метафори (Sei kein 

Frosch), епітети (sehne mich (suche) nach einer neuen Liebe), порівняння (und sich 

nicht so fühlst, wie es auf einem Stück Papier steht), інколи евфемізм (eine 

Bettgeschichte). Автори вдаються до розмовного стилю та вживання іншомовної 

лексики, неабияку роль відіграють інформативні «ніки». 

 
Схема 6. Тактики реалізації превентивної стратегії вибору партнера 

Отже, адресанти вдаються до застосування різних тактик, які спрямовані 

на реалізацію певної стратегії, тобто приведуть до поставленої мети. У своєму 

виборі автори анкет та оголошень керуються принципом гомогамії «Gleich und 

gleich gesellt sich gern». Не зафіксовано анкет та оголошень, автори яких 

притримувалися б моделі гетерогамії (Gegensätze ziehen sich an). Шукач свідомо 

чи підсвідомо спираєтьcя у виборі на ті цінності, які домінують у соціумі, 

частиною якого він є. Саме такі домінантні цінності і зумовлюють 
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конфігураційні зв’язки концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, що і 

стане питанням для розгляду в наступному пункті. 

3.2. Дискурсивні конфігурації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА. У результаті селекції дискурс утворює свою власну 

концептосистему за схемою конфігурації, яка складається із типологічно різних 

концептів. Деякі науковці вважають, що найбільш прийнятним терміном на 

позначення ідеї кластерного наповнення дискурсу концептами є конфігурація, 

оскільки вона вказує на зовнішньо видиме взаєморозташування певних 

елементів системи і не містить жорсткої вимоги щодо ієрархічності 

структурних елементів системи і разом з тим не виключає її. 

Дискурсивна конфігурація концептів – такий різновид систем, у яких 

певна множина концептів виявляється ситуативно впорядкованою за 

принципом логічної доцільності та на цій основі включеною в систему більш 

високого порядку – концептосферу [147, с. 237-238]. 

Відбір концептів, їх комбінування та компонування залежить від багатьох 

комунікативних чинників – мовленнєвих інтенцій, соціорольової структури 

адресантно-адресатних відносин, тактико-стратегічних настанов тощо. Проте 

визначальними серед них є три дискурсивні категорії: середовище, модус і 

стиль спілкування [147, с. 248]. 

Людина мислить логічно і таким же чином пов’язує концепти між собою. 

У більш широкому контексті дискурсивні конфігурації концептів 

конструюються, моделюються і модифікуються людиною безупинно, але при 

цьому набір сталих залишається суворо заданим відповідним комунікативним 

середовищем і кількісно та якісно стабільним у тих межах, що окреслені 

дискурсивним узусом. Симетрична прив’язка деяких концептів до певного 

мовленнєвого середовища є необхідною передумовою створення «когнітивної 

карти дискурсу» [145, c. 240]. 

Кожен функціональний стиль теж має свій власний набір концептів. 

Концепти постають у дискурсі як «згустки» смислу, як концентрати певної ідеї, 

що виникають у місцях перетину ліній асоціативних мереж [147, с. 258]. 
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Концепти як складові мовних картин світу актуалізуються і, відповідно, 

об’єктивуються в різних культурах і у різних дискурсах по-різному. Можна 

припустити, що одна з головних особливостей дискурсу полягає в тому, що, по-

перше, його когнітивний каркас чітко утворює певна група концептів і, по-

друге, сам він концентрується навколо певних концептів, створюючи той 

загальний соціальний контекст, у якому можуть бути описані об’єкти, діючі 

особи, обставини, час, вчинки тощо.  

Досліджуваний нами концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

актуалізується у різних типах дискурсу, що підкреслює його значущість для 

носіїв німецької лінгвокультури. Адже вдалий вибір партнера для створення 

сім’ї чи побудови довготривалих серйозних стосунків – це те пріоритетне 

завдання, яке ставить перед собою кожен індивід, тому що особисте життя 

людини тісно переплітається з іншими сферами її життєдіяльності. Як засвідчує 

фактичний матеріал, домінантними цінностями, які враховуються у процесі 

вибору партнера для подальших стосунків є LIEBE, GLÜCK, SCHÖNHEIT, 

EHE/HEIRAT, FAMILIE, BEZIEHUNG, PARTNERSCHAFT, TREUE, 

EHRLICHKEIT, FREIZEIT, HUMOR тощо. Сполучуваність лексеми 

Partnerwahl, яка допомагає з’ясувати конфігураційні можливості 

досліджуваного концепту, засвідчує різний ступінь пріоритетності концептів, з 

якими концепт PARTNERWAHL / BИБІР ПАРТНЕРА вступає у конфігурації. 

Найбільш пріоритетними є ті концепти, які актуалізуються широким набором 

лексичних одиниць. 

LIEBE, GLÜCK, SCHÖNHEIT – це телеономні концепти, одні з «найвищих 

духовних цінностей, які утворюють і втілюють для людини моральний ідеал, 

прагнення до якого створює моральне оправдання життя, – ідеал, заради якого 

варто жити і не шкода померти: щастя – «це спонукальний мотив будь-яких 

вчинків кожної людини» (Паскаль), любов – яка править світом, краса, яка 

вимагає жертв і врятує світ…» [31, c. 37]. 

Концепт PARTNERWAHL / BИБІР ПАРТНЕРА нерозривно пов’язаний із 

концептом LIEBE, оскільки любов супроводжує людину в різних іпостасях 
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протягом усього її життя: любов до матері/батька, до дитини, до 

чоловіка/дружини, до самого себе, до рідної землі тощо. Як каже класик 

німецької літератури Й. В. Гете: Sonne kann nicht ohne Schein, Mensch nicht ohne 

Liebe sein [342]. Кожен хоче, щоб його любили, але любов – це не тільки, коли 

тебе люблять, вона вимагає віддачі, про що свідчать такі вирази, які 

використовують адресанти у текстах своїх оголошень: lieben und lieben lassen 

[335]; LIEBE...... heißt nehmen und geben [336]; lache so lange du atmest und liebe 

solange du lebst! [335]; gemeinsam – lieben, leben, lachen [342, 08.11.2014]. 

Як жінки, так і чоловіки хочуть бачити свою половину люблячою чи 

гідною любові (lieb, liebevoll, liebenswert): 

Liebe Witwe! Maria, 65j. Dolmetscherin i. R., unkompliziert, zärtlich + lieb, 

tolle Figur, gt. Köchin, sucht lieben Mann zum Anlehnen + mehr. Melden üb.:… 

[342, 06.09.2014]. 

Однак жінки експресивніші за чоловіків: вони частіше говорять про 

почуття, текст може починатися якоюсь цитатою чи крилатим висловом про 

любов, щастя. Любові притаманна невмотивованість вибору об’єкта, 

безпричинність, мимовільність: людина не може вибирати, кого їй любити, а 

кого ні [31, с. 48]. Любов вирішує за людину, хто їй гарний і кого вона 

любитиме, а не краса: «Die Schönheit entscheidet nicht, wen wir lieben, sondern die 

Liebe entscheidet, wen wir schön finden (marathonmen1) [335]. 

Часто любов зображується у різних вимірах, що засвідчують 

словосполучення лексеми Liebe. Любов – це сенс життя: 

Die Liebe erst macht das Leben vollkommen! – Лише любов робить життя 

повноцінним [342, 27.12.2014]; Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe macht das 

Leben nur halb so viel Spaß! – любов – не все, але без неї отримуєш задоволення 

від життя лише наполовину [342, 06.09.2014]; Liebe gibt… dem Leben Glanz und 

Sinn – любов надає життю блиску й сенсу [342, 04.10.2014]; Nur die Liebe lässt 

uns leben! – лише любов заставляє нас жити [342, 25.10.2014]!; ich habe alles, 

aber alles Ohne Liebe ist Nichts – я маю все, але воно без любові нічого не варте 
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[342, 14.02.2015]; eine neue Liebe ist wie ein neues Leben… – нова любов, як нове 

життя [342, 13.12.2014]. 

Вона може бути великою (große Liebe), новою (neue Liebe), старою (alte 

Liebe), справжньою (wahre, echte Liebe), глибокою (tiefe Liebe), вічною (ewige 

Liebe), відданою (ergebene Liebe). Її можна шукати (Mann incl. Liebe gesucht), 

знаходити (finden), відкривати (entdecken), відчувати (empfinden), чекати на неї 

(warten), вона може захищати (schützen), у неї можна вірити (an die Liebe 

glauben), сумувати за нею (Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit bleiben – auch 

mit 65), її можна подарувати (Ich habe sehr viel Liebe zu verschenken), зустрітися 

з нею (Ist es möglich, noch m. 66, der Liebe zu begegnen?). Любов можна 

переживати, вона може прийти з першого погляду: Noch einmal das große Glück 

in der Liebe erleben und zwar „Liebe auf den 1. Blick“ das wäre schön [342, 

24.01.2015]. 

Любов набуває таких значень: 

1. Любов – всесильна. 

Liebe versetzt Berge – Любов здатна перевернути гори [336]; für die Liebe ist 

kein Weg zu weit… – Для любові не має далекої дороги [342, 15.11.2014]; “Alter 

schützt vor Liebe nicht, aber Liebe schützt zu einem gewissen Grade vor Alter”– від 

любові не застрахований ніхто у будь-кому віці, але любов певною мірою 

попереджає старіння [342, 27.12.2014]; Liebe kennt kein Alter! Liebe kennt keine 

Altersgrenzen! – любові підвладний кожен вік [342, 15.11.2014]; Der Liebe ist 

kein Ding unmöglich – для любові не має нічого неможливого [336]; Die Liebe 

bleibt ewig jung – Любов залишається вічно молодою [336]; Ein Tropfen Liebe ist 

mehr als ein Ozean an Wille und Verstand – крапля любові значно більше значить, 

ніж океан волі чи розуму[336]. 

2. Любов – хвороба/робить хворим. 

