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 Мельничук Р. І. Фоносемантичні явища у сучасній німецькій мові 

(теоретико-експериментальне дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича; Запорізький національний університет, 

Чернівці – Запоріжжя, 2018. 

 У дисертації здійснено комплексне дослідження різнопланового явища 

фоносемантизму у сучасній німецькій мові. Розв’язано актуальні проблеми 

фоносемантизму, а саме зв’язку звукоформи зі змістом лексичної одиниці на рівні 

«фонема–зміст». Встановлено особливості функціонування фоносемантичних 

констант у німецькій фонологічній системі з урахуванням аспектів синхронії та 

діахронії і з позицій нового когнітивного напрямку у розвитку фоносемантики. 

Експериментально досліджено асоціативно-символічне значення з метою 

виявлення принципів константності у функціонуванні вокалічних та 

консонантних фонем у лексичних системах за шкалою сили, активності та оцінки. 

Ідентифіковано лексичний каркас ономатопоетичних дієслів, іменників, 

прикметників і вигуків на парадигматичному рівні та визначено їхні специфічні, 

індивідуальні, структурні характеристики у позиційних та комбінаторних 

фонетичних умовах. Детально вивчено модифікаційні процеси та варіативність 

частин мови на рівні кодифікації.  

 Підтверджено функцію співвідношення між семантикою слова і його 

звуковою формою, суть якої полягає у здатності звука викликати символічно-

звукові значення, тобто незвукові уявлення. Цю властивість інтерпретуємо 

наступним чином: конотація звучання, закріплена у свідомості людини протягом 

різних етапів еволюції і спричинена породженням певних асоціацій, набуваючи 

позитивної чи негативної оцінки, переноситься на будь-які сучасні звуки, доказом 
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чого, зокрема, слугують результати проведеного нами психолінгвістичного 

експерименту. Тобто на фонетичному рівні функцію звука моделювати 

означуване виконує звуконаслідування (ономатопея), адже звучання будь-якої 

фонеми чи слова викликає у більшості людей певні уявлення (асоціативно-

символічні відношення), наприклад, про велике/маленьке, світле/темне, 

округле/неокругле, у нашому випадку – про швидке/повільне, сильне/слабке, 

приємне/неприємне. 

 Результати дослідження засвідчують, що у сучасній німецькій мові ступінь 

символічності фонем різний, а фоносемантизм не позбавлений національних 

специфічних рис при наявності звукосимволічних універсалій. Цьому, на нашу 

думку, сприяють ледь вловимі відмінності у сприйнятті семантики фонем, які 

спричинені, найвірогідніше, специфікою німецької мови. Звичайно, що 

інформанти, для яких німецька мова є рідною, не були ознайомлені заздалегідь із 

фактичними даними символічно-звукового значення, проте їх інтуїтивний вибір 

відзначається точністю. Це положення повною мірою узгоджується з нашими 

експериментально підтвердженими результатами. Отже, носії мови спроможні 

об’єктивно оцінити відносну асоціативну семантику звуків. 

 Звучання і значення на позначення «сили», «активності» й «оцінки» 

взаємопов’язані історично і закріплюються у свідомості людей через суспільну 

практику Специфіка символічно-звукового значення фонем на рівні 

співвідношення категорій «звук–зміст» свідчить про їх надзвичайну 

експресивність та здатність формувати певний емотивний фон. Провівши 

порівняння результатів трьох експериментів з часовим проміжком більш ніж 60 

років, ми отримали за допомогою критерію χ2 дані, які свідчать, що незалежно від 

умов проведення експерименту, часу, віку інформантів, базові асоціації у 

більшості випадків співпадають, що підтверджує наше дослідження. Власне, на 

символічне значення фонеми може впливати територіальний розподіл мов, а всі 

інші фактори не мають суттєвого значення.  
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 Проаналізувавши різнотипні лексичні одиниці, можемо констатувати, що 

звукова оболонка лексичної одиниці апріорі несе у собі певний відсоток 

символічності. У єдності складників тріади звук–денотат–значення 

переплітаються символічні властивості кожної із названих категорій. 

Відбувається циклічний процес взаємовпливу фонеми на лексичну одиницю і 

навпаки. Чим прозоріший взаємозв’язок символіки звучання з номінантом, тим 

ефективнішим стає процес запам’ятовування лексеми носієм мови. 

 За допомогою структурно-парадигматичного аналізу у нашому дослідженні 

ми ідентифікували не лише ознаки, які дозволяють об’єднувати лексеми в одну 

парадигму, але й розмежували значення однієї лексеми та значення іншої.  

 Саме наявність семантичного інваріанта, що виражає загальне поняття 

звукового процесу, послужило основою об’єднання звуконаслідувальних дієслів в 

окремий семантичний клас, всередині якого, завдяки наявності семантичного 

ідентифікатора, були визначені групи і тематичні ряди. 

 Звуконаслідування є дуже цікавим та універсальним фактом, оскільки набір 

звуків у будь-якому слові не випадковий, а, навпаки, мотивований відповідно до 

того, який звук ми чуємо із навколишнього середовища. Тобто функціонування 

фонетичного значення ми вважаємо об’єктивним, оскільки емоції та уявлення, 

породжені звуками під час їх реалізації у мові та мовленні, засвідчено не лише у 

художньому тексті, але й, як у нашому випадку, у позаконтекстуальному 

континуумі окремих лексичних одиниць.  

 За допомогою подальших досліджень і відкриттів у сфері фоносемантики ця 

галузь мовознавства здатна значно розширити використання мовного діапазону і 

поглибити методику інтенсивного вивчення іноземних мов. Адже лінгвісти 

довели, що активний лексичний склад мови формується в людини після 

найменшої асоціації образу фонеми, морфеми чи лексеми з певними явищами 

навколишнього світу. 

 Звуконаслідувальна лексика сучасної німецької мови не належить (всупереч 

поширеному переконанню багатьох зарубіжних і вітчизняних дослідників) до 
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маргінального пласту словникового складу мови, а є значною численною групою 

слів, яка потребує системного опису в рамках загальної теорії фоносемантизму. 

 Ключові слова: мовний знак, фонема, вокалізм, консонантизм, лексична 

одиниця, ономатоп, диференційна ознака, символічно-звукове значення, 

фоносемантизм.  

SUMMARY 

 

 Melnychuk R. I. Phonosemantic phenomena in modern German language (a 

theoretic experimental research) (theoretic-experimental research). – Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

 Dissertation for a Candidate Degree in Philology (PhD): speciality 10.02.04 – 

Germanic languages. – Yurii Fedkovych Chernivtsi National University; Zaporizhzhia 

National University, Chernivtsi – Zaporizhzhia, 2018. 

 In this thesis the in-depth research of phonosemantic phenomena in modern 

German language has been carried out. Topical issues of Phonosemantics, namely the 

correlation between the categories of sound and meaning of a lexical unit on the 

«phoneme-meaning» level, have been elucidated. The functional peculiarities of 

phonosemantic constants in German phonological system both in diachronic and 

synchronic perspectives as well as from the point of view of new cognitive approach in 

the development of Phonosemantic Science have been identified. To show the facts of 

similarities and peculiarities among their differential features and the ways of their own 

sound symbolic meaning formation we conducted comparative analysis of phonological 

units. To reveal the principal of consonant onomatopoeia within vocal and consonant 

phonemes functioning in lexical system according to strength, activity and evaluation 

the experimental study of associative symbolic meaning has been made. Lexical 

framework of onomatopoetic verbs, nouns, adjectives and exclamations on paradigmatic 

level, as well as their specific, individual, structural characteristic features in positional 

and combinational phonetic condition have been identified. Modifying processes and 

variability of the parts of speech on codification level have been studied in detail. 
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 Our thesis characterises the linguistic essence of phonemes and lexemes within 

various approaches, such as cognitive, lexical, stylistic and paradigmatic. The detailed 

analysis of phonetic phonological, lexical grammatical and structural semantic 

peculiarities of the development of German language has contributed to the set tasks. 

Due to the principle of the dynamics of linguistic changes, the transformation of 

linguistic processes, the compensation of some phenomena at the expense of others take 

place, and it leads to new changes in language. The dynamics of the development of the 

language system, the modification of the primary values and some regularities at the 

levels of synchrony / diachrony is the proof of the existence of language associative and 

symbolic universals. 

 The function of correlation between lexeme meaning and its sound meaning, 

which essence lies within the ability of a sound to provoke a sound symbolic meaning 

has been proved. We explain this characteristic in the following way: the connotation of 

a sound, set in a human mind through the different stages of evolution and caused by 

derivation of particular associations with positive or negative evaluation, is transferred 

on any modern sounds. The results of our psycholinguistic experiment verify and prove 

this point of view. The specifics of sound symbolic notion of phoneme on the «sound–

meaning» category correlation level confirms its extraordinary expressiveness and the 

ability to create certain emotive background. 

 In the unity of the triad components sound–denotation–value the symbolic 

properties of each of these categories intertwine. There is a cyclical process of mutual 

influence of the phoneme on the lexical unit and vice versa. The more transparent the 

relationship of the symbols of sounding with the nominee, the more effective is the 

process of lexeme remembering by the native speaker. 

 Onomatopoeia is a very interesting and universal fact since the set of the sounds 

in any word is not random. On the contrary, it is motivated according to the sound we 

hear in the environment. Consequently, we consider that the functioning of phonetic 

meaning is objective. This is due to the fact that emotions and imagination, provoked by 
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the sounds made in conversation are described not only in fiction but also in separate 

lexical units independently of cohesive texts as it is represented in our work. 

 Such parts of speech as verb, noun and adjective experience onomatopoeic 

phenomenon. Moreover, our sample shows that lexemes of the last two mentioned parts 

of speech derive mostly from verb. This means that verb, noun and adjective share 

common root semes. 