Liebe macht blind – und ich möchte nichts mehr sehen können. ;) [336] або 

Liebe macht blind 

...na und....dafür sind die anderen Sinne viel besser ausgeprägt, so, dass ich 

dich besser hören, fühlen kann. ;-) Ganz im Ernst, wer ist schon gerne krank, aber 
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diese Krankheit, die weder einen Arzt braucht, noch kuriert werden müsste, die hätte 

ich schon gerne. Da ich sicher ein zuverlässiger, ehrlicher, treuer...und auch sonst 

sehr liebenswerter Mann bin, (53/180) habe ich den Wunsch, die Hoffnung, hier eine 

"Leidensgenossin" zu finden, die diese "Krankheit" auch gerne hätte :-) [336, vor 6 

Monaten] – любов робить людину сліпою, проте загострює інші відчуття, і, 

якщо кожен прагне бути здоровим, то таку хворобу, яка не потребує ні 

лікарських втручань, ні лікування, волів би з задоволенням мати надійний, 

чесний, вірний гідний любові 53-річний чоловік і має бажання знайти 

«товаришку по нещастю», яка б хотіла набути такого ж діагнозу.  

3. Любов – непередбачувана. 

Ich glaube noch an die Liebe auf den ersten Blick [336, vor 6 Monaten] – я все 

ще вірю в любов з першого погляду; Liebe kann man nicht planen, was aus einem 

Kennenlernen wird zeigt die Zeit und alles kommt so wie es kommen muss [336, vor 6 

Monaten] – любов не можна спланувати, що буде із знайомства, покаже час, а 

все буди йти своїм чередом; Liebe funktioniert nie nach Plan [336, vor 6 Monaten] 

– любов ніколи не функціонує за планом; Weil man nie weiß, wo die Liebe hinfällt 

[336, vor 6 Monaten] – ніхто не знає, де зустрінеш любов. 

4. Любов – це виклик:  

Liebe findest Du nur mit Mut zur Katastrophe! :-) Und eine verpasste Chance 

kommt nicht wieder... (Echt_knuffig) [335] – Любов знайдеш лише тоді, коли маєш 

мужність до катастроф! А втрачений шанс ніколи не повернеться знову… 

Цікавою є позиція автора такого оголошення: 

LEBEN....... heißt nicht die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern seinem 

Herzen zu folgen. LIEBE...... heißt nehmen und geben. VERTRAUEN...... ist der Weg 

zwischen Liebe und Leben. GLÜCK...... ist nicht das Ziel, sondern der Weg. ZEIT..... 

sollte man nutzen denn sie verfliegt und kommt nicht mehr zurück. GEDANKEN..... 

sind wichtig, aber manchmal muss man auch handeln. TRÄUME werden Wünsche, 

WÜNSCHE werden ZIELE und ..... ZIELE kann man erreichen Ich gehe nicht selten 

Wege, die keiner geht....damit ich Spuren hinterlasse.....Mein ganzes Leben ist wie ein 

Abenteuer. … Meine Vorstellung von Dir: zwischen 35 und 45, schlank, Größe, 
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Haar-, Augen- und Hautfarbe, Religion, Nationalität spielt keine Rolle. Gerne 

vermögend, um das Leben noch besser genießen zu können :) Liebe will riskiert sein. 

Also maile mir und wir werden sehen, was passiert [336, vor 6 Monaten] – Жити – 

це не означає виконувати очікування інших, а дослухатися до свого серця, 

любити – давати і брати. Довіра – посередник між любов’ю та життям. Щастя – 

не мета, а шлях людини. Не можна марнувати час, бо він не стоїть на місці, 

треба не лише думати, мріяти, бажати, а й ставити мету і досягати її. Чоловік 

вважає себе неординарною особою, каже, що його життя переповнене 

пригодами. Він хоче знайти струнку жінку, віком 35-45 років, але є одне 

уточнення – дуже добре було б, якби вона була матеріально забезпеченою, щоб 

ще більше насолодитися життям. Адже заради любові варто й ризикнути! 

5. Любов має колір, вона червона: 

Für die Fingernägel wähle ich Rot – wie die Liebe [323, c. 25]. 

Безсумнівним є той факт, що концепт PARTNERWAHL / BИБІР 

ПАРТНЕРА, як і концепт LIEBE, тісно переплітається з концептом GLÜCK: 

Liebe – Glück…gewürzt mit Harmonie und Zufriedenheit wünscht sich 

natürliche, fröhliche, positiv denkende Witwe, 63 J. [342, 18.10.2014] – Любові – 

щастя, приправленого гармонією та задоволенням бажає собі життєрадісна, 

позитивно думаюча вдова, 63 р.; Neue Liebe – neues Glück – нова любов – нове 

щастя [342, 11.10.2014]. 

Das Glück ist manchmal schwer zu finden, man darf nur nicht aufhören danach 

zu suchen. Die Liebe zu kennen, ist der schönste Moment. Die Liebe zu leben, ein 

Genuss. Die Liebe zu Halten, eine Aufgabe fürs Leben. Ich 50J/NR/ Wäre bereit du 

auch [336, 07.07.2015]? – щастя інколи важко знайти, але не треба припиняти 

його пошук. Пізнати любов – вершина життя. Жити в любові – насолода, а 

зберегти любов – завдання усього життя. 

Згідно з коефіцієнтними феліцитарними концепціями джерело щастя 

полягає у ступені здійсненності людиною смислу життя і/чи реалізованості нею 

свого призначення [33, c. 59]. 
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Щастя можна мати (Glück haben), відчувати (Glück spüren), шукати (Glück 

suchen), воно не може наставати з примусу (Glück nicht erzwingen können), для 

щастя слід тримати двері відчиненими (dem Glück die Türe offenhalten), воно 

може приходити/прибувати (das Glück trifft ein), може подвоюватися, якщо його 

ділити з кимось (Glück teilen): 

Mein Motto bei der Partnersuche: "Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, 

wenn man es teilt". Ich bin grundsätzlich für alles offen und suche jemanden der dies 

auch ist ... bin jedoch für alle Fragen zu meiner Person jederzeit offen ! (Thomar71) 

[335]. 

Кожна людина розуміє щастя по-своєму. Для одних воно асоціюється з 

божевіллям: Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an 

Verrücktheit (Erasmus von Rotterdam) (kingofqueens_lds) [335]. Дехто вважає себе 

ковалем свого щастя: Jeder ist seines Glückes Schmied [336, vor 6 Monaten]. 

Цікаве трактування щастя, як продовження попередньої думки, знаходимо у 

такому оголошенні: Jeder ist selber seines Glückes Schmied. Doch zu zweit geht 

alles besser, so wohl auch mit dem Glück. Wenn wir uns beide, mein Glück und dein 

Glück und was wir sonst alles noch so haben, zusammentun, werden wir vielleicht 

den glücklichsten (zweiten) Frühling unseres Lebens und eine wunderbare Zukunft 

miteinander erleben…. Zu zweit geht alles besser, auch wenn ich gut alleine zurecht 

komme [336, vor 6 Monaten]. Тобто є люди, які вбачають його у своєму 

супутникові: «Ohne Gefährten ist kein Glück erfreulich“ (Seneca). Attr., fröhl. 

Frau, Akad., 50J., …su. ebensolchen Mann [342, 15.11.2014]; Zum Glück fehlst Du 

mir [342, 10.01.2015]! 

Деякі приклади засвідчують непостійність щастя, його мінливість: Neues 

Jahr – neues Glück; Bist Du mein neues Glück…?; Du hast nur ein Leben!! und 

Wenn sich dann eine Tür Richtung Glück schließt, wird sich eine andere öffnen. Oft 

bleiben wir aber so lange stehen und starren die geschlossene Tür traurig an, dass 

wir das für uns bereitsgeöffnete Fenster gar nicht sehen [336, 27.06.2015]. 
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Щастя може окриляти людину: Glückliche Menschen haben vermutlich nicht 

immer das Beste vom Besten aber sie machen das Beste aus allem, was ihnen 

widerfährt [336, 27.06.2015]. 

Стати щасливим – ніколи не пізно: Es ist nie zu spät, glücklich zu werden. 

[342, 04.10.2014], але хто дійсно цього хоче, той не повинен сидіти і нічого не 

робити, а, навпаки, мусить рухатися в тому напрямку: Wer Glück will, muß 

darauf zugehen [342, 18.10.2014]; Reise ins Glück! Welche …Frau möchte 

mich…auf dieser wichtigen Reise begleiten [342, 15.11.2014]. 

Емпіричний матеріал також вказує на зв’язок концепту PARTNERWAHL / 

BИБІР ПАРТНЕРА із концептом SCHÖNHEIT. На думку І. І. Коваль, 

пріоритетним при визначенні ступеня краси є зовнішній вигляд об’єкта, крім 

того, краса асоціюється із позитивними емоціями, які викликає цей об’єкт [83, 

c. 166]. 

Підтвердженням цього є така думка: Schöne Menschen haben es im Leben 

leichter. Untersиchungen haben gezeigt, dass attraktive Menschen mehr Glück bei 

der Partnerwahl haben…Grund für die häufig bevorzugte Behandlung schöner 

Menschen liegt im Stereotyp physischer Attraktivität. Das heißt, die Wahrnehmung 

eines positiven Attributes (Schönheit) strahlt auf andere weniger leicht 

wahrnehmbare ab. Wer schön ist, der gilt auch als gut, intelligent, freundlich und 

moralisch (er hat die sich die Schönheit also gewissermaßen „verdient“) 

(Klugscheißer) [313]. 

І, дійсно, красі відводиться чільне місце у виборі партнера. Жінки 

намагаються завдяки своїй прабливості та гарній зовнішності досягти 

якнайкращого результату: mega-/bildhübsche, attraktive, charmante, brillante, 

(strahlend) schöne Klasse-Frau, sportlich-elegant, schlanke Top-Figur, Modelmaße, 

mit faszinierend natürlichem Charme, habe die Schönheit und Glamour einer 

Waagefrau, mit schöner fraulicher Figur, orientalische Schönheit, dunkelhaarige, 

rothaarige, unglaubliche Schönheit, blonder Engel, schwarzer Diamant, 

Sonnenschein. 



177 

 

 

Частина жінок і чоловіків хоче бачити поряд із собою привабливого 

супутника: 

Ich, 54 J., wesentlich jünger aussehend, hübsch, schlank, blonde lange Haare, 

jugendlicher Style, kein 0815-Typ, …. mag .. vielleicht bald Dich: Einen attraktiven, 

schlanken, gepflegten Mann, 46-56 J., mit gutem Charakter, Empathie und 

junggebliebener Optik, …Bildzuschriften unter ZEV 97446 an MZ-Anzeigen, 93066 

Rgbg [334, 21.05.2015]; 

Hey! bist eine wünderschöne mit einer tollen Ausstrahlung und bezaubernden 

Augen. Echt traumhaft!!! (Kent_Flirtcafe) [321]. 

Проте зовнішня краса – явище минуче, оманливе, значно важливішою є 

внутрішня краса – внутрішній світ людини, її емоції та почуття: 

Suche nicht nach Schönheit, … sie ist trügerisch. Suche nicht nach Reichtum, er 

ist vergänglich. … Wünsche mir eine feste Beziehung in der Vertrauen, Respekt und 

Gefühle keine Fremdwörter sein sollten. Freu mich auch Nachrichten [336, vor 6 

Monaten]. 

А ще краще, якщо людина є уособленням і того, й того: 

Meine Traumfrau: Ist mit innerer und äußerer Schönheit gesegnet, kann den 

Moment genießen und Blicke statt Worte sprechen lassen [203, с. 84]. 

Дуже важливим є вміння розпізнати і насолоджуватися красою в усіх її 

проявах: Schönheit zu erkennen und zu genießen - in der Natur, bei uns Menschen, in 

allen kreativen Bereichen. [203, с. 84]. Краса не є досконалою – wahre Schönheit 

ist nicht perfekt [203, с. 19] – вважає Ульріке Борншайн, яка теж намагається 

знайти в Інтернеті свого партнера. 

Концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА має конфігураційні зв’язки 

з концептом FAMILIE. Сім’я та сімейний устрій, а також вибір партнера для 

шлюбу, як передумова заснування сім’ї, завжди були та залишаються дуже 

важливою частиною культури народу, поза межами якої неможливо уявити 

його культурно-історичний образ взагалі. Потреба в сім’ї та у продовженні роду 

є важливим фактором людського існування взагалі [41; 51]. На протязі віків 

сім’я – це основоположна ланка суспільного устрою, у якій засвоюються 
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основні соціальні знання, дитина набуває тут різних умінь та навиків, саме в ній 

закладаються підвалини певних цінностей та ідеали, формуються звичаї та 

традиції – тобто, відбувається соціалізація людини, через те біосоціальний 

концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА є невід’ємною складовою 

макроконцепту FAMILIE [148, c. 114-123]. 

Доцільним уважаємо зробити екскурс у художню літературу до творів 

Т. Фонтане, у яких яскраво прослідковуємо конфігураційні зв’язки концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА з концептом FAMILIE. Юна Еффі, 

героїня роману «Effi Briest», виходить заміж за барона Інштеттена за 

рекомендацією своєї мами, тобто цілком погоджується з її баченням сім’ї, не 

усвідомлюючи того, в яку пастку вона через це потрапляє. 

Дуже цікавою є розмова Еффі з її подругами про колишнього друга своєї 

мами. Героїня каже: «…er ist Landrat, gute Figur und sehr männlich». На що їй 

відповідають: «Das ist die Hauptsache», а Еффі ще раз підтверджує: «Freilich ist 

das die Hauptsache, «Weiber weiblich, Männer männlich»» [218, c. 8]. Тобто, як 

бачимо, для молодих дівчат важливими тут є не тільки статус, а передусім 

краса та чоловіча мужність. Далі Еффі описує свою маму, де ще раз наголошує, 

що партнер (а жінка особливо) повинен бути гарним: «Sie ist doch eigentlich eine 

schöne Frau… Wenn ich ein junger Leutnant wäre, so würd’ ich mich in die Mama 

verlieben» [218, c. 8]. Але, незважаючи на те, що мама і барон Інштеттен мали 

гарну вроду і кохали одне одного, їхня доля склалася по-іншому, тобто, як 

оповідає автор, була «…Liebesgeschichte mit Held und Heldin, und zuletzt mit 

Entsagung» [218, c. 8]. Виникає питання: що ж тоді відіграло вирішальну роль? 

А все досить просто – її коханий був ще занадто молодий і недостатньо 

заможний, щоб за нього виходити заміж, проте з’явився майбутній тато Еффі, 

котрий вже мав певний статус у суспільстві, мав солідне майно і мама, не 

роздумуючи довго, погоджується стати його дружиною: «Er (Instetten) war ja 

noch viel zu jung, und als mein Papa sich einfand, der schon Ritterschaftsrat war und 

Hohen-Cremmen hatte, da war kein langes Besinnen mehr, und sie nahm ihn und 
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wurde Frau von Briest…» [218, c. 10]. Тобто статус та статки перемогли над 

коханням. 

Аналогічна ситуація повторюється і з дочкою пані Бріст. Мама повідомляє 

їй: «… Ich muss dir nämlich sagen, Effi, dass Baron Innstetten eben um deine Hand 

angehalten hat. 

Um meine Hand angehalten? Und im Ernst? 

Еs ist keine Sache, um einen Scherz daraus zu machen. Du hast ihn vorgestern 

gesehen, und ich glaube, er hat dir auch gut gefallen. Er ist freilich älter als du, was 

alles in allem ein Glück ist, dazu ein Mann von Charakter, von Stellung und guten 

Sitten, und wenn du nicht «nein» sagst, was ich mir von meiner klugen Effi kaum 

denken kann, so stehst du mit zwanzig Jahren da, wo andere mit vierzig stehen» [218, 

c. 16]. Героїня бачила свого майбутнього чоловіка лише один раз, але вона 

згідна з матір’ю, оскільки у ті часи саме так відбувався вибiр партнера. Юна 

леді не усвідомлює цілком всю повноту цього питання, вона вже зовсім по-

іншому дивиться на свого майбутнього обранця і майже повністю повторює 

слова своєї неньки в розмові з подругою: «Gewiss ist es der Richtige. Das 

verstehst du nicht, Hertha. Jeder ist der Richtige. Natürlich muss er von Adel sein 

und eine Stellung haben und gut aussehen» [218, c. 18]. Ще один нюанс до цієї 

історії додає дружина пастора, котра наголошує: «Wenn’s die Mutter nicht sein 

konnte, muss es die Tochter sein. Das kennt man. Alte Familien halten immer 

zusammen, und wo was ist, kommt was dazu» [218, c. 18]. 

Дуже яскравий приклад такого ж ставлення до вибору майбутнього 

партнера Т. Фонтане вдало зобразив у своєму іншому романі „Frau Jenny 

Treibel“. Передусім слід звернути увагу на те, як вийшла заміж головна героїня 

твору – пані Дженні Трайбель. У неї був закоханий професор Вілібальд Шмідт, 

котрий уважав, що їхні почуття були взаємними, і після розмови з Дженні 

думав, що вони вже таємно заручені: «…das war so unsere stille Verlobung…» 

Але, коли він вже хотів офіційно заручитися з Дженні, то раптом відчув, що 

вона дуже змінилася. «…Als ich nun aber kam, um die Verlobung perfekt zu 

machen, da hielt sie mich hin, war abwechselnd vertraulich und dann wieder 
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fremd…» [219]. Вілібальд зрозумів, що тут не обійшлося без втручання її матері: 

«Ach, ihre Mutter, die gute Frau Bürstenbinder, die das Püppchen im 

Apfelsinenladen immer so hübsch herauszuputzen wusste, sie hat in ihrer 

Weiberklugheit damals ganz richtig gerechnet. Nun ist das Püppchen eine 

Kommerzienrätin und kann sich alles gönnen…»[219, c. 13]. Завершилося все тим, 

що Дженні вийшла заміж за комерційного радника. І, коли племінник Марсель, 

який був закоханий у дочку професора Шмідта Корінну, розказав про наміри 

своєї кузини її батькові: «Alles ist Berechnung: sie will den Leopold heiraten. …. 

Corinna hat es sich in den Kopf gesetzt und wird es durchführen. … Sie will Leopold 

Treibels Frau werden …» [219, c. 71], Вілібальд навіть ні на хвильку не 

сумнівається в тому, що його донька не стане дружиною Леопольда, молодшого 

сина родини Трайбелів, оскільки вирішальну роль тут відіграє пані Трайбель: 

«Und wenn es ernstlich gemeint ist – … – so nützt ihr dieser Ernst nichts, gar 

nichts, und es wird doch nichts draus… Denn zum Heiraten gehören zwei. 

Gewiss, Onkel. Aber Leopold will womöglich noch mehr als Corinna… 

Was gar keine Bedeutung hat. … die Kommerzienrätin will nicht…» [219, c. 72]. 

І, як бачимо, він цілком правий. Свідченням цього є розмова пані Трайбель зі 

своїм чоловіком про майбутнє їхнього молодшого сина. Вони знають його 

позитивні і негативні риси характеру і саме тому їм краще видно, особливо 

матері, якою повинна бути невістка. 

Тобто, очевидним є той факт, що в Німеччині у XIX столітті, яке 

зображене у творах Т. Фонтане, важливими критеріями вибору партнера були: 

1) рекомендація батьків; 2) зв’язок між сім’ями (Alte Familien halten immer 

zusammen); 3) соціальний статус (muss er von Adel sein); 4) матеріальне 

становище (muss er … eine Stellung haben); 5) зовнішність (як додатковий 

параметр) (muss er … gut aussehen), оскільки молоді люди бачилися до 

одруження інколи один раз або декілька разів; а 6) вік партнера взагалі дуже 

часто навіть не згадувався; причому батьки вибирали пару не тільки для 

доньки, а й для сина, а діти починали досить часто думати і говорити словами 
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своїх наставників, у чому й полягала вся трагічність такого вибору, оскільки 

кожен повинен прожити життя по-своєму, а не так, як це зробили батьки. 

Проте бачення сім’ї та її розуміння досить значно змінилося в усьому світі 

та в Німеччині зокрема, особливо помітним це стало в наш час, коли 

відбуваються процеси емансипації сучасної жінки та йдеться про гендерну 

рівність. З’являються нові форми стосунків – Partnerschaft і Beziehung. Koнцепт 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА поєднаний з концептами 

PARTNERSCHAFT і BEZIEHUNG конфігураційними зв’язками. Названі 

концепти актуалізуютья у текстах оголошень та анкет за допомогою таких 

лексичних одиниць: Biete solider schlanker Dame, 70± NR, WG/Partnerschaft in 

eigenem Haus…[342, 07.03.2015]; Mein Wunsch ist es eine ganz normale liebe Frau 

kennen zu lernen mit der man durch dick und dünn gehen kann, mit der man das 

Leben zu zweit wieder genießen und erleben kann und mit der man dauerhaft eine 

treue und ehrliche Beziehung führen kann! Für immer ..... [336, 20.07.2015]!!!; Ich 

strebe eine aufrichtige, liebevolle Beziehung an, in der ich meine Partnerin für Ihre 

ergebene Liebe verwöhnen und behüten werde [314, 10.10.2009]; Mann, 63 Jahre, 

geschieden ohne Anhang, lebe im Raum Regensburg und möchte nicht auf das Glück 

einer neuen Partnerschaft verzichten [334, 05.03.2015]; Krankenschwester … sehne 

mich wieder sehr nach Liebe u. Geborgenheit in einer festen Partnerschaft [334, 

05.03.2015]; Schön wäre, wenn wir gemeinsam in einer tragfähigen Partnerschaft 

ankommen, in der ernsthafte Gespräche ebenso wie Ausgelassenheit und Lachen 

Platz finden [342, 13.09.2014]. 