 The long history of the study of phonosemanticism makes it possible to draw 

reasoned conclusions about the functioning of this phenomenon in the language, since 

the database of numerous studies of phonosemantics, phonetic motivation, onomatopes, 

and acoustic symbols allows to make some parallels and to ensure that over time this 

category can be modified because it is based on human associations as a multi-vector 

entity that is influenced by a certain historical period and society. As far as the paradigm 

of phonosemanticism study is changing, changes in the research results are also 

occurring. However, the essence of the phenomenon remains and the basic associations 

of symbolic-sound values are preserved, possibly with certain variations. 

 The results of the research after the statistical processing show that in modern 

German, the degree of symbolism of phonemes is different. Taking into account that the 

sounds may lack symbolic significance, it becomes clear that the phenomenon of 

phonosemanticism has a specific national character. This is facilitated by barely 

invisible differences in the perception of semantics of phonemes, which are caused, 

most likely, by the specifics of the German language. 

 Onomatopoeic lexics of modern German language is in fact a large group of 

words, which requires complex description in the framework of general theory of 

phonosemantics. The diverse motivation of the lexical unit, the symbolic-sound 

meanings of the phonetic units make up a high proportion in motivational processes, as 

evidenced by the phonosemantic research. 

 We can state that the scientific search is a theoretical and experimental study, 

since the basis of each nomination is the sound with its certain characteristics and 

parameters. 
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 Key words: vocalism, differential feature, consonant onomatopoeia, lexical unit, 

onomatopoeic word, phoneme, sound symbolic meaning, phonosemantism. 
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ВСТУП 

 

 Унікальна здатність слова впливати на світогляд і поведінку носія мови 

беззаперечна. Не дивно, що з давніх часів на енергетичний феномен мови 

звертали увагу Піфагор, Горгій із Леонтії, Гіппократ, Аристотель, Авіценна і інші. 

Подальші пошуки у даній галузі суттєво відобразились у наукових розвідках як 

зарубіжних, так і вітчизняних мовознавців: Декарта, В. фон Гумбольдта, 

Г. Гельцмольга, О. О. Потебні, Х. Геффдинга, І. О. Бодуена де Куртене, 

Л. С. Виготського, В. М. Бехтерева, В. В. Левицького. 

 Мова на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки є універсальною 

системою знаків, соціокультурним феноменом, найефективнішим засобом 

формування, вираження та передачі людської думки, знань та інформації. Весь 

лексичний континуум мови та її характерні риси, такі як виразність, лаконічність 

та образність, вдосконалювались від покоління до покоління. 

 Слово є тією одиницею мови, без вивчення якої немислиме пізнання її 

глибин, воно несе в собі інформацію про позамовну об’єктивну реальність, є 

складною єдністю звучання і значення, що називає предмет чи явище об’єктивної 

дійсності, формуючи і називаючи поняття. Ф. де Сосюр зазначав, що «слово, 

незважаючи на всі труднощі, пов’язані з визначенням цього поняття, є одиницею, 

що невідступно постає перед нашим розумом як щось центральне в механізмі 

мови» [218, с. 125]. 

 Звернення лінгвістів до проблеми фоносемантизму (далі – ФС) нині 

залишається і актуальним, і дискусійним. Важлива роль відводиться її дискусійній 

темі – пізнання мови як системи із певною ієрархічною структурою на 

фонетичному та лексичному рівнях. 

 Ставлення до проблеми звукосимволізму (далі – ЗС) суттєво змінювалося 

залежно від дослідницької парадигми і того наукового напряму, до якого належав 

дослідник. Як стверджують Р. К. Потапова і В. В. Потапов, «за розвитком будь-

якої науки значною мірою можна прослідкувати лише у тому випадку, якщо 
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спробувати виділити основні проблеми у динаміці їх розробки та вирішення» 

[195, с. 19]. 

 З одного боку, уявлення про «закономірний, невипадковий, фонетично 

мотивований зв’язок між фонемами слова і незвуковими (акустичними) ознаками 

денотата в основі номінації» [47, с. 16] суперечать принципові довільності 

мовного знака Ф. де Сосюра. З іншого боку, визнаючи довільність знака, 

дослідники висловлюють і протилежні думки. 

 Ми у своїй науковій розвідці дотримуємось думки про те, що зв’язок між 

звуковою оболонкою слова і його значенням цілком очевидний у 

звуконаслідувальній і звукосимволічній лексиці та латентний у загальновживаній 

лексиці, про що свідчать також результати наших досліджень.  

  Теоретико-експериментальні пошуки мовознавців у цій царині спрямовані 

на встановлення спільних рис у функціонуванні фонологічних одиниць 

різносистемних мов (С. В. Воронін, О. П. Журавльов, А. А. Калита, 

В. І. Кушнерик, В. В. Левицький, Ю. Л. Маленовський, Є. Д. Поліванов, 

Л. П. Прокоф’єва, В. О. Скалічка, С. С. Шляхова, H. Müller, J. Orr, E. Sapir, 

І. К. Taylor, D. Westermann), на з’ясування фонаційних ознак, які формують 

асоціативно-символічні значення (змістовність мовної форми на фонетичному 

рівні) у фонемах і фонестемах лексичних одиниць (О. А. Варжавітіна, 

Л. Р. Зіндер, Л. А. Комарницька, Н. Л. Львова, І. А. Мазанаєв, Л. І. Мацько, 

О. Б. Міхальов, О. В. Найдеш, М. В. Панов, В. М. Потапова, В. В. Потапов, 

Р. К. Русанівський, Ю. С. Степанов, О. І. Стеріополо, О. М. Холодова, 

Н. В. Усова, Ю. В. Юсип-Якимович, A. H. Black, R. Brown, F. W. Housholder, 

E. Hornbostel, R. Tarte).  

 Проблему функціонування ЗС у текстах різних стилів досліджують 

І. Аванесов, М. А. Балаш, О. О. Бірюкова, О. П. Воробйова, Г. М. Іванова-

Лук’янова, Н. Д. Канкія, Н. Ф. Пелевіна, Г. В. Розторгуєва, В. Г. Скляренко, 

P. Bolinger, H. Brekle, I. Stenzel. Універсальному характерові ЗС та детальному 

описові механізму його виникнення присвячені наукові праці О. О. Леонтьєва, 
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О. П. Клименка, В. М. Солнцева, Р. О. Якобсона, S. Ertel, J. H. Greenberg, 

W. Mues. 

 Встановлення зв’язку між звуковою структурою слова і його семантикою є 

основною проблемою ЗС, саме завдяки якій дана галузь лінгвістичної розвідки 

продовжує набувати популярності. Лексичні одиниці із притаманними їм 

фоносемантичними ознаками використовуються для передачі різних видів руху, 

звучання, світлових явищ, фізіологічних і емоційних станів людини та тваринного 

світу.  

 Незважаючи на поглиблене вивчення психолінгвістичних явищ у 

германських мовах (Л. А. Комарницька, В. І. Кушнерик, В. В. Левицький, 

Н. Л. Львова, О. В. Найдеш, О. М. Холодова, Н. В. Усова, Ю. В. Юсип-Якимович), 

досі залишається невирішеним питання щодо структурно-семантичних та 

фонетичних маркерів самостійних і службових частин сучасної німецької мови із 

елементами звуконаслідування у парадигматичних відношеннях. 

 Вибір теми дисертаційного дослідження зумовлений пошуком нових 

когнітивних парадигм для створення цілісної інтегральної картини 

звуконаслідувальних процесів на матеріалі звуконаслідувальних дієслів та 

похідних іменників, прикметників, вигуків сучасної німецької мови; для повного 

розуміння їх природи та особливостей, закономірностей функціонування і 

розвитку на основі парадигматичних відношень крізь призму синонімії, омонімії 

та антонімії; необхідністю розробки нових даних про СЗЗ (далі – символічно-

звукове значення) голосних і приголосних фонем за шкалами «сили», 

«активності» та «оцінки»; порівняння результатів дослідження звукосимволічних 

явищ у динамічному розвитку з урахуванням сучасного рівня вивчення ФС. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри германського, 

загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича «Актуальні проблеми іноземної філології, 

перекладознавства та методики викладання германських і романських мов» 
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(номер держреєстрації: 0116U001434). Тему дисертації затвердила вчена рада 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, протокол № 1 

від 9 лютого 2015 року. 

 Мета дисертації – встановити нові символічно-звукові значення (далі – СЗЗ) 

голосних і приголосних фонем сучасної німецької мови за шкалами «сили», 

«активності» та «оцінки» та простежити процеси їх функціонування, динаміку 

зростання чи спадання СЗЗ у рамках національно-специфічних особливостей їх 

звучання, структурно-семантичні та фонетичні маркери німецьких ономатопів на 

рівні іменників, прикметників, дієслів і вигуків. 

 Досягнення поставленої мети реалізується розв’язанням таких завдань: 

 – дослідити багатоаспектне підґрунтя феномену фоносемантизму та 

функціонування фоносемантичних закономірностей з огляду на когнітивний 

аспект; 

 – виявити специфіку звукосимволічного значення фонем у співвідношенні 

«звук–зміст»; 

 – встановити значущість символічного потенціалу кожної фонеми та 

взаємозв’язок між звуковою і смисловою властивостями досліджуваних фонем;  

 – з’ясувати, яку роль відіграють звуки у групах слів-ономатопів, тобто 

наслідуваннях, які є точним відтворенням природних звукових процесів; 

  – прослідкувати динаміку зміни символічно-звукового значення голосних та 

приголосних шляхом проведення психолінгвістичного експерименту, оскільки 

фонетичний рівень мови зазнає у часі певних змін; 

 – проаналізувати символічний потенціал фонем у складі 

звуконаслідувальних дієслів, іменників, прикметників та вигуків; 

 – виокремити парадигматичні відношення звуконаслідувальних лексем з 

погляду таких мовних категорій, як синонімія, полісемія, омонімія та антонімія. 