PARTNERSCHAFT/BEZIEHUNG можуть бути fest, dauerhaft, treu, libevoll, 

harmonisch, glücklich, vertrauensvoll, lebendig, mit Perspektive auf ein schönes 

Leben, langfristig, ehrlich, gemeinsam, beständig, gleichberechtigt, ernstgemeint, 

aufrichtig, locker, nett. Людина інколи шукає таке партнерство на все життя – 

Lebenspartnerschаft, чи на старості говорять вже про останні партнерські 

стосунки – letzte Partnerschaft. 

Деякі адресанти вказують, що хотіли б мати стосунки з перспективою їх 

переростання у щось більше, наприклад, сім’ю: Fröhliche Fotografin (38, ohne 
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Anhang)…sucht…Mann für ernstahfte Beziehung mit Familiengründung [342, 

11.10.2014]. 

Тобто такий розвиток подій передбачає у майбутньому заснування сім’ї, а, 

отже, укладення шлюбу EHE чи одруження HEIRAT, що засвідчує також тісний 

зв’язок концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА із цими концептами: 

Attraktiver Millionär hat wenig Freizeit, möchtest Du mich trotzdem heiraten [336, 

21.07.2015]?; Frau ohne Kind zum heiraten und lieben gesucht [336, 20.07.2015]; 

Suche Dich zum verlieben. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen [336, 16.07.2015]!; 

du solltest wie ich Wert auf ein sinnvolles Zuhause legen und feste Heiratsabsichten 

hegen [314, 10.08.2010]; Suche die Frau fürs Leben, die ebenso wie ich den Wunsch 

hat, eine glückliche, harmonische Ehe mit Kindern in einem großen Haus zu führen 

[342, 07.03.2015]. 

У процесі дослідження виявлено також конфігурацію концептів 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА ↔ KINDERWUNSCH: keine Angst vor 

Kindern; mit/ohne Kind, mit/ohne Anhang, mit/ohne Nachwuchs, vorrangig Kinder, 

Kind(er) kein Hindernis, Kind kein Problem, mit/ohne Kinderwunsch, kinderlieb, 

max. 1 Kind, mit Kind (zw. 2 u 4 J.), mit kl. Handbesen, Suche Vater für Baby im 

Bauch. 

Адресанти можуть висловлювати своє ставлення до дітей чи 

бажання/небажання їх мати експліцитно, або взагалі не згадувати про це: 

Wenn Du Kinder hast, bin ich der, der sich um sie kümmert [336, vor 6 

Monaten]; Hallo. Ich bin eine Alleinerziehende Mami von 2 Kids und suche auf 

diesem doch recht ungewöhnlichem Weg einen Partner. Ich suche kein erotisches 

Abenteuer oder so was in der Art. Ich suche einen lieben, ehrlichen und treuen Mann 

der das gleiche sucht (arenaanja) [321]; suche einen netten mann, der sich mit 

meinen 2 kiddies verträgt und der spaß versteht und lustig ist (martina2008) [321]. 

Інколи діти ставляться на перше місце (виявлено всього 3 оголошення, що 

вказує на те, що такий факт не є притаманним для німецької лінгвоспільноти), 

тобто батьки здатні заради їхнього благополуччя на все, свої інтереси відходять 

на другий план, як от бачимо зі змісту оголошення, де чоловік підкреслює, що 
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він не шукає стосунків з жінкою, хоча хотів би, щоб вона була привабливою, 

може щось і прокинулося б тоді у нього в душі: 

Nette Sie gesucht mit Kind (ern) im Grundschulalter für gelegentliche 

Aktivitäten – vorrangig mit den Kindern. Für Spielplatz, Wandern, Kino, 

Spielnachmittag, Radfahren oder anderes. Gemeinsam ist`s einfach schöner. Gerne 

darfst Du auch attraktiv sein, dann bekommt der Vater (ich) vielleicht auch 

einbisschen Kribbeln im Bauch. Ich weise aber ausdrücklich daraufhin, dass ich hier 

primär auf der Suche nach Freizeitgestaltung und Beschäftigung für meinen Sohn (8 

Jahre) bin und n i c h t eine Beziehung suche. Geht’s Dir auch so. Dann melde Dich. 

Ich würde mich riesig freuen [336, 04.03.2015]. 

Беззаперечним фактом є також і те, що самотність втомлює людину, 

робить її нещасною, саме тому люди і вдаються до пошуків та вибору партнера, 

щоб її позбутися, тобто концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

пов’язаний і з концептом FLUCHT VON EINSAMKEIT: Gemeinsam statt einsam 

Zwei Herzen Im Gleichklang was kann es schöneres geben [334, 05.03.2015]“; Über 

ein paar Zeilen von Dir würde ich … mich freuen, denn nur „Gemeinsam sind wir 

stark“ [342, 15.11.2014]; Zu zweit lebt es sich leichter [342, 25.10.2014]; das Leben 

zu zweit ist einfach viel schöner [342, 18.10.2014]; Zusammen sind wir weniger 

allein [342, 20.09.2014]; Gemeinsam alt werden? [342, 15.11.2014]; Die Welt 

erobern… gemeinsam mit dir! Leidenschaft leben – Nähe spüren – sich aufgehoben 

fühlen – dein Leden bereichern [342, 27.09.2014]; ich möchte das Alleinesein 

beenden und wünsche mir eine hübsche…Sie [342, 17.01.2015]; Der Mensch ist zum 

allein sein nicht gemacht, daher suche ich… eine Dame [342, 17.01.2015]. 

Дуже чітко сформулювала своє небажання бути самотньою, вирватися із 

цього стану авторка такого оголошення: 

Ich bin 49 und habe die Einsamkeit wirklich satt. Das Leben allein macht keinen 

Spaß. Immer noch hoffe ich einen einsamen, ehrlichen und anständigen Mann zu 

finden, der genau wie ich auch die Nase voll davon hat allein zu sein. Einen Mann, 

der eine ehrliche, treue, humorvolle Frau sucht. Einen Mann, der sich nicht mehr 

allein zu Hause langweilen will, mit dem man seine Leiden und Freuden teilen kann, 
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mit dem es möglich wäre den Rest des Lebens in Respekt und Vertrauen zu 

verbringen [336, 10.07.2015]. 

Окрім прагнення позбутися самотності, акцентується ще й бачення того, 

яким має бути майбутній партнер, тобто концепт PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА апелює таким чином ще й до таких концептів: 

- TREUE – вірність є дуже важливою передумовою для побудови 

хороших стосунків: einen treuen Mann/Partner; suche Ihn,…dem Treue wichtig ist; 

Ehrlichkeit, Treue und Vertrauen sollten kein Fremdwort sein; Vertrauen ist Mut und 

Treue ist Kraft [336]. 

- EHRLICHKEIT – чесність – це одна з моральних якостей, яка 

цінується завжди дуже високо, оскільки чесна людина викликає у інших і 

повагу, і довіру. Через те адресанти вказують у своїх оголошеннях, що така 

риса характеру притаманна їм самим, або що потенційний партнер повинен 

бути чесним, адже це надзвичайно важливо для хороших стосунків: Suche 

Frau…Die ehrlich und liebevoll ist, und was ehrliches und liebevolles sucht; suche 

frau, die es ehrlich meint [336]; Eine Frau, die einen Mann sucht, mit dem sie sich 

eine ernsthafte Partnerschaft aufbauen kann. Mit Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, 

Vertrauen und Treue [336]. 

- GÜTE – доброта завжди була і залишається у пошані людей, через те і 

своїх майбутніх партнерів вони хотіли б мати з наявністю цієї риси: gutherzig; 

suche großzügigen älteren Herrn; wünsche mir einen warmherzigen Partner; habe 

Herz wie ein Bergwerk zu bieten; mit Herzenswärme. 

- HUMOR – почуття гумору допомагає людині в житті, та особа, котра 

розуміє гумор, завжди легше йде по життю і з нею приємніше мати справу, 

спілкуватися, жити. Через те адресанти у самопрезентації чи у вимогах до 

партнера зазначають: humorvoll; mit Humor; mit 3 H – Herz, Hirn, Humor, 

junggebliebener Unternehmer mit Haus und viel Witz; Humor ist wichtig, lache 

gerne [336]. 

- INTELLIGENZ – розум та інтелект – це здатність особи до 

пізнавальних та аналітичних здібностей, що є важливим у будь-якій життєвій 
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ситуації, а отже, добре коли партнер є: intelligent, klug, mit Vertsand, mit 

Vernunft, vernünftig, gebildet, studiert, einen kultivierten Herrn mit Interesse an 

Oper, Kultur, Kunst etc. [336]. 

- FREUNDSCHAFT – дружба – це великий скарб, який повинна 

цінувати кожна людина. Kонцепт FREUNDSCHAFT вважається ціннісним 

орієнтиром людини [50, с. 4]. Дружба ґрунтується на спілкуванні, а воно є 

однією з основних духовних потреб. Якщо партнер може бути і коханим, і 

другом водночас – це чудово: suche erstmal eine Freundschaft; Sozia sucht 

Bikerfreundschaft; dein Gefährte soll bester Freund, Kumpel und Geliebter sein? 

[342, 13.12.2014]; Wünsche mir ehrliche, gepflegte Freundschaft mit Frau zw. 50-60 

Jahren [336]. 