 Об’єктом дослідження виступають система фонем (15 голосних [ɪ, і:, у, у:, 

ʊ, u:, ɛ, е:, œ, ø:, ͻ, о:, ɛ:, а, ɑ:] та 20 приголосних фонем [p, t, k, b, d, g, m, n, ŋ, f, s, 

ʃ, ç, x, v, z, l, r, h, j]) сучасної німецької мови, а також континуум із 3500 
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ономатопів, що належать до різних частин мови (дієслова, іменники, 

прикметники, вигуки). Предмет дослідження – асоціативно-символічні 

особливості фонологічних одиниць фонетичної системи та семантичні, 

структурні, фонетичні та функціональні особливості ономатопів сучасної 

німецької мови. 

 Матеріалом дослідження слугували 57 бінарних опозицій (16 для голосних 

і 41 для приголосних) та первинно і вторинно секундарномотивовані 

звуконаслідувальні дієслова, іменники, прикметники та вигуки сучасної німецької 

мови, отримані шляхом суцільної вибірки 3500 лексичних одиниць із 

академічного тлумачного словника «Duden. Deutsches Universalwörterbuch», 

стилістичного «Duden. Stilwörterbuch der deutschen Sprache», словника вимови 

«Duden. Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der Standartaussprache», синонімічних 

та етимологічних словників: «Duden. Wissen kompakt, sinnverwandte und passende 

Wörter schnell gefunden. Synonyme-Lexikon», H. Görner, G. Kempcke 

«Synonymwörterbuch». 

 Методи дослідження зумовлені метою, завданнями і специфікою 

інтерпретації результатів аналізу фонологічних одиниць німецької мови. 

 Порівняльно-історичний метод дозволив прослідкувати закономірності у 

розвитку фонологічної системи німецької мови на різних етапах її формування і 

встановити зміни СЗЗ звуків на матеріалі німецької мови. Зіставний метод 

сприяв вияву спільних і відмінних ознак у функціонуванні вокалічних і 

консонантних фонем на фонетичному, морфологічному і лексичному рівнях у 

процесі еволюції. За допомогою описового методу здійснено планомірну 

інвентаризацію фонетичних та лексичних одиниць і розтлумачено особливості їх 

структури та функціонування у синхронії. Прийоми внутрішньої інтерпретації 

слугували для вивчення СЗЗ на основі стратифікації і систематизації 

синтагматичних і парадигматичних зв’язків. На основі описово-аналітичного 

методу нами встановлено зв’язок досліджуваних одиниць мови з СЗЗ та 

інтерпретовано результати вербального експерименту. Психолінгвістичний метод 



19 
 

  

використано для аналізу голосних і приголосних фонем, отриманих у результаті 

анкетування носіїв німецької мови. При опрацюванні лексики методом 

компонентного аналізу розглянуто лексичні підсистеми, виділені на основі 

спільного семантичного критерію. Для проведення статистичних розрахунків з 

метою перевірки лінгвістичних гіпотез застосовано лінгвостатистичні методи, 

зокрема, критерій χ2 (хі-квадрат). 

 Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що комплексно 

досліджено функціонування фоносемантичних констант у фонологічній системі 

сучасної німецької мови з урахуванням аспектів синхронії та діахронії і з точки 

погляду нового когнітивного напрямку у розвитку фоносемантичної науки; 

проведено зіставний аналіз фонологічних одиниць на предмет збігу і 

розбіжностей їхніх диференційних ознак та способів формування власного СЗЗ; 

експериментально досліджено СЗЗ з метою виявлення принципів стабільності 

(константності) у функціонуванні вокалічних та консонантних фонем у лексичних 

системах за шкалою сили, активності, оцінки; з’ясовано символічні властивості 

досліджуваних фонем з урахуванням сучасного стану розвитку німецької мови та 

здійснено комплексний порівняльний аналіз інтерпретації отриманих узагальнень 

та результатів експериментального дослідження; ідентифіковано лексичний 

каркас ономатопоетичних дієслів, іменників, прикметників і вигуків на 

парадигматичному рівні та визначено закономірності їх функціонування і 

специфічні, індивідуальні, структурні характеристики у позиційних та 

комбінаторних фонетичних умовах; детально вивчено модифікаційні процеси та 

варіативність частин мови на рівні кодифікації, тобто фіксації у різноманітних 

опрацьованих нами словниках. 

 Положення, що виносяться на захист:                                                            

 1. На фонетичному рівні функцію звука моделювати означуване виконує 

звуконаслідування (ономатопея), завдання якої у процесі звучання будь-якої 

фонеми чи лексеми викликати у людей певні аудіовізуальні уявлення та асоціації.  
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 2. Динаміка розвитку мовної системи, видозміни первинних значень та деякі 

закономірності на рівнях синхронії / діахронії є доказом існування мовних 

асоціативно-символічних універсалій.  

 3. Площина парадигматичних зв’язків ґрунтується на різних типах 

семантичних відношень між лексичними одиницями у звуконаслідувальній 

системі німецької мови.  

 4. Відношення «звук – зміст» у парадигматичному аспекті є різноманітними. 

Поняття «семантична структура слова» формується синтезом сем і семем. Семи є 

абстрактними елементами значення, певний набір яких складає семему, тобто 

варіант значення слова.  

 5. Наявність спільних сем, їх повторюваність у семах різних лексем робить 

відповідні слова парадигматично співвіднесеними за смислом і змістом. 

 Практичне значення отриманих результатів. Матеріал, концептуальні 

положення і висновки дисертації можна використати у ВНЗ у теоретичних та 

практичних курсах, а саме: «Вступ до мовознавства» (розділ «Фонетика і 

фонологія», «Мова і мислення», «Мова і суспільство», «Лексико-семантична 

система мови»), «Історія германських мов» (розділи: «Походження і розвиток 

мови», «Розвиток фонологічної системи німецької мови»), «Вступ до 

германістики» (розділ «Історія фонетики германських мов»), у спецкурсах із 

квантитативної лінгвістики (розділи: «Лінгвостатистичні експериментальні 

методи дослідження» та «Фоносемантизм. Лінгвістичні школи та течії»), які 

викладають студентам магістратури факультету іноземних мов Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Кількісні дані ЛСГ 

звуконаслідувальних дієслів можуть успішно використовуватись у наступних 

дослідженнях для опису мовної картини світу на матеріалі німецьких ономатопів. 

Отримані результати, основні положення і висновки дисертаційного дослідження 

можуть слугувати основою для створення навчальних посібників та довідників із 

загального і порівняльного мовознавства, фонології, квантитативної лінгвістики, а 
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також для підготовки бакалаврських, дипломних і магістерських робіт із 

відповідної тематики. 

 Апробацію основних положень та результатів дисертаційного 

дослідження представлено та обговорено на засіданнях кафедри германського, 

загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, на семінарах молодих науковців факультету 

іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, 4 міжнародних науково-практичних конференціях: «Реформування 

та розвиток науки: сучасні виклики» (Київ, 2013), «Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний 

аспекти» (Київ, 2015), «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» 

(Одеса, 2015), «Мова та література у полікультурному просторі» (Львів, 2016). 

 Публікації. Отримані результати, основні положення і висновки дисертації 

відображено у 13 одноосібних статтях, 7 із яких опубліковано у фахових виданнях 

України, 2 – в іноземних виданнях, 4 – у тезах міжнародних конференцій. 

 Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(309 позицій, із них 50 – іноземними мовами), списку лексикографічих джерел (7 

позицій), словника використаних лінгвістичних термінів (28 визначень) та 13 

додатків (обсягом 14 сторінок). 

 Загальний обсяг дисертації становить 241 сторінку, із них 176 сторінок 

основного тексту. У дослідженні подано також 13 таблиць i 7 рисунків. 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету, визначено завдання, об’єкт, предмет і методи, зазначено 

положення, які виносяться на захист, розкрито наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів, подано відомості щодо їх апробації.  

 У першому розділі «Фоносемантика як інтегративна міжгалузева 

наука» проаналізовано погляди лінгвістів з питання фоносемантизму, розкрито 

теоретичні передумови функціонування звукозображувальної системи у 
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сучасному мовознавстві, визначено нові аспекти дослідження фоносемантики з 

позицій когнітивізму, окреслено сучасний погляд на знакову систему мови, 

запропоновано дефініцію та схему мовного знака автора. 

 У другому розділі «Методика та методи фоносемантичних досліджень» 

охарактеризовано методичне підґрунтя сучасної фоносемантичної розвідки, 

визначено основні методи дослідження фоносемантичних явищ з метою 

встановлення факту звукосимволізму у фонетичній системі сучасної німецької 

мови у динаміці і в ономатопічних дієсловах і утворених них від них іменників, 

прикметників і вигуків. 

 У третьому розділі «Символічні значення фонем сучасної німецької 

мови» встановлено фоносемантичні закономірності фонологічної системи 

голосних і приголосних звуків сучасної німецької мови, охарактеризовано їх 

артикуляційну базу, основні диференційні ознаки, які найбільшою мірою 

виражають асоціативно-символічні значення дослідженого нами лінгвального 

матеріалу. Беручи за основу мовознавчі підходи С. Ертеля, Л. А. Комарницької, 

В. В. Кушнерика і В. В. Левицького, описано прояв символічно-звукового 

значення, тенденції і причини його функціонування протягом 60-ти років. 

 Четвертий розділ «Парадигматичні відношення у звуконаслідувальній 

системі німецької мови» присвячений аналізові антонімічних, синонімічних та 

омонімічних дієслів з погляду парадигматики та утворених від них іменників, 

прикметників та вигуків. Діалектне маркування розмовного мовлення німецької 

мови демонструє тісний зв’язок звуконаслідувальної системи з загальним 

лексичним фондом мови. 