- WOHLSTAND – добробут, благополуччя кожен розуміє і цінує по-

своєму [50, с. 266] і шукає відповідно: selbstständig, unabhängig, mit Haus, 

Wohnung, Villa; möglichst mit PKW; suche vermögenden Weggefährten; aus 

Paritätsgründen – gesicherte Vermögensverhältnisse; Junggebl., 65 jähriger, … 

finanziell unabhängig ohne Altlasten sucht Dich;Welche Frau hat Herz-Hirn-

Toleranz-Ehrlichkeit und Geld BITTE MELDEN! Ja, Geld ist nicht das Wichtigste – 

doch wichtig um zu leben; stehe selbststsändig auf zwei Beinen; mit beiden Beinen im 

Leben steht. 

- LEIDENSCHAFT – пристрасть може теж відігравати певну роль у 

стосунках: Suche eine Frau für lustvolle Stunden voller Leidenschaft und 

Zärtlichkeit [336]. 

- SEX – секс також важливий для людини, кожна особа вбачає у ньому 

різне: потребу, насолоду і т.ін.: 

ich nehm es so wie es kommt!!! SEX oder große LIEBE;) [321], Mitvierziger, 

sucht Kontakt zu Damen, sauber, diskret, zahle Taschengeld [314, 18.08.2010]; 

Mittfünfziger sucht bessere Hälfte in Form einer vollbusigen Frau passenden Alters, 

die noch Lust auf Erotik und kuschelige Gemeinsamkeit hat. Da ich etwas devot 

veranlagt bin, wäre eine entsprechende Ausrichtung bzw. sexueller Führungswille 

toll; suche keine sexuellen Abenteuer mehr. 
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- SPORT – є серед адресантів такі, які просто хочуть, щоб їх половина 

була спортивною, гарно виглядала: sportlich, elegant-sportlich, Sportler, 

sportlicher Typ. 

Для декого ж спорт стає справою усього життя: 

Suche sportliche Frau aus Gießen, die Lust hat, mit mir (Anfang fünfzig, 

gepflegt, schlank, sportlich, aufgeschlossen, kommunikativ, sensibel) die Leidenschaft 

für das Schwimmen zu teilen, abwechslungsreich und vielseitig zu trainieren und eine 

schöne Zeit nicht nur im Schwimmbad oder am See zu verbringen – gemeinsam ist`s 

eben viel schöner, spannender und interessanter [336, 21.07.2015]! 

- ZUKUNFT – майбутнє – це той час, який неодмінно настане, 

більшість людей прагне провести його гармонійно, змістовно: für eine 

gemeinsame und harmonische Zukunft; für eine schöne Zukunft; möchte Dich für eine 

lebendige Zukunft finden. 

- SICHERHEIT – вибираючи собі партнера, людина робить ставку на те, 

що вона почуватимитеться з ним не просто комфортно, затишно, а ще й 

безпечно, адже SICHERHEIT належить до ключових концептів німецької 

концептосфери [245, c. 268-274; 115, c. 46-47], особливо жінки прагнуть, щоб 

їхній чоловік був кам’яною фортецею: sehr hübsche Frau sucht zuverlässigen 

Mann; suche Schulter zum Anlehnen; den verlässlichen Lebenspartner; bei mir 

kannst du Geborgenheit und Sicherheit finden [336]. 

- ENTTÄUSCHUNG – трапляється й таке, що люди розчаровуються у 

своєму обранцеві і не завжди відразу наважуються на повторну спробу 

налагодити своє особисте життя, а якщо все ж таки і йдуть на такий крок, то 

хочуть запобігти небажаним наслідкам і заявляють про це відверто: Nach einer 

Enttäuschung suche ich, 46 J., einen ehrl. u. lieben Mann, mit Herzensbild. u. 

Charakter; Suche Frau, die auch so viele Enttäuschungen hinter sich hat, wie ich!; 

Möchte nie wieder eine Enttäuschung erleben und wenn Sie mir antworten möchten, 

würde ich es als sehr angenehm empfinden, wenn Sie es ernst mit mir meinen [336]! 

- RISIKO – вибір партнера може бути ризикованим, тому що невдачний 

вибір може травмувати людину, її душу, проте все ж таки варто ризикнути – 
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адже wer nicht wagt, der nicht gewinnt (хто не грає – той не виграє) – каже 

народна мудрість: 

Keiner scheint sich mehr binden zu wollen. Alle suchen das schnelle Kurzweilige 

Abenteuer ohne große Gefühle. Warum? Aus Angst verletzt zu werden? Ich 33, hab 

auch Angst gehe das Risiko aber ein, den was eine schöne Beziehung verspricht, kann 

ein On Night Stand niemals geben. Ich bin treu, anschmiegsam,aber manchmal sehr 

schüchtern. Auch eine Beziehung kann ein Abenteuer sein und ich hoffe eine Frau zu 

finden mit der ich das erleben kann [336, 28.05.2015]; Noch einmal den Schritt in 

eine Partnerschaft wagen, um das Leben mit allen Höhen und Tiefen gemeinsam zu 

durchleben [342, 20.12.2014]. 

- JAHRESZEITEN/FESTE – пори року і свята теж важливі для німців, 

проводити їх вони прагнуть з партнером: Im Herbst verlieben, Weihnachten 

zusammen erleben [342, 20.09.2014]; Wollen wir zusammen kalte Winterabende 

genießen? [342, 10.01.2015]; Nicht nur für die Feiertage, Silvester und das neue 

Jahr sucht ein…OLDIE…eine DAME [342, 06.12.2014]; DU+ICH=Das 

Wintermärchen 2014 [342, 22.12.2014]; Frühlingsgefühle, die die Seele beleben, 

lassen Liebe erblühen und Bindung entstehen [342, 31.01.2015]; Löwemann… sucht 

erfolgreiche Frau, die ihn mitnimmt in ihre Welt, für einen gemeinsamen heissen 

Sommer [342, 17.01.2015]; Der Sommer ist fast vorbei… Ich suche passendes 

Gegenstück für alle Jahreszeiten [342, 13.09.2014]. 

- HOBBY – улюблене заняття – це справа всього життя, саме через те 

адресанти акцентують свою увагу на цьому, прагнучи знайти такого партнера, 

який би поділяв це заняття: Suche ambitionierten männlichen Tanzpartner (ca. 50 - 

60 Jahre), der Freude am Turniertanz hätte. Tanze selbst in einem Tanzsportclub und 

habe Turnierambitionen, bin 1,68 groß, schlank, attraktiv [334, 05.03.2015]; 

Frührentner … su. Frau ab 50 - 65 Jahre für Beziehung, Hobby, Haus und Garten 

[334, 05.03.2015]; Fußball + Oper, Zoobesuch +Rockkonzert, leben, lieben, 

lachen…[342, 31.01.2015]; Segeln zu zweit… genießen zu zweit…attraktive, schlanke 

Sie, …sucht einen … Mann mit Herz, Humor und einem Segelboot [342, 27.09.2014]; 

Es wäre super wenn du zwischen 38 und 48 wärst. Kinder und Tiere magst. Treue 
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und Ehrlichkeit sind dir wichtig und wenn du auch Tanzen könntest wäre das perfekt, 

da das mein Hobby ist [336, 21.07.2015]; Suche junggebliebenen, Golf spielenden 

Opernliebhaber…, der mit mir diese Interessen leben möchte. Wir könnten mit einem 

gemeinsamen Opernbesuch (Manon Lescaut) am 19. November in München beginnen 

[342, 27.09.2014]. 

- REISE – фактичний матеріал засвідчує, що німці люблять 

подорожувати, адже це питання неодноразово згадується як і у самопрезентації 

особи, так і у вимогах до бажаного супутника життя: 

Der ideale Mann auf den zweiten Blick!... sucht die Partnerin, … die mit ihm auf 

gemeinsame Reisen geht …[342, 24.01.2015]; Pensionist …sucht Sie… für Reisen u. 

Lebenspartnerschaft [342, 24.01.2015]; es gibt viel zu entdecken, lass uns auf die 

Reise gehen [342, 24.01.2015]. 

-  FREIZEIT – вільний час є не завжди, інколи його катастрофічно не 

вистачає, але, можливо, люди й цінують його так сильно і прагнуть провести 

змістовно, щоб отримати масу позитивних емоцій і задоволення, а якщо це 

робити удвох, то радість тільки примножується, через те адресанти і 

зосереджують свою увагу на тому, чим вони люблять займатися у вільний час: 

Aktiver Senior…sucht agile Frau ab 65 zur Mitgestaltung der noch umfangreichen 

Freizeitaktivitäten [342, 10.01.2015]; M... sucht ein passendes W zur gemeinsamen 

Freizeitgestaltung [342, 13.12.2014]; Er …sucht Dich zum Alltag und Freizeit teilen. 

Du solltest gerne Ski un Rad fahren, aber auch die Hausarbeit gerne gemeinsam 

machen [342, 13.12.2014]; in meiner Freizet gehe ich gerne ins Theater, tanze gerne, 

gehe zum Wandern, in den Biergarten… Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich 

[342, 20.09.2014]. 

Отже, у німецькомовних дискурсах концепт PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА утворює конфігурації з численними концептами, більшість із них 

має позитивний оцінний компонент і відображає домінантні цінності, усталені в 

сучасному західноєвропейському німецькомовному соціумі: LIEBE (любов), 

GLÜCK (щастя), SCHÖNHEIT (краса), FAMILIE (сім’я), EHE/HEIRAT 

(шлюб/одруження), KINDERWUNSCH (бажання мати дітей), 
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PARTNERSCHАFT (партнерство), BEZIEHUNG (стосунки), FLUCHT VON 

EINSAMKEIT (втеча від самотності), TREUE (вірність), GÜTE (доброта), 

HUMOR (гумор), EHRLICHKEIT (чесність), INTELLIGENZ (інтелект), 

WOHLSTAND (благополуччя), SPORT (спорт), ZUKUNFT (майбутнє), 

SICHERHEIT (надійність), JAHRESZEITEN/FESTE (пори року/свята), HOBBY 

(хобі), REISE (подорож), FREIZEIT (вільний час), лише два концепти мають 

негативний оцінний компонент і засвідчують прагнення людей не 

зіштовхуватися з такими явищами – ENTTÄUSCHUNG (розчарування), RISIKO 

(ризик), а два можуть знаходити як позитивне, так і негативне ставлення – 

LEIDENSCHAFT (пристрасть), SEX (секс) – залежно від кожної конкретної 

ситуації. Дискурсивні конфігурації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА зображено у схемі 7. 