 У загальних висновках підсумовано результати наукового пошуку, 

визначено напрямки та перспективи подальших наукових досліджень. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ФОНОСЕМАНТИКА ЯК ІНТЕГРАТИВНА МІЖГАЛУЗЕВА НАУКА 

 

 Фоносемантика як самостійна та міжгалузева лінгвістична дисципліна, 

зародження та розвиток якої припадає на 80-ті роки XX століття, за порівняно 

нетривалий час набула широкого визнання у сучасному мовознавстві, хоча 

продовжує зазнавати кількісних та якісних змін у своєму становленні. Доказом 

цього служать нові ідеї щодо функціонування мови як найважливішого надбання 

людства, адже ми живемо у світі звуків, які оточують нас і спонукають до вічного 

пошуку смислу, який передбачається цими звуками [250, с. 6].   

У 1982 році монографія С. В. Вороніна «Основи фоносемантики» 

задекларувала важливі положення нової мовознавчої науки, що зародилася на 

межі фонетики та семантики. Науковець зазначає, що фоносемантика 

сприймається як наука, яка народжується та утверджується на стику фонетики (за 

планом вираження), семантики (за планом змісту) та лексикології (за сукупністю 

цих планів) [47, с. 28].                           

Основне завдання фоносемантики, на думку С. С. Шляхової, – вивчення 

взаємовідношень між реальними, природними, нечленороздільними звуками та 

звуками мови людини. Осмислення семантики звуків членороздільної мови 

дозволить науковцям пояснити не тільки закони розвитку мови, але й з’ясувати 

місце та роль людини і мовного знака у соціумі [250, с. 22].  

Виникнення фоносемантики як нової інтегративної мовознавчої науки – 

явище закономірне, оскільки постулат довільності мовного знака і теорія фюсей 

(які покладені в основу практично всієї синхронічної лінгвістики і глотогонії) 

почали частіше суперечити фактам мови. Надзвичайно велику кількість фактів 

мови (незвукозображувальних, на перший погляд, за своєю природою) виявилося 

неможливим пояснити в рамках традиційних наук. 
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1.1. Ретроспектива фоносемантичних досліджень у мові та літературі 

 

 Базові положення фоносемантики ґрунтуються на результатах досліджень 

учених з усього світу. Шляхом проведення експериментально-психологічних і 

лінгвотипологічних досліджень доведено існування явища ЗС як універсального у 

мовах світу. Звукозображальну лексику у тюркських мовах досліджував 

Н. І. Ашмарин, в кримськотатарській – А. М. Меметов, у семітських – 

А. М. Газов-Гінзберг, в індонезійських – Ч. Максуел, в угорській – В. Скаличка, в 

англійській – С. Ньюман, Е. Тейлор, у російській – О. П. Журавльов, у 

слов’янських та германських мовах – В. В. Левицький, В. І. Кушнерик. 

Фоносемантичні явища не перестають бути предметом уваги філософів, 

психологів і мовознавців ще з античних часів. Першими їх джерелами можна 

вважати давні релігійні та магічні книги різних культур, у яких кожна літера 

алфавіту наділялася містичним змістом. Прикладами таких алфавітів є 

давньогерманські руни, єврейська Каббала та давньоіндійські Веди. Саме древня 

Греція стає «місцем народження» відомого лінгвістичного дискурса про те, як 

зароджуються слова і яким чином речі отримують свої імена. Філософ Демокріт 

вважав, що зв’язок між предметом та його назвою є довільним, а імена речам 

люди дають на власний розсуд і за взаємною згодою. Прихильники протилежної 

версії стверджували, що усі імена певним чином відображають сутність 

предметів, а у звучанні слів міститься закодована інформація про їх властивості 

[5, с. 129].  

Перші праці «Кратіл», «Парменід», «Софіст», присвячені 

звуконаслідувальним явищам, належать ще стоїкам, зокрема Платону. 

Давньогрецький мислитель в одному із своїх діалогів «Кратіл» поставив питання 

про співвіднесеність між формою слова та його значенням, виділяючи при цьому 

семантику деяких приголосних звуків. Платон стверджував, що у мові поряд  із 

швидкими, тонкими, величезними та округлими звуками існують також і швидкі, 

тонкі, величезні та округлі предмети. Швидкі предмети, відповідно до 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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платонівського вчення, отримують імена, що утворюються із швидких звуків; 

тонким предметам присвоюються імена з тонким звучанням; а структуру імен 

величезних предметів складають великі звуки. Доказом даного постулату є той 

факт, що при вимові звуку /Р/ язик  швидко вібрує, тому і /Р/, відповідно, є 

швидким звуком, слова із яким позначають швидкий або різкий рух (річка, 

трепет, трощити, рвати тощо) [82, с. 234].   

Тема співвіднесення звука та значення цікавила вчених і в епохи 

Середньовіччя та Ренесансу. Роздуми про дану галузь науки ми знаходимо у 

працях Д. Уолліса, який опублікував список англійських фонестем та їх значення. 

Символічні зв’язки привертали до себе увагу таких середньовічних філософів і 

теологів, як Ф. Аквінський та Августин Блаженний, французьких філософів-

просвітників Ж.-Ж. Руссо і Р. Декарт. У звукононаслідуваннях філософи і 

мовознавці шукали відповіді на питання зв’язку звучання із значенням, 

внутрішню мотивованість назв, походження мови.  

У XVIII ст. М. В. Ломоносов висунув унікальну теорію про те, що слова, у 

складі яких містяться голосні звуки [e], [i] та [а], повинні використовуватися для 

опису ніжних предметів, а ті слова, в котрих є [о], [у], [и] – для опису речей, які 

викликають страх [140, с. 89]. 

У добу Нового часу проблеми фоносемантики розглядалися в основному 

представниками німецької філософії, які досліджували симбіоз значення слова та 

звука, заснували вчення «звукотлумачення» на прикладах художньої літератури 

та в історичному плані, зробили припущення щодо існування в мові тенденції до 

мотивованості відношень між значенням та формою слова, провели аналіз 

найчастіше уживаних груп слів з певними значеннями і відповідними звуками чи 

звукосполученнями; зробили висновки, зміст яких полягав у тому, що звук є 

носієм певного значення. Представники німецького романтизму Ф. Новаліс та 

брати Август та Вільгельм Шлегелі у своїх дослідженнях розробили систему 

відповідності звука кольорові. Відповідно до цієї системи, кольори асоціювалися 

в основному із голосними звуками. Німецький мовознавець Г. Лейбніц та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
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французький учений Ш. де Бросс досліджували міжнаціональний характер явища 

фоносемантизму.  

Цікавим є той факт, що Е. Юнгер розглядав ЗС у гендерному аспекті. На 

думку німецького вченого, голосні звуки викликають асоціації у зв’язку із 

жіночністю, а приголосні – із мужністю [292, с. 93].  

Особливо багато написано про звуконаслідувальні слова в XVIII-XIX ст. 

В. фон Гумбольдт зазначав, що дійсна матерія мови – це, з одного боку, звук 

загалом, а з іншого – сукупність чуттєвих вражень та мимовільних рухів духу, що 

передують утворенню поняття, яке здійснюється за допомогою мови [61, с. 40]. 

Учений виокремив три типи зв’язку між звуком та значенням: за акустичними 

параметрами, тобто безпосереднє наслідування звука; за артикуляційними 

параметрами – наслідування певної звукової внутрішньої якості; за аналогією – 

схожість звуків у відповідності до спорідненості понять, що позначаються. Саме 

ці три типи стали ключовими для подальшого розвитку науки, яка в майбутньому 

отримає назву ФС. 

Дослідження проблеми фоносемантизму у ХІХ–ХХ ст. носили виключно 

описовий характер. Серед здобутків цієї доби можна виділити праці німецького 

філолога М. Мюллера, який аргументував існування ЗС і класифікував уявлення 

про звуки на основі асоціацій, які викликаються «екзотичними словами» (що 

насправді були комплексами звуків із домінуючою відкритою або закритою 

голосною). Учений пов’язує виникнення фоносемантизму з появою відомої 

«звуконаслідувальної» теорії походження людської мови (Wauwau-Theorie або 

Kling-klang Theorie). Звуконаслідування у так званій «дитячій мові» доводить 

відносність цієї теорії, адже на прикладі оволодіння мовою однією людиною 

робиться висновок щодо опанування мовою людством [294, с. 95]. А. Фреліх, 

розподіляючи ономатопи за групами відповідно до їх ауслауту (позиції звука в 

кінці слова), та Х.  Марчанд, розглядаючи групи ономатопів ще і за інлаутом 

(позицією звука у середині слова), роблять спробу систематизувати наявні 

фоносемантичні дослідження та розробити класифікацію звукозображальних слів 
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на прикладі англійської мови. Ці класифікації є першими спробами систематизації 

звукозображувального матеріалу англійської мови, але їхня мета досягнута 

частково, адже класифікацію було зроблено лише на основі декількох фонем. 

Німецький лінгвіст-германіст Г. Пауль, який вивчав природу вигуків та 

ономатопоетичних утворень на прикладі дитячої мови, доводить, що звукові 

комплекси пов’язуються із певними комплексами уявлень і таким чином 

набувають відповідного асоціативно-символічного значення [182, с. 135]. 

Цікавим є той факт, що вперше словотвірні явища в галузі ономатопеї були 

досліджені у німецькій мові, де на позначення цього феномену було використано 

термін «примітивний словотвір» [86, с. 46–47].  

Дослідження у цьому напрямку були продовжені й американськими 

мовознавцями. Один із засновників дескриптивного напряму структурної 

лінгвістики Л. Блумфілд [264] вказав на складну морфологічну структуру кореня 

в англійських звукосимволічних словах. Б. Уорф довів наявність семантичної 

структури кореня у слові. Данський лінгвіст О. Єсперсен вважав, що зв’язок між 

поняттям і звуком у мові є дуже тісним, тому значення та асоціації у нашій уяві 

надзвичайно взаємопов’язані і знаходяться поруч [69, с. 144]. 