 
Схема 7. Дискурсивні конфігурації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА 
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Отже, концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА вступає у 

дискурсивні конфігурації з різноманітними концептами, які засвідчують 

характерні ознаки сприйняття оточуючої дійсності німецькою 

лінгвокультурою. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Аналіз підтверджує, що з поняттям вибору тісно пов’язане поняття 

мотиву. На рівні фреймового моделювання ситуації вибору мотив належить до 

валентно не зумовлених актантів (cлот WARUM), проте є необхідним на рівні 

прагматичної валентності. Мотив – це рушійна сила, стимул, причина, щоб 

щось зробити для досягнення конкретної мети. Провідним мотивом у процесі 

вибору партнера, на нашу думку, є мотив афіліації, оскільки метою 

афіліативного спілкування є прагнення здобути любов (чи прихильність) 

партнера у спілкуванні. 

2. Названі в анкетах та оголошеннях цілі (у пропозиційному фреймі – це 

валентно не зумовлений актор WOZU) об’єднано у три групи. До першої групи 

належать цілі, які засвідчують наміри вибудувати серйозні стосунки. Ця група 

містить такі блоки: 1) серйозні довготривалі партнерські стосунки, одруження 

та створення сім’ї. Для таких стосунків важливими є любов, сім’я, сімейний 

затишок, щастя, взаєморозуміння, вірність; 2) довготривалі дружні стосунки, 

що базуються на спільних інтересах та поглядах, дружбі та взаємній симпатії; 

3) серйозні стосунки між людьми з особливими потребами (виявлено небагато).  

До другої групи належать цілі зав’язати короткотривалі стосунки, основою 

яких здебільшого є фізична близькість. У межах цієї групи виокремлено два 

блоки: 1) короткотривалі інтимні стосунки, що не передбачають жодної 

особистої відповідальності за подальші дії. Найчастіше такі оголошення 

виділено на сайтах знайомств у окрему рубрику «Еротика», оголошення з якої 

ми не досліджували; 2) короткотривалі стосунки без інтиму (знайомство, 

листування, легкий флірт, зустрічі на вихідні, на вечір); особи, які прагнуть до 
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таких стосунків, можуть бути і одруженими, і самотніми, або просто 

переживати складний період у своєму житті. Третю групу формують цілі, які 

базуються на понятті вигоди (ставка на вирішення своїх проблем, на 

забезпеченого партнера). 

3. У процесі пошуку та вибору партнера можлива також зміна мотивів, 

відповідно й цілей. Мотив та мета вибору партнера актуалізовані такими 

засобами: 1) лексичними – одиниці різної частиномовної приналежності: прості 

іменники, композити, субстантивовані прикметники, прикметники, 

прислівники; 2) морфологічними – дієслова у різних категоріальних формах, у 

1, 2, 3 особах однини та у 1 особі множини, у формі ввічливості з залученням 

транспозицій, результатом чого є виникнення некатегоріальних форм; 3) 

синтаксичними – прості речення (особові, безособові), складні речення, 

інфінітивні конструкції; 4) пряме/непряме звертання та ін. 

4. На основі аналізу емпіричного матеріалу виявлено, що жінки і чоловіки 

різних вікових груп керуються у виборі не однаковими мотивами і ставлять 

перед собою різні цілі. Мотиви та мета вибору партнера зумовлюють 

застосування відповідних стратегій і тактик суб’єкта вибору. Серед різних 

видів стратегій релевантними у ситуації вибору партнера є комунікативні 

стратегії, зокрема прагматичні, оскільки цей вибір у віртуальному дискурсі 

залежить від удалої самопрезентації суб’єкта вибору, від його інтенцій, потреб, 

мотивів, інтересів тощо. Самопрезентація в оголошеннях та анкетах на сайті 

знайомств реалізується залежно від стратегічної мети вибору партнера набором 

різних тактик. Оскільки цілі пошуку та вибору партнера різняться, то 

відрізняються і стратегії, реалізовані у відповідних тактиках. Проте оскільки у 

проаналізованих нами анкетах та оголошеннях домінує позитивна 

самопрезентація суб’єкта вибору, а у вимогах до потенційного партнера 

висунуто характерні ознаки за принципом «Gleich und gleich gesellt sich gern», 

то вважаємо коректним розглядати окремі стратегії із загальною назвою 

конвергентна стратегія, якій підпорядковано такі тактики: 1) тактика надання 

об’єктивної інформації про себе (суб’єкт вибору очікує, що об’єкт вибору 
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зацікавиться інформацією відповідно до своїх власних нахилів, смаків, 

інтересів тощо). Застосування цієї тактики обмежує кількість потенційних 

претендентів на партнерство, оскільки у адресата є свої бажання щодо віку, 

зовнішності, місця проживання, професії, соціального статусу та ін. 

майбутнього партнера; 2) тактика підвищення ступеня об’єктивної інформації 

(адресант пише про себе від третьої особи (61% текстів); 3) тактика надання 

суб’єктивної інформації про себе, у якій виявляється креативність, інтелект, 

тезаурус автора оголошення; 4) риторична тактика атракції (привернення уваги) 

– адресант зацікавлений у тому, щоб привернути увагу читача саме до його 

оголошення; 5) тактика скорочення дистанції між адресантом та адресатом 

(превалює фамільярний тон); 6) тактика офіційності звертання до адресата (Sie 

– форма ввічливості); 7) тактика позитивної самопрезентації; 8) тактика 

негативної самопрезентації із зазначенням окремих позитивних рис у 

протиставленні (цікавим є той факт, що автор робить ставку на такі ж негативні 

характеристики у потенційного партнера); 9) тактика загадковості; 10) тактика 

обіцянки – адресант обіцяє певні блага майбутньому партнеру; 11) тактика 

спонукання до дії (у цьому випадку відповіді на оголошення, що спрямоване на 

встановлення контакту). 

Для втілення зазначених тактик використовують різні лексичні, лексико-

граматичні, словотвірні, синтаксичні та стилістичні засоби, графічні виділення 

та креативні ніки: форми звертання, лексику з неоцінною та оцінною 

(позитивною та негативною) семантикою, розмовну, іншомовну лексику, 

підрядні означальні речення, наказовий спосіб дієслів, вигуки, стилістичні 

засоби увиразнення: метафори, метонімії, гіперболи, порівняння, зевгму, 

риторичні запитання. 

5. Із конвергентною стратегією тісно пов’язана превентивна стратегія, що 

втілюється експліцитно та імпліцитно у таких тактиках: 1) тактика 

протиставлення бажаних та небажаних претендентів на партнерство; 2) тактика 

спонукання до відповіді за певних обмежуючих умов; 3) тактика припущення 

та виправдання; 4) тактика надання шансу; 5) тактика прохання-заборони. 
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Фактично усі тактики виконують функцію фільтрації потенційних партнерів, 

що ґрунтується на теорії фільтрів А. Керкгоффа та К. Девіса. Для реалізації 

названих тактик уживають такі засоби: заперечні одиниці, модальні слова, 

негативно оцінну лексику, адверзативні сполучники, адверзативні речення з 

парними сполучниками, порівняльні речення із запереченням, умовні 

безсполучникові речення чи зі сполучниками wenn/falls та корелятом 

dann+Imperativ, питальні речення, стилістичні фігури: метафори, епітети, 

порівняння, інколи – евфемізми. Автори вдаються до вживання розмовних слів 

й іншомовної лексики, велику роль відіграють інформативні «ніки» та графічна 

організація тексту. 

6. Аналіз дискурсивних конфігурацій концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА засвідчує його зв’язок з універсальними наднаціональними 

концептами (LIEBE, GLÜCK, FAMILIE, EHE, HEIRAT, FREIZEIT, 

SCHÖNHEIT, TREUE, EHRLICHKEIT, GÜTE, INTELLIGENZ, SICHERHEIT та 

ін.), які мають неоднакове змістове наповнення. Це підтверджує думку 

науковців, що при своїй універсальності будь-який концепт містить культурно 

специфічні ознаки. Дискурсивні конфігурації дослідженого концепту 

засвідчують його актуалізацію у різних типах дискурсу, що підкреслює його 

значущість для носіїв німецької лінгвокультури. Разом з тим аналіз 

дискурсивних конфігурацій концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

дає змогу виявити пріоритетні цінності представників німецької 

лінгвоспільноти, що впливають на їхню поведінку, їхнє ставлення до життя. До 

таких домінантних цінностей належать ЛЮБОВ, ЩАСТЯ, СІМ’Я, КРАСА, 

ПРИСТРАСТЬ, ДРУЖБА, ВІРНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, ДОБРОТА, ДОБРОБУТ, 

ЗАХИЩЕНІСТЬ (БЕЗПЕКА), МАЙБУТНЄ, ВТЕЧА ВІД САМОТНОСТІ тощо. 

Велику увагу приділено проведенню вільного часу, хобі, спорту, подорожам, 

святкуванню релігійних свят. Німці не бояться ризикувати, але водночас вони 

відповідально ставляться до свого майбутнього. Крім того, тексти оголошень у 

віртуальному дискурсі та історичний екскурс з багатьох питань засвідчують 

динаміку домінантних концептів лінгвоспільноти, переосмислення їхнього 
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змістового наповнення представниками різних поколінь, неоднаковість 

трактування різними членами одного покоління, де виявляється особистість 

індивідуума, що є одночасно носієм прототипних цінностей спільноти, до якої 

він належить. 

Матеріали розділу знайшли відображення у таких публікаціях автора [127; 

133]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Проведений концептуальний та дискурсивний аналіз засвідчує, що вибір 

партнера відображає не тільки індивідуальні особливості суб’єкта вибору, але й 

цінності та соціальну організацію суспільства, до якого він належить. На 

процес вибору впливає багато чинників: політичних, економічних, соціальних, 

релігійних тощо. Це – динамічне явище, що зазнає змін в історичному розвитку. 

Концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА досліджено на засадах 

антропоцентричної когнітивно-комунікативної наукової парадигми, з’ясовано 

та уточнено поняття «концепт», «номінативне поле концепту», «фрейм», 

«дискурс», «віртуальний дискурс», «мотив і мотивація», «дискурсивні стратегії 

і тактики», «дискурсивні конфігурації концептів» тощо. 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА належить до універсальних 

концептів, проте має свою національно-мовну специфіку. Різнорівневі мовні 

засоби об’єктивації концепту та профілізації його концептуальних ознак 

формують розгалужене номінативне поле концепту, яке структурувано на ядро, 

приядерну зону, ближню та дальню периферії. У ньому виокремлено різні 

лексико-семантичні групи. Крім стилістично нейтральних мовних одиниць 

виявлено стилістично марковані. Виділено синоніми лексеми-ідентифікатора 

концепту та її безпосередніх складників, фразеологізми (стійкі ідіоматичні та 

неідіоматичні словосполучення), вільні словосполучення, паремії (незначна 

кількість), афоризми, асоціати тощо. 