Відповідно до його вчення, довільність у мові є надто перебільшеною. Із 

цим положенням погодився також і Д. Болінджер [265], стверджуючи, що знак є 

недовільним. Інший американський вчений Е. Сепір [209] експериментально 

підтвердив існування звукового символізму. Його дослідження були продовжені 

С. Ньюменом, який встановив, що в уяві англомовних мовців голосні звуки 

розташовані за шкалою «менше – більше» від закритих до відкритих, а 

приголосні – від глухих до дзвінких та від передніх до задніх. На підставі цих 

положень було зроблено висновок, що оцінка звуків здійснюється 

експериментальним методом на основі їх фізичних та артикуляційних 

характеристик [82, с. 234].  

ХІХ–ХХ століття характеризуються активним науковим пошуком 

звуконаслідувальних та звукосимволічних явищ як у поетичних, так і в прозових 
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художніх текстах. Ономатопоетичній (звуконаслідувальній) теорії походження 

мови присвячено лінгвістичні праці В. Вундта, Г. Пауля, Г. Лейбніца та 

І. Гербера. Наукову думку про те, що між звучанням слова і його значенням існує 

недовільний зв’язок, обґрунтували такі вчені, як Г. У. Альпорт, А. Бєлий, 

Р. Браун, І. Н. Горєлов, О. Есперсен, Р. Міллер-Будницька, І. Осгуд, Є. Сепір, 

Е. Тейлор, С. Ульман, С. Цур, А. Шлейхер та інші [266; 58; 69; 209].    

Вагомий внесок у вивчення проблеми звукосимволізму був зроблений 

також такими ученими, як: С. В. Воронін [43, 44, 45, 46, 47], О. М.  Газов-Гінзберг 

[48], І. Н. Горєлов [58], О. П. Журавльов [74, 75], В. В. Левицький [130, 131, 132], 

О. О. Леонтьєв [135], М. В. Панов [180], Є. Д. Поліванов [190, 191], 

Д. М. Шмельов [252]. 

Початок розвитку фоносемантики цими дослідниками припадає на 70-80-ті 

роки XX ст., коли вийшли друком праці О. П. Журавльова «Фонетичне значення» 

[75], «Звук і смисл» [74] та С. В. Вороніна «Основи фоносемантики» [47]. 

О. П. Журавльов виявив символіку звукових одиниць на основі 

експериментальних даних за допомогою психометричного методу вивчення 

символічного значення звуків мови [76, с. 16]. Наприклад, [а] асоціюється з 

широтою, свободою, червоним кольором; [у] – з сумом, тривогою, тіснотою, 

темним кольором. Науковцеві вдалося експериментальним шляхом за допомогою 

інформантів з’ясувати, що навіть ізольовані звуки мають певні значення, як-от: 

[в], [а], [р], [о] визначені сильними; [х], [п], [йу] – послабленими та маленькими; 

[к], [ш], [ж], [с], [ф] здаються людям жорсткими; [а], [о], [л], [у] – гладенькими. 

На думку опитаних, звукам притаманні ще й такі якості, як: хоробрість, печаль, 

доброта. Наприклад, [д], [н], [л], [м] – добрі звуки; [ж], [с], [ф], [з] – злі; [а], [я] – 

хоробрі; [с], [х] – боягузливі; [а], [р], [я] – радісні; [с], [к], [т] – печальні [75, 

с. 17-18]. Проте, як відзначав С. В. Воронін, «ономатопея частіше обговорювалася 

у зв’язку з багатьма іншими проблемами: суті мови і її походження, мовного 

знака, питань експресивної та дитячої мови, стилістики, поетики, психології; і 

лише в окремих випадках ономатопея розглядалася як самостійний предмет 
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дослідження» [44, с. 33]. Науковець стверджував, що вже давно назріла 

необхідність опрацювання загальної теорії звукозображувальності – теорії, яка не 

тільки виключає, а доводить, стверджує значущість звука (тобто існування 

безпосереднього зв’язку між звуком та значенням у слові). Найістотнішою рисою 

наукового пізнання мовознавець вважав поглиблення міждисциплінарних 

пошуків, побудованих на системних підходах [44, с. 34]. 

У 70-90 роках ХХ століття, коли науковці Чернівецького університету 

активно досліджували факт звукозображальності англійської (Л. А. Комарницька) 

[106] та німецької мов (В. І. Кушнерик) [121, 122], особлива увага приділялася 

саме вивченню символічних властивостей голосних та приголосних, а також 

співвідношенню конотативного та фонетичного значення слова. Н. Л. Львова 

[142] та О. В. Найдеш [170] у своїх роботах здійснювали науковий пошук 

звукосимволічних функції фонестем – приголосних сполучень фонем відповідно 

англійської та німецької мов. Сформувалася Чернівецька школа фоносемантики, 

очолена В. В. Левицьким. У монографії вченого «Звуковий символізм. Основні 

підсумки» (1998) [131] найбільш детально проаналізовано явище фоносимволізму 

та перспективи його вивчення. 

Варто зазначити і те, що в останні десятиліття інтерес до вивчення та 

експериментального дослідження фоносемантичних явищ не згасає. Наукові 

пошуки у галузі фоносемантики продовжують такі українські мовознавці, як: 

А. А. Калита [89], В. І. Кушнерик [123, 125, 126], Н. Л. Львова [143], 

Ю. Л. Маленовський [144], Л. І. Мацько [149], О. В. Найдеш [171], 

Л. П. Прокоф’єва [200], О. П. Рудківський [204, 205], Н. В. Усова, [236], 

Ю. В. Юсип-Якимович [254], С. С. Шляхова [250], яка, крім своєї монографії 

«Тінь смислу у звуці. Вступ до російської фоносемантики», зібрала цікавий і 

значущий матеріал щодо функціонування ономатопоетичних слів російської мови 

в авторському словнику.  

Викликає увагу детальне міждисциплінарне теоретичне вивчення ЗС такими 

американськими ученими, як Л. Хінтон, Д. Ніколс і Д. Охали, якими було 



30 
 

  

запропоновано типологію ЗС і досліджено біологічну базу цього явища. Науковці 

розглядали звук не як символ, а, швидше, як знак або симптом [167, с. 93]. 

Дисертація М. Магнус [290] – однієї із провідних сучасних американських 

дослідників ЗС, має більш прикладний аспект. Нею створено веб-сайт Margo's 

Magical Letter Page, на якому можна ознайомитись із результатами її дисертації, із 

укладеним авторкою фоносемантичним словником. Нове покоління мовознавців 

активно посилається на здобутки М. Магнус, продовжуючи традицію подальшого 

вивчення теми ЗС, про що свідчить дисертація Дж. Р. Фрімана «Експериментальні 

методи у фоносемантиці» (2009 р.). 

Сучасні прихильники фонетичного символізму висувають концептуальну 

тезу: звуки набувають значень тільки під впливом певного стимулу – «у досвіді – 

при штучному приписуванні двох або більше смислів, у мові – у складі слів і 

морфем із певним лексичним або дериваційним значенням» [123, с. 56]. 

Відзначемо праці В. В. Левицького, який дослідив суб’єктивний звукосимволізм 

(зв’язок між певними звуками та значеннями у психіці людини, що 

встановлюється експериментальним шляхом) та об’єктивний (зв’язок звуків і 

значень у словах тієї чи іншої мови) (обидва терміни введені Дж. Тейлором). 

Науковець зауважував: «Мовець далекий від того, щоб шукати певні 

відповідності між звуком і значенням у кожному слові рідної мови. 

Звукосимволічне чуття ніби «дрімає» у свідомості людини і виявляється лише 

тоді, коли слово, розвиваючись у цілковитій згоді з фонетичними і 

морфологічними законами цієї мови, випадково набуває форми, що відповідає, з 

погляду мовця, значенню цього слова» [130, с. 125]. У цьому контексті цілком 

доречною є й думка В. І. Кушнерика, що «...найменша асоціація образу, лексеми 

чи фонеми з певними якостями навколишнього світу активізує процес 

запам’ятовування цього образу, лексеми чи фонеми, формує у людини асоціації, 

здатні трансформувати лексичний склад мови із пасивного у його активний фонд» 

[126, с. 6]. Іншими словами, при вивченні впливу мови й тексту на підсвідомість 

людини фонетичні засоби розглядаються як одна зі складових, оскільки людина 
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сприймає в єдності смисловий та емоційно-стилістичний зміст, інтонаційно-

звукові та лексико-синтаксичні структури. 

Показово, що проблематикою звукосимволізму цікавляться також і фахівці 

природничої галузі. Ученими Харківського національного університету 

радіоелектроніки створено автоматизовану систему фоносемантичної експертизи 

текстів. Комп’ютерні програми «Діатон» і «Ваал-міні», розроблені на базі 

математичних моделей, аналізують фоносемантичну структуру слів і текстів за 

двадцятьма параметрами. На думку науковців-дослідників, систему можна 

використовувати як «редактор емоційного навантаження тексту» [200, с. 55]. 

Підсумовуючи вище зазначене, основні досягнення ХХ століття у дослідженні 

фоносемантичних явищ можемо згрупувати так: 

1. Експериментально підтверджено, що усі звуки мови володіють певними 

властивими їм символічними значеннями (С. В. Воронін, О. П. Журавльов, 

В. В. Левицький). 

2. Отримані науково обгрунтовані дані щодо символічного значення звуків 

германських, романських та слов’янських мов (В. І. Кушнерик, 

В. В. Левицький, Є. Д. Поліванов, В. О. Скалічка). 

3.  Досліджено функціонування ЗС у художніх поетичних текстах (М. А. Балаш, 

О. О. Бірюкова, Н. Л. Львова, Ю. Л. Маленовський, Н. Ф. Пелевіна, 

Г. В. Розторгуєва та В. Г. Скляренко).  