На основі аналізу сполучуваності ключової лексеми та її безпосередніх 

складників з’ясовано метафоричне переосмислення концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, який уподібнюється живій істоті 

(LEBEWESEN), предмету (GEGENSTAND), асоціюється із концептами LIEBE, 

NUTZEN, BUDGETPLANUNG, RISIKO, які засвідчують асоціативно-образний 

компонент досліджуваного концепту. 

Ситуацію вибору партнера змодельовано у вигляді акціонального фрейму з 

розгортанням у предметно-центричні фрейми. Слоти макропропозиційного 
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фрейму ситуації вибору партнера (суб’єкт вибору, процес вибору, об’єкт 

вибору, мотив та цілі) заповнено різними мовними одиницями, що залежить як 

від суб’єктивних, так і від об’єктивних чинників. Зокрема, в анкетах подано 

розширену інформацію про адресантів, натомість як оголошення про 

знайомство обмежені невеликим обсягом і здебільшого містять коротку, 

найрелевантнішу, на думку автора, інформацію. Обов’язковим елементом 

анкети є «нік» або мережеве ім’я, яке свідчить про різний ступінь креативності 

суб’єктів вибору партнера та виконує прагматичну функцію самопрезентації 

віртуальної мовної особистості. Усі «ніки» об’єднано у 18 тематичних груп. 

Ідеал жінки у когнітивному просторі представника німецького етносу чоловічої 

статі сформовано так: любляча, струнка, приваблива, мила, симпатична, чесна, 

незалежна, добросердна, з гарним почуттям гумору. Ідеального чоловіка з 

позицій жінок зображено так: люблячий, з почуттям гумору, добросердний, 

стильний, чесний, надійний, розумний, освічений, культурний, життєрадісний, 

симпатичний, доглянутий. 

Серед зібраного емпіричного матеріалу дослідження зафіксовано 

приклади, які дають підстави виділити серед чоловіків такі типи мовної 

особистості, як: а) авантюрист, інтриган та маніпулятор; б) людина-автомат; в) 

мрійник/романтик; а серед жінок – а) бос; б) буркотуха; в) нерішуча; г) кішечка. 

Тексти анкет та оголошень містять інформацію про стиль життя суб’єкта 

вибору партнера, його інтереси, потреби, цінності лінгвоспільноти, до якої він 

належить, і водночас про пріоритетні цінності суб’єкта вибору. Інтереси та 

потреби пов’язані з мотивами та цілями вибору партнера. З’ясовано, що 

домінує мотив афіліації, а пріоритетними цілями є такі: 1) спільні 

справи/проведення вільного часу; 2) міцні сталі стосунки; 3) любов; 4) спільне 

майбутнє; 5) шлюб/сім’я; 6) партнерство (для ведення спільних справ); 

7) життєдіяльність удвох; 8) щастя; 9) флірт/пригоди; 10) матеріальні статки; 

11) секс; 12) вільні стосунки; 13) спорт; 14) знайомство. Деякі адресанти 

вказують мету імпліцитно або взагалі не пишуть про це. Певна кількість осіб 
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сподівається, що прогнозовані стосунки можуть з часом перерости у щось 

більше. 

Зазначені найменування цілей об’єднано у три групи, які, своєю чергою, 

структуровано у блоки. З’ясовано, що у процесі пошуку та вибору партнера 

можлива зміна мотивів, а відповідно і цілей. Крім того, вік та стать суб’єкта 

вибору теж впливають на постановку цілей, тому що у чоловіків та жінок 

різних вікових груп виявляються неоднакові інтереси та потреби. 

Мотиви та мета вибору партнера зумовлюють застосування відповідних 

стратегій і тактик суб’єкта вибору. У досліджених анкетах та оголошеннях 

домінує позитивна самопрезентація суб’єкта вибору, а у вимогах до 

потенційного партнера висунуто характерні ознаки за принципом гомогамії або 

«Gleich und gleich gesellt sich gern». Найбільш релевантними є конвергентна i 

превентивна стратегії вибору, виражені як експліцитно, так і імпліцитно та 

реалізовані у відповідних тактиках. 

Для втілення тактик конвергентної стратегії адресанти використовують 

здебільшого лексику з нейтральною та позитивною оцінною семантикою; 

велику кількість стилістичних засобів (епітети, антитези, евфемізми, метафори, 

зевгму, порівняння, гіперболи); фразеологізми; паремії; риторичні запитання; 

іншомовну чи розмовну лексику, графічну організацію тексту. 

Основними засобами реалізації тактик превентивної стратегії є заперечні 

одиниці, негативна оцінна лексика, модальні слова, адверзативні сполучники та 

адверзативні речення з парними сполучниками, порівняльні речення із 

запереченням, умовні сполучникові та безсполучникові речення, питальні 

речення; стилістичні засоби увиразнення вживаються значно рідше. 

Фактично усі тактики виконують функцію фільтрації потенційних 

партнерів, що доводить релевантність теорії фільтрів А. Керкгофа і К. Девіса та 

соціобіологічної моделі вибору партнера. 

Виявлені дискурсивні конфігурації універсального концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА засвідчують його зв’язок із іншими 
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універсальними концептами, які характеризуються національною специфікою 

(мають у різних лінгвоспільнот своє змістове наповнення). 

Німці здатні до ризику, але вони все ж таки відповідально ставляться до 

свого майбутнього. Емпіричний аналіз оголошень та анкет у віртуальному 

дискурсі та історичний екскурс з багатьох питань засвідчують динаміку 

концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, переосмислення його 

змістового наповнення представниками різних поколінь, неоднаковість його 

трактування різними членами одного покоління, де проявляється особистість 

індивідуума, який є одночасно і носієм прототипних цінностей народу, 

спільноти, до якої він належить, та індивідуальних цінностей. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Зразок анкети чоловіка із сайту знайомств FlirtCafe 

 Mann  

Allgemeine Info  
Nickname:  

Geschlecht:  

Alter:  

Sternzeichen:   

Land:  

Sprache:  

Flirt-Status:  

Suche:  

PLZ-Region:  

 

ForbiddenMinds  

männlich  

37  

Fische  

Deutschland 

Deutsch 

Single  

Frauen 

4  

Über mich  

Was mich ausmacht: 

 

Da ich kein Selbstdarsteller bin fällt es mir schwer mich hier zu 

präsentieren. Von daher frag mich einfach nach dem,  was du 

gerne wissen möchtest... 

Wen ich suche  

Suche Leute für: 

 

Was ich suche: 

 

Dating & Beziehung, Hobbies & Freunde treffen, Flirten & 

Abenteuer 

Vielleicht Dich? 

So sehe ich aus  

Augenfarbe: 

Haarfarbe:  

Figur:  

Größe (in cm):  

Gewicht (in kg):  

 

graublau 

dunkelblond  

schlank  

186  

80 

Was mache ich in 

meiner Freizeit 
Interessen: 

 

Sport: 

Musik: 

Bevorzugte Küche: 

 

Lieblingsbücher: 

 

Lieblingsfilme: 

Lieblingssendungen: 

 

 

Kino, Musik machen, Essen gehen, Musik hören, künstlerisches 

Schaffen  

Radfahren  

Charts, Techno/House, Pop Italienisch, Chinesisch, Fast Food 

 

- 

 

Navy CIS, Boston Legal 

Biographische Info 

Ausbildung: 

Beschäftigung:   

Sprachen:  

Ethnische Herkunft:  

Religion:  

Raucher:  

 

Abitur  

- 

Deutsch, Englisch  

Europäisch  

Konfessionslos  

Nichtraucher 
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Додаток Б 

Зразок анкети жінки із сайту знайомств FlirtCafe 

 Frau  

Allgemeine Info  
Nickname:  

Geschlecht:  

Alter:  

Sternzeichen:   

Land:  

Sprache:  

Flirt-Status:  

Suche:  

PLZ-Region:  

 

winterelfe1978 

weiblich 

32  

Schütze  

Deutschland 

Deutsch 

Single 

Männer 

4 

Über mich  

Was mich ausmacht: 

 

Also, ich liebe Tiere, Musik, Irland, Fliegen, das Meer, 

Lachen...und noch ganz viele andere Dinge. Ich denke, ich bin 

ganz lustig, kann gut zuhören, bin romantisch, ab und an auch 

ziemlich chaotisch und ziemlich verrückt. Ich mag keine 

Langweiler, keine Ungerechtigkeit und ich hasse es, wenn ich im 

Supermarkt an der Kasse stehen muss. 

Wen ich suche  

Suche Leute für: 

 

Was ich suche: 

 

Dating & Beziehung, Flirten & Abenteuer 

Ich suche jemanden, mit dem ich endlos reden kann und mit dem 

ich mich wortlos verstehen kann. Du solltest mindestens genauso 

chaotisch und verrückt sein wie ich. Außerdem solltest du 

Reisebegeistert sein. Ich will doch auch endlich wieder verliebt 

sein! 

So sehe ich aus  

Augenfarbe: 

Haarfarbe:  

Figur:  

Größe (in cm):  

Gewicht (in kg):  

 

blau  

blond  

normal 

170 

59 

Was mache ich in 

meiner Freizeit 
Interessen:  

Sport:  

Musik:  

Bevorzugte Küche:  

Lieblingsbücher:   

Lieblingsfilme:  

 

Lieblingssendungen: 

 

 

Freunde treffen, Essen gehen, Musik hören, Reisen  

Pop, Charts  

Italienisch, Chinesisch  

 

Ich blätter nur in Reiseprospekten rum  

Pretty Women, Herr der Ringe, Save the last Dance, Million 

Dollar Baby  

Hundkatzemaus, Voxtours, Wolkenlos, Desperate Housewives 

Biographische Info 

Ausbildung: 

Beschäftigung:   

Sprachen:  

Ethnische Herkunft:  

Religion:  

Raucher:  

 

Abgeschlossenes Studium  

Angestellter  

Deutsch, Englisch  

Europäisch   

Evangelisch  

Nichtraucher 
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Додаток В 

Зразок анкети з сайту знайомств NEU.DE 
miamivice02  

35 Jahre - 178 cm Bremen 

Zuletzt online in den letzten 24 Stunden  

 

Familienstand: ledig  

Kinder: nein  

Haarfarbe: dunkelbraun  

Statur: normal  

Beruf: Selbständig  

Hobbys: Ausgehen, Kino/Filme  

Raucher: nein, aber Raucher ...  