4. Розроблено квантитативні та експериментальні методи дослідження 

об’єктивного та суб’єктивного ЗС (С. В. Воронін, В. В. Левицький, 

О. П. Клименко).  

5. Доведено універсальний характер ЗС та детально описано механізм його 

виникнення (В. М. Солнцев, О. О. Леонтьєв, Р. О. Якобсон). 
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1.2. Теоретичні передумови функціонування звукозображувальної 

системи у сучасному мовознавстві 

 

Теоретичне підґрунтя та основні положення фоносемантики як 

перспективної лінгвістичної дисципліни дозволяють констатувати наступне: на 

нинішньому етапі свого динамічного розвитку фоносемантика складається із 

наступних розділів:  

1) функціональна фоносемантика (лінгвоаспект);  

2) історична фоносемантика (етимологічний аспект);  

3) компаративна фоносемантика (порівняльний аспект);  

4) соціофоносемантика (соціолінгвістичний аспект);  

5) психофоносемантика (психолінгвістичний аспект);  

6) текстофоносемантика (лінгвотекстовий аспект);  

7) естетична та етнічна фоносемантика (культурологічний аспект) 

[167, с. 92].  

 Об’єктом фоносемантики є звукозображувальна система мови, предметом 

– звукозображувальна система мови з погляду пантопохронії (тобто коли мовне 

явище розглядається з позиції простору і часу). 

Завданнями фоносемантики, безпосередньо пов’язаними з її об’єктом, є:  

 1) вивчення звукозображувальної системи мови на емпіричному і 

теоретичному рівнях; 

 2) встановлення основних засобів звукозображувальної системи мови; 

 3) визначення структури та складу цих засобів; 

 4) побудова загальної теорії з погляду наявності в її складових категоріях 

(фонемах, фонестемах, морфемах), лексичних одиницях (ідеофонах образних слів) 

закономірного, недовільного фонетично-умотивованого зв’язку між 

фонологічними одиницями (об’єктами) та покладеною в основу номінації 

незвуковою (символічною, неакустичною) ознакою денотата (ідеї, смислу – для 

фонем і фонестем); 
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 5) виявлення форм стійкої кореляції між звукозображувальними засобами 

мови та їх значенням; 

 6) ідентифікація і конкретизація рівнів та складу фоносемантичних 

структур; 

 7) вивчення генетичного й онтологічного аспектів фоносемантики; 

 8) створення національно-специфічних фонофондів мов [87, с. 172]. 

           При цьому С. В. Воронін підкреслює, що звукозображувальними є не лише 

ті слова, символіка яких виразна й визначається сучасними носіями мови, але й ті, 

в яких цей зв’язок ослаблений, знівельований у ході мовної еволюції. З 

допомогою етимологічного аналізу (підкріпленого «зовнішніми» даними 

типології) виявляє себе зв’язок між звуком і значенням [44, с. 36].  

 Принципи, які використовуються у фоносемантиці: принцип недовільності 

(умотивованості) мовного знака; принцип відображення; принцип детермінізму; 

принцип системності; принцип цілісності; принцип багатоплановості. 

 Важливим є урахування двох фундаментальних принципів фоносемантики: 

принципу недовільності (умотивованості) та принципу довільності мовного знака. 

Перший із них передбачає загальний взаємозв’язок явищ та об’єктів реальної 

дійсності. Історія науки багата на приклади встановлення зв’язків між зовсім, 

здавалося б, несумісними явищами.  

 Принцип довільності мовного знака проголошує незалежність між 

значущим та значеннєвим [96, с. 200]. Але даний принцип вступає у протиріччя із 

загальносистемним принципом ієрархізації (послідовність від найнижчого до 

найвищого), тобто, згідно з цим принципом, кожен елемент «вищої» системи 

може розглядатися як самостійна «нижча» система, а слово володіє сукупністю 

елементів – значеннєвим і значущим, структурною сукупністю відношень між 

значеннєвим і значущим. Позбавивши слово зв’язку між елементами, дослідник 

позбавляє його структури, а система без структури – це вже не система. 

Парадоксально, але факт: Ф.  де Сосюр, фундатор системної лінгвістики, 
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проголосив принцип довільності мовного знака – принцип, який у будь-якому 

трактуванні суперечить самій ідеї системності [218, с. 123]. 

Генетичний і діахронічний аспекти дослідження фоносемантики. 

Походження мови. Оскільки фоносемантизм тісно пов’язаний з відомою 

«звуконаслідувальною» теорією походження людської мови (Wauwau-Тheorie або 

Kling-klang-Тheorie), то при розгляді проблеми генезису мови людини необхідно 

насамперед чітко розмежувати два типи питань: 

А. Умови генезису:                                          Б. Власне генезис: 

1) біологічні умови;                                            3) генезис змісту; 

 2) соціальні умови.                                            4) генезис форми; 

                                                                              5) біологічний аспект. 

2. Соціальний (комунікативний, знаковий) аспект: 

 а)  жестова (кінетична) форма; 

 б)  звукова (фонетична, фонічна) форма; 

 в)  письмова (графічна) форма [120, с. 15]. 

  Генезис зв’язку «зміст і форма». Аргументи проти теорії фюсей. 

«Множинність номінацій». Так можна назвати аргумент, згідно з яким 

неоднозначність зв’язку між змістом і значенням (як наслідок – це явища 

синонімії, омонімії, різниця звукозображувальних слів у мовах, саме існування 

мов) ніби заперечує теорію фюсей і принципову недовільність, мотивованість 

мови. Множинність же номінацій ще нічого не доводить: адже множинними є як 

секундарна, так і примарна номінації. 

  Обмеженість можливостей. Мається на увазі нібито нездатність 

звукозображувальних у своїй основі слів виражати абстрактні поняття. Аналіз 

семантичної еволюції звукозображувальної лексики (особливо з урахуванням 

явища синестезії) показує, що звукозображувальні слова у своєму розвитку 

здатні підніматися до найбільших висот абстракції [120, с. 16]. 

  Обмеженість сфери застосування. Цей аргумент правильний лише щодо 

обмеженого числа найбільш очевидних (явних) для даного стану мови 
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звукозображувальних утворень. Але для більшості звукозображувальних слів він 

не правильний, саме для тих, звукозображувальність яких у сучасній мові стерта 

і може бути відновлена в ході детального етимологічного аналізу. 

  Малочисельність. Аргумент молочисельності звукозображувальної лексики 

у різних мовах заснований на непорозумінні. З джерел такого непорозуміння – їх 

незадовільна реєстрація етимологічними студіями у словниках тієї мови. 

  Аргументи за теорію фюсей. Грунтуючись на широкому спектрі найновіших 

даних сучасної філософії, системології та інших наук, С. В. Воронін робить 

спробу дати позитивну відповідь про виникнення матеріалу мови і механізму 

утворення зв’язку звука зі змістом. І висновок з цього наступний: мова має 

зображувальне походження.  

  Які ж загальні методологічні та наукові аргументи свідчать про це? 

  - Аргумент загальнометодологічний. Це принцип відображення; принцип 

взаємозв’язку; принцип детермінізму; тенденція взаємовідповідності змісту та 

форми; системологічний підхід ієрархізації та екологізації, варто тут відзначити 

принцип розвитку від нижчого до вищого.   

  До найбільш загальних категорій фоносемантики належать категорії 

«звукозображувальна система» і «пантопохронія» [127, с. 199]. 

  С. В. Воронін, розглядаючи 38 ознак звукозображувальної системи, дає 

феноменологічне визначення категорії звукозображувальної системи: 

звукозображувальна система є унікальною, природною, гіперваріативною, 

периферійно-центральною, стохастичною і фонетично мотивованою мовною 

системою [47, с. 24]. Звукозображувальність – це властивість слова, яка 

відтворює необхідний, істотний, повторювальний у відносній стійкості зв’язок 

між фонемою слова і об’єктом-денотатом (мотивом). 

  Для звукозображувального слова специфічним є те, що в широкому плані 

звук пов’язаний зі значенням (лінгвістичний ярус) настільки, наскільки він 

пов’язаний з мотивом (екстралінгвістичний ярус). Нарешті (і це важливо), 

непродуктивне слово може із самого початку мати значення, яке виходить за 
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межі звичайної звукозображувальної сфери. І це слово звукозображувальне у 

силу того, що його звуковий склад є невипадковий, визначений тим мотивом, що 

покладений в основу номінації (пор. англ. Miff «легка сварка, спалах, 

роздратування» – по кінемі, супроводжується емоцією незадоволення, відрази). 

  Звукозображувальна система – це чисельність елементів різних рівнів 

архісистеми мови: 

  а) яка має системоутворюючу властивість (наявність закономірного не-

довільного фонетично (примарно) мотивованого зв’язку між фонемами та 

мотивом номінації); 

  б) впорядкованих по сукупності відношень будові (синтагматичних, 

парадигматичних, ієрархічних), функціонування, походження, розвитку і 

перетворення. Звукозображувальна система охоплює дві підсистеми: 

звукосимволічну і звуконаслідувальну [60, с. 38].  

  Фоносемантичні регулярності. Кожна наукова теорія повинна відтворювати 

закономірні зв’язки між об’єктами дійсності: 

  1. Закон гоморфності – мовний знак знаходиться в гоморфній відповідності 

з позначеним об’єктом. Тут важливо відзначити, що мова йде не лише про 

значення, зміст слова, але й про форму (про матеріальний, звуковий бік) слова і 

також одночасно про слово (знаковий комплекс) у цілому. 

  2. Закон множинності номінації – один і той самий об’єкт (денотат) може 

бути позначений більше ніж одним знаком, але може позначати і той самий знак. 