Suche nach: einer Frau 25 bis 36 Jahre  

 

„um ehrlich zu sein halte ich nicht viel von solchen Portalen, aber man lässt sich gerne eines 

Besseren belehren mit Sicherheit nicht perfekt, aber man gibt sein bestes“.  

Mein Aussehen 

Statur: normal 

Haare: dunkelbraun , kurz  

Augen: - 

Stil: modisch 

Gewicht: 73 kg 

Meine Werte 

Religion: Christ - Katholisch 

Kinderwunsch: vielleicht 

Ernährungstyp: alles 

Mehr über mich 

Charakter: Humorvoll 

Sternzeichen: Zwillinge 

Ich wohne: allein 

Raucher: nein, aber Raucher akzeptiert 

Fremdsprachen: Deutsch  

Beruf: Selbständig 

Hobbys 

Ausgehen: Essen gehen Familie Bars/Cafés Konzerte Diskotheken/Clubs Kino Freunde treffen 

Sportveranstaltungen Lesen Oper/Theater  

Interessen: Ausgehen Kino/Filme  

Lieblingsmusik: 

Jazz World Music Pop-Rock R&B Soul Hip-Hop andere Dancefloor  

Lieblingsfilme: 

Action Abenteuer Horror Dokumentarfilme Drama Komödie Historische Filme Krimi andere  
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Додаток Г 

Зразки оголошень із порталу Quka.de 

(1)Romantischer, spontaner, humorvoller, und ehrlicher Er 53/180/80 R 

 
Standort:D-81829 München Ost 

Anzeige:  

105918874  
Klicks: 

30  
Datum: vor 6 Monaten  

wünscht sich eine liebevolle, harmonische und zärtliche Partnerschaft zu einer Frau mit schlanker/ 

normaler Figur. Natürlich habe ich mein Leben im Griff und keine Altlasten, aber sorgenfrei und 

alleine durchs Leben zu gehen ? - das kanns nicht gewesen sein ! Ich will wieder mein Glück teilen 

und freue mich schon auf ein neues, interessantes spannendes und spontanes Morgen. Ehrlichkeit 

und Treue sind für mich selbstverständlich und erwarte ich auch, aber Eifersucht und Misstrauen 

verabscheue ich. Gerne mache ich Urlaub am Meer, wandere an der Isar entlang, fahre mit dem Rad 

durch den englischen Garten - oder wenns Wetter nicht passt verbringe ich auch den Sonntag 

kuschelnd mit meiner Partnerin auf der Couch. Für neue Erfahrungen bin ich immer zu begeistern. 

Wenn Du Dich angesprochen fühlst würde ich mch über eine Nachricht sehr freuen und Dich gerne 

in ein Kaffee Deiner Wahl einladen. Ich hab den ersten Schritt getan, machst Du den zweiten ? 

Liebe Grüße und bis bald? 

 

(2) Romeo sucht Julia! 

Standort:D-81241 München Pasing-Obermenzing 

Anzeige: 120147634  

Klicks: 144  

Datum: vor 6 Monaten  

Nachdem ich meine 38 Jahre dauernde Ausbildung als Romeo erfolgreich abgeschlossen habe, 

suche ich nun die passende Julia dazu. Das sollte doch machbar sein? :-) Hier ein paar Fakten zu 

Romeo: 191cm groß, blond, blaue Augen und ein Mann wie ein Fels. Kuschlig weich aber dennoch 

stark...charmant aber doch klar in seinen Gedanken, Gefühlen und Worten. Kurz gesagt, 

Schwiegermutters Liebling ;-) Julia darf gerne älter oder jünger sein und auch Kinder haben. 

Toleranz ist hier das Zauberwort. Freu mich auf Zuschriften. Grüße Romeo 

 

(3) Einsame Nachtarbeiterin gesucht 

Standort:D-13359 Berlin Wedding 

http://www.quoka.de/muenchen-ost/cat_0_cts_149049.html
http://www.quoka.de/muenchen-pasing-obermenzing/cat_0_cts_148974.html
http://www.quoka.de/berlin-wedding/cat_0_cts_102441.html
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Anzeige: 145917340  

Klicks: 14  

Datum: 16.01.2015  

Du hast es schwer ein geeigneten Partner zu finden,da Du n u r Nachts arbeitest?Ich nehme Dich 

Deiner an,Bin selbst davon betroffen.Egal ob Du in der Gastronomie,Krankenschwester oder bei 

dem Wachschutz tätig bist.Bin ein lieber Kerl 49/1.87m lockerund such ne feste Beziehung.Dein 

Alter bitte ab 30Jahre.Wenn Du mehr wissen möchtest.Dann schreib doch ein Paar nette Zeilen mit 

Foto ist natürlich von Vorteil.Bis bald 

(4) Gesucht wird: 

 
Standort: 

D-29223 Celle Klein Hehlen  
Anzeige: 119888029  

Datum: Vor 6 Monaten 

Klicks:443  

Ich, w, 48 Jahre, bin auf der Suche. Ganz schön schwierig, eine Anzeige zu formulieren. Wie 

definiert man das, was man sucht? Ehrlich gesagt, weiss ich es nicht. Ob man sich versteht, kann 

man nicht von Größe, Gewicht oder Haarfarbe abhängig machen.Also, einfach melden, wir sehen 

weiter. 

 

(5) Attr. Witwe sucht feste Partnerschaft 

Standort: 

D-21395 Tespe  
Anzeige: 170453900  

Datum: vor 6 Monaten 

Klicks: 146  

Attr. junggebliebene Witwe, dunkelhaarig, schlank, mitte 60 sucht lebensfrohen Ihn um gemeinsam 

die schönen Seiten des Lebens zu geniessen. Frei nach dem Motto: Mit 66 Jahren, da fängt das 

Leben an. Trau dich und ruf mich einfach mal an... 

(6) Sie sucht Ihn 

Standort: 

D-24582 Bordesholm  

http://www.quoka.de/celle-klein-hehlen/cat_0_cts_118338.html
http://www.quoka.de/tespe/cat_0_ct_115449.html
http://www.quoka.de/bordesholm/cat_0_ct_116422.html
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Anzeige: 168887103  

Datum: vor 6 Monaten 

Klicks: 305  

Ich bin 52J.R.vollschlank,suche einen treuen und ehrlichen Lebenspartner.Du solltest tierlieb und 

verständnisvoll sein. Ich suche keine Liebelei, Du solltest ehrliche Absichten haben. 

(7) Hallo! 

Standort: 

D-67059 Ludwigshafen Innenstadt  
Anzeige: 161589329  

Datum: vor 6 Monaten  

Klicks: 499  

Ich (35 Jahre, 1,63 m) möchte nicht mehr alleine sein und suche deshalb auf diesem Wege nach 

einem liebevollen Partner, der ebenso wie ich gerne viel unternimmt wie Kino, Café, tanzen gehen, 

Schwimmbad- und Saunabesuche, aber auch nichts gegen kuschelige Abende zu zweit auf dem 

Sofa bei Kerzenschein einzuwenden hat. Freue mich schon auf deine Antwort! 

 

(8) Nette 58 jährige naturverbundene Sie sucht liebevollen Partner 

Standort:D-82194 Gröbenzell  

Anzeige: 161590404  

Datum: vor 6 Monaten  

Klicks: 325  

Nette 58 j. /179 cm, NR/NT naturverbundene gesch. Sie mit 3 Erwachsenen Kindern sucht 

liebevollen und respektvillen Mann für harmonische Partnerschaft 

(9) Netter Mann gesucht 

Standort: D-86159 Augsburg Antonsviertel  

Anzeige: 170093495  

Datum: 14.06.2015  

Klicks: 431  

Ich 30 suche einen netten Mann in meinem Alter oder auch älter. Ich denke immer, dass das alter 

keine Rolle spielen sollte und man sich einfach lieben sollt. Ich bin leidenschaftlich, nett, manchmal 

ein bisschen stur, gepflegt. Ich habe viele Hobbys, wo sicherlich etwas dabei ist, was wir zusammen 

teilen können. Fühlst du dich angesprochen? Dann trau dich dich zu melden 

(10) Wo bist du 

Standort: 

D-86668 Karlshuld Grasheim  
Anzeige:  

170341903  
Datum: vor 6 Monaten 

Klicks:370  

Wo bist du? Ich suche einen netten Mann, der nicht nur "Bettgeschichten" im Kopf hat. Suche eine 

feste Beziehung - bin 59 Jahre alt bitte keine Zuschriften von 30 jährigen oder 70 jährigen. Es muß 

doch och Männer geben, die zwischen 56 und 66 Jahre sind und die sich auch nach einer festen 

Beziehung sehnen. Melde dich ich freu mich. 

http://www.quoka.de/ludwigshafen-innenstadt/cat_0_cts_141825.html
http://www.quoka.de/augsburg-antonsviertel/cat_0_cts_162287.html
http://www.quoka.de/karlshuld-grasheim/cat_0_cts_163167.html
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Додаток Д 

Зразки оголошень із електронної газети Süddeutsche.de 

ET Rubrik Anzeige 

31.01.15  Bekanntschaften Er sucht Sie  

 

   

31.01.15  Bekanntschaften Er sucht Sie  

 

31.01.15  Bekanntschaften Er sucht Sie  

 

31.01.15  Bekanntschaften Er sucht Sie  

 

31.01.15  Bekanntschaften Er sucht Sie  

 

   

31.01.15  Bekanntschaften Er sucht Sie  

 

   

  
 

31.01.15  Bekanntschaften Er sucht Sie  

 

31.01.15  Bekanntschaften Er sucht Sie  
 

31.01.15  Bekanntschaften Er sucht Sie  
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06.09.14  Bekanntschaften Sie sucht Ihn  

 

   

06.09.14  Bekanntschaften Sie sucht Ihn  

 

06.09.14  Bekanntschaften Sie sucht Ihn  

 

06.09.14  Bekanntschaften Sie sucht Ihn  

 

06.09.14  Bekanntschaften Sie sucht Ihn  

 

06.09.14  Bekanntschaften Sie sucht Ihn  

 

 

 