  3. Репрезентування більше ніж одного об’єкта (денотата). Або по-іншому: 

між об’єктом-денотатом і знаковим комплексом (словом) у номінації існує 

багатозначний зв’язок, оскільки в основу назви одного і того ж об’єкта–денотата 

можуть бути покладені різні ознаки, а одна і та сама ознака може бути в основі 

назви різних об'єктів-денотатів. 

  Функціонування звукозображувальної системи можна характеризувати 

наступним чином. 
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  Звукозображувальну лексику мовознавці поділяють на дві основні категорії: 

звуконаслідувальну і звукосимволічну.  

  Звуконаслідувальна лексика – це предмети, явища, процеси зовнішнього 

світу, які здатні продукувати звуки. Іншими словами, фіксується закономірний 

зв’язок між фонемою слова і звуковою ознакою денотата, що лежить в основі 

номінації. 

  Звукосимволічна лексика відзначається наявністю закономірного, 

недовільного, фонетично мотивованого зв’язку між фонемами слова і 

закладеною в основу номінації незвуковою ознакою денотата. Звукосимволічні 

слова (ідеофони, образні слова) здебільшого позначають різноманітні види руху, 

світлові явища, форму, величину, віддаленість об’єктів, міміку, фізіологічний та 

емоційний стан людини. Денотатом імені даної категорії є предмети, явища, 

процеси навколишньої дійсності, не здатні до породження звуків [197, с. 40]. 

  Ономатопея у будь-якій мові своєю об’єктивною основою має позамовне 

звучання. Утворення ономатопів визначається двома чинниками – 

екстралінгвальним або «універсальним» (незалежним від конкретної мови) і 

лінгвальним (що виявляється різним чином, залежно від конкретної мови). В 

ономатопах і їх похідних характерною ознакою є звук, що становить 

наслідування позамовного звучання, або фонетична вмотивованість, адже 

людина наслідує звучання в результаті пізнання нею навколишнього світу. А 

пізнання – нескінченне наближення мислення до об’єкта, віддзеркалення 

природи в думці людини слід розуміти у вічному процесі руху, виникненні 

суперечностей та їх розв’язанні [254, с. 125]. Аналіз звуконаслідувальних слів 

або ономатопів, їх типології і фонетичної будови, відображення в них елементів 

денотата і зображувальних функцій фонемотипів у їх складі дозволяє дійти 

таких висновків: звуконаслідувальні слова утворюють підсистему в межах 

звукозображальної системи мови. Володіючи знаннями про психоакустичну 

будову денотата, у більшості випадків можна прогнозувати фонетичну будову 

звуконаслідувального слова. Практика засвідчує, що існує канонічна 
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звукозображувальна модель, в якій відображаються всі спільні для ономатопів 

досліджуваних мов компоненти. Канонічні моделі володіють значною 

діагностичною силою (майже 90%) [106, с. 23].  

  Звукосимволічні слова утворюють підсистему в рамках звукозображувальної 

системи мови. Системність звукосимволічних слів менш яскраво виражена, ніж 

системність звуконаслідувальних слів.  

  Психофізіологічною основою звукосимволізму є синестезія та кінеміка. 

 Синестезія – це виникнення у людини відчуття не лише в чуттєвому органі, 

на який діє подразник, а й одночасно в іншому органі чуття. Кінеміка є 

сукупністю довільних м’язових рухів, які супроводжують відчуття та емоції. 

  В основу номінації звукосимволічних слів можуть входити ознаки об’єктів, 

які отримані через зір, смак, дотик, нюх. Найбільше число випадає на долю 

дотику рук (миттєвий – довготривалий; швидкий – повільний), статики 

(відстань – далека / близька, розмір – великий / малий) [119, с. 121]. 

  В історії мовознавства існують різні погляди на природу явища, яке вже 

давно отримало назву звуконаслідування або звуконаслідувальне слово. Термін 

звуконаслідування вперше фіксує «Общий церковно-славяно-российский 

словарь» П. Соколова, але використовували його ще автори перших російських 

граматик О. Х. Востоков і М. І. Греч. У мовознавстві застосовуються також 

терміни грецького походження «ономатопоетика», «ономатопея», 

«ономатопоетичне слово», які в основному відповідають термінам 

«звуконаслідування», «звуконаслідувальне слово». Вживання термінів грецького 

походження є доцільнішим та зручнішим, оскільки ці терміни є 

загальноприйнятими, мають міжнародне поширення та цілий ряд похідних: 

ономатоп (С. В. Воронін, 1964), ономатопоетичний, ономатет 

(І. М. Тронський, 1933). 

  По-різному розв’язується сьогодні актуальна проблема про місце 

звуконаслідувальних слів у лексичному складі мови, особливо їх частиномовний 

статус. До недавнього часу звуконаслідування відносили до вигуків, але 
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останніми роками все частіше звуконаслідувальні слова розглядають як окрему 

частину мови, особливо в мовах нефлективного типу, де ономатопи є дуже 

численними. У російському мовознавстві місце ономатопів у системі частин 

мови ще не визначене. Одні дослідники розглядають їх у складі вигуків, не 

виділяючи навіть в окрему групу, інші кваліфікують звуконаслідування як 

окрему семантичну групу в складі вигуків [149, с. 57].  

  На наш погляд, об’єднувати ономатопи та вигуки в одну групу не доцільно. 

Ми виходимо з того, що:  

  1) на відміну від вигуків, звуконаслідування мають лексичне значення, 

закладене в звуках слова («у них все значення у звуках») [149, с. 56].  

  2) Вигуки ж мають «повну синтаксичну відособленість» [173, с. 125], 

ономатопи самі можуть виступати будь-яким членом речення;  

  3) вигуки, «як відгомін миттєвого стану душі, щоразу створюються заново і 

не мають об’єктивного життя, властивого слову» [149, с. 62], а 

звуконаслідування закріплені в системі мови як готові, відтворювані одиниці;  

  4) для сфери ономатопеї характерні і словотвірні явища, а також явища 

полісемії, синонімії, омонімії.  

  Отже, вважаємо, що є всі підстави для того, щоб виділити 

звуконаслідувальні слова в окрему частину мови. Звукова оформленість, звукова 

мотивованість лексичного значення – специфічна риса звуконаслідувань. 

  Звукосимволізм у граматиці і тексті. Одним із прикладів проявів символіки 

звука в граматиці є редуплікація (подвоєння) основи або подовженого голосного 

(рідше – приголосного) як показник множини іменників та дієслів. 

  М. В. Панов наводить приклади семантизації звука в поетичних творах, 

безпосередньо (не через систему лексичних і граматичних значень) пов’язаного 

зі значенням: звуконаслідування (наприклад, укр. і рос. ку-ку, хлоп-хлоп, тук-

тук, хрю-хрю), звукозображувальний характер артикуляції, виразність міміки, 

що супроводжує артикуляцію, та ін. [180, с. 25].   

  Ідеї ЗС нині поширені у працях зі стилістики художнього мовлення, адже 



40 
 

  

саме поетична мова є найбільш індивідуалізованою формою існування мови, а 

художній текст є актом авторського самовираження, у якому письменник 

свідомо чи підсвідомо узгоджує мовно-виражальні засоби своїх творів із 

власним баченням світу. У цей же час художній текст є відкритим для 

інтерпретації. Звукова архітектоніка художнього тексту нерідко стає джерелом 

образотворення, що не одноразово було доведено при аналізі художніх творів. 

  Коли ми знаємо тему та основний настрій вірша, то можемо передбачити 

частоту появи в поетичному тексті тих чи інших різновидів фонем; там, де мова 

йде про темні кольори, про щось похмуре, про ненависть і боротьбу, – темні 

голосні зустрічаються частіше (К. Штумпф зображує звукоколірну гаму у 

вигляді трикутника: вокалізовані звуки розташовані від «и» до «і» з відповідним 

переходом від найбільш темного до світлого кольорів, а звук «а» утворює 

вершину яскраво забарвленого звука) [280, с. 24]. 

  Як приклад, наведемо вірш Р. Сауті «Як падає вода в Лодоре», взятий із 

книги І. Арнольда «The English Word»:  

      Here it comes sparkling, 

      And there it lies darkling… 

      Eddying and whisking, 

      Spouting and frisking… 

      And whizzing and hissing, 

      And rattling and battling, 

      And guggling and struggling, 

      And bubbling and troubling and doubling, 

      And rushing and frushing and brushing and gushing, 

      And flapping and rapping and clapping and slapping, 

      And thumping and pumping and bumping and jumping, 

      And dashing and flashing and splashing and clashing… 

       All at once and o̕ er, with a mighty uproar, 

      And this way the water comes down at Lodore. 
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І. Арнольд коментує: «…вірш є класичним прикладом стилістичних 

можливостей ономатопеї – слова в ньому імітують картину, за якою спостерігає 

поет» [285, с. 108]. І справді, нагромадження суфікса -ing і підсилювального 

сполучника аnd, а також повторення слів, аналогічних за будовою, успішно 

творять підсилюючу картину, що нагадує падіння і кругообіг води. Засоби для 

досягнення цього явища витікають із лінгвістичного арсеналу англійської мови. 

Тому науковець вважає, що при перекладі наведеного вище вірша іншою мовою 

будуть відповідно використовуватися інші елементи мовної системи, які такою ж 

мірою зможуть передати аналогічну картину.  

Вірші, які містять елементи звуконаслідування, створювалися поетами 

всіх епох. У них автори прагнуть змалювати природні шуми і передати за 

допомогою певних використовуваних у вірші звуків враження, що створюється 

цими шумами. Цей факт називають наслідувальною гармонією, яка лише 

відтворює у вірші шуми або звукові явища, що зустрічаються в природі.  

Ономатопоетична лексика найчастіше вживається у художній дитячій 

літературі, у розмовно-побутовому мовленні; у таких фольклорних жанрах, як 

казки, прислів’я та приказки, у сучасних рекламних текстах.  

Отже, ономатопоетика – маргінальне мовне явище, яке постійно 

розвивається і в основі якого лежить позаслівне звучання. Ономатопи – слова, які 

наслідують звучання живої і неживої природи, це умовне відтворення різних 

звуків навколишнього світу за допомогою елементів мовної системи. 

 

 1.3. Нові аспекти у дослідженні фоносемантики 

 

Завдяки тенденції переходу від загального до окремого у науці, інтерес до 

явища ЗС у різножанровому тексті стає все більш актуальним. У ХХІ столітті 

прерогатива сучасних фоносемантичних досліджень належить когнітивному 

аспекту, пов’язаному з людським пізнанням і мисленням. Тому пріоритетним є 

дослідження і вивчення практичних проявів даної теорії. 
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Новий етап у розвитку фоносемантичної науки, який сьогодні 

спрямовується на дослідження мовних одиниць з погляду когнітивізму та 

комунікації, можемо вважати перспективним поворотом у ономатопеї. Спільні 

зусилля мовознавців у цій царині дозволяють здійснювати розвідки на якісно 

новому рівні. Тому сучасна тенденція у ЗС спрямовується на переорієнтацію 

дослідження з описової лінгвоцентричної моделі на антропоцентричну парадигму, 

у якій вирішення завдань відбувається у тісному взаємозв’язку з людиною, її 

пізнанням, свідомістю, сприйняттям і мисленням. Вважаємо, що дане 

епістемологічне підґрунтя дає науковцям можливість отримувати об’єктивніші 

прагматично спрямовані результати.      

Сучасні фоносемантичні розвідки концентруються одночасно на таких 

трьох напрямах: лінгвофоносемантичний, психофоносемантичний і 

текстофоносемантичний. Відповідно до наведеного нами вище постулату, вчені 

базують свої дослідження у даній галузі уже на міждисциплінарному об’єкті та 

розглядають асоціативно-символічний зв’язок між звуком і значенням у лексемі 

на основі системного підходу з просторових і часових позицій одночасно у 

синхронічному, діахронічному та генетичному аспектах. Сучасний пріоритет 

полягає у вивченні тих звуконаслідувальних значень фонетичних одиниць, які 

проявляються в процесі їх сприйняття людиною. Тобто увага акцентується уже не 

лише на одному взаємовідношенні «звук ↔ зміст», а додаються також діади 

«соціофонема ↔ зміст», «психофонема ↔ зміст», «текстофонема ↔ зміст». 

Фонетична будова тексту вивчається з урахуванням антропоцентричної 

парадигми, активно проводяться розвідки взаємозв’язку індивідуального 

авторського стилю з мовною картиною світу та лінгвосемантичними 

особливостями повсякденної комунікації. Сучасні мовознавці підтримують думку 

про те, що звук, який вбудований у буття, є органічним, фундаментальним та 

істотним [89, с. 29].  

Нові аспекти у фоносемантичному дослідженні з’являються сьогодні з 

урахуванням найрізноманітніших сфер діяльності людини. Так, завдяки 
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фоносемантичному психометричному аналізу, запропонованому С. В. Вороніним 

та узагальненому і уточненому С. С. Шляховою, на сучасному промисловому 

ринку з’явилася унікальна послуга, яка допомагає людині як у комерції при 

виборі назви фірми чи бренда, так і при виборі імені для новонародженого 

немовляти. Результати фоносемантичного аналізу, які ґрунтуються на 

фоносемантичному критерії, несуть інформацію про смислове навантаження, 

тобто передбачають, як певна фонема чи лексема сприйматиметься людиною на 

підсвідомому психологічному рівні.  

Результативність сучасних досліджень фоносемантизму полягає, по-перше, 

у розширенні та розвитку міждисциплінарних зв’язків фоносемантики та 

психолінгвістики; по-друге, у вивченні прояву дії звукосимволізму у різних 

сферах вербальної діяльності людини (зокрема, у художньому мовленні) та на 

фонетичному, морфологічному та лексичному мовних рівнях.  

В останні роки фоносемантичні пошуки вчених базуються здебільшого на 

систематизації лінгвокультурних зв’язків; системного вивчення фонетичного 

інвентаря пізнання мови як системи; порівняльних досліджень у галузі 

зіставлення мов; закономірностей функціонування фонетичних засобів у 

літературних творах, зокрема в дитячий літературі та поезії; розробки методики 

формалізованого подання ЗС. 

Отже, фоносемантика є важливою і перспективною в усіх сферах сучасного 

життя. Її здобутками користуються при виборі назв журналів, банків, каналів 

телебачення, сайтів мережі Інтернет, у рекламі та проводять дослідження в рамках 

правової семіотики, семіотики медицини, семіотики кіно, семіотики музики, 

психоаналітичної семіотики.  

 

1.4. Перспективи фоносемантики через призму когнітивної лінгвістики 

 

Перехід до когнітивної парадигми лінгвістичного знання з її потребами не 

лише фіксувати мовні явища, але й інтерпретувати їх сутність, змінив уявлення 
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про лінгвістичну семантику, що, як наслідок, зумовило деякі зміни у трактуванні 

ЗС. 

Важливим є той факт, що на відміну від порівняльно-історичної і 

структурної наукових парадигм у лінгвістиці, де саме становлення наукової 

парадигми було пов’язане з вивченням проблем фонетики і морфології і де 

дослідники перейшли до аналізу особисто семантичних проблем набагато 

пізніше, питання значення і змісту відразу постали в центрі уваги когнітивістів. 

Тобто, можна сказати, що поява когнітивного підходу до вивчення мовних фактів 

пов’язана із необхідністю вирішення великого ряду семантичних проблем, які 

залишались невирішеними, і, очевидно, не могли бути вирішені у рамках 

структурної лінгвістики.  

До таких проблем, у першу чергу, належала проблема неаддитивного 

значення – структурна лінгвістика не змогла пояснити механізми формування 

смислового навантаження тексту, яке здавалось більшим від суми значень 

текстових одиниць. Також невирішеними залишились проблеми семантичного 

синтезу, коли існуюча на той час система не продукувала синоніми через те, що 

вони мали або дуже близький, або ідентичний склад сем, проблеми вибору 

мовних одиниць у процесі комунікації.  

Оскільки когнітивна лінгвістика відразу звернулась до проблем 

семантичного характеру, то питання, які мають стосуються звукової системи 

мови, виявились, на жаль, на периферії її інтересів. Це сталося через те, що на 

запитання «чому?» – основне запитання, на яке має дати відповідь лінгвістичне 

дослідження, реалізуючи когнітивний підхід до аналізу мовних явищ, – найважче 

відповісти, якщо це запитання пов’язане, наприклад, із причинами звукових змін, 

тобто, проблемами фонетики і фонології. 

Оскільки у наш час фоносемантика, тісно взаємодіючи із лінгвістикою та 

психологією, переживає новий етап свого розвитку, то лінгвісти приділяють увагу 

не лише розширенню теоретичної бази, але й проведенню різноманітних 

експериментів для підтвердження наукових припущень та розробці нових 
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підходів та шляхів у дослідженні фоносемантики. Стрімкий розвиток 

вищезгаданої інтегративної дисципліни пов’язуємо ще й з тим фактом, що 

сучасна людина все глибше проникає у таємниці та механізми синтезу мови, тим 

самим когнітивно пізнаючи різноманітні ментальні закони комунікації.  

Не випадково російський семіотик Ю. М. Лотман у 70-х роках ХХ століття 

вводить поняття семіосфера. Семіосфера, як вважає науковець, – це «семіотичне 

середовище, заповнене різнотипними семіотичними утвореннями, які знаходяться 

на різних організаційних рівнях. Усі рівні семіосфери – «від людини чи окремого 

уривку тексту до глобальних семіотичних систем – являють собою ніби вкладені 

один у одного семіосфери». Якщо ноосфера має матеріально-територіальне буття, 

яке захоплює частину нашої планети, то простір семіосфери володіє абстрактним 

характером [141, с. 11–12]. 

Фоносфера (звукосфера, соносфера), яка існує на межі біосфери та 

семіосфери, має особливий характер і через ноосферу стає частиною семіосфери, 

утворюючи численні звукові коди (біоакустичний, музичний, мовний), які людина 

повсякденно і безперервно застосовує у своїй комунікації. 

Отже, когнітивна лінгвістика робить великий внесок у ФС при розгляді 

проблеми ЗС у рамках когнітивно-дискурсної парадигми. Цей новий напрямок у 

сучасному мовознавстві найперше виходить з того, що не потрібно проводити 

чітку межу між семантикою мовної одиниці (як мовної сутності) і знанням про 

той фрагмент діяльності, який ця одиниця реалізує (у структурній лінгвістиці цю 

інформацію (знання) вважають екстралінгвальною сутністю). 

Доцільніше, на нашу думку, коли людина оперує єдиним блоком 

інформації, який у цьому випадку є спеціально впорядкованою інформаційною 

структурою і володіє двома особливими властивостями. По-перше, структура 

повинна бути скомпонована таким чином, щоб, не втрачаючи своєї ідентичності, 

завжди засвоювати нові потоки інформації про відповідні фрагменти дійсності, 

які проявляються у процесі пізнання світу. Іншими словами, вона повинна бути 

тим, що схематично можна уявити у вигляді конічної спіралі. По-друге, така 
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структура повинна володіти стійкістю, тобто структуруватися таким чином, щоб 

співвідноситися лише з однією звуковою формою, яка змогла би слугувати 

сигналом для вилучення всієї інформації (або її частини, необхідної у даний 

момент) із пам’яті [138, с. 546].  

Цілком очевидно, що запропонований науковцями підхід до розгляду 

проблеми ЗС з постулатів понять і методів когнітивної лінгвістики – це гіпотеза, 

яку у майбутньому потрібно ще підтверджувати. Р. К. Потапова зазначає: 

«Відомо, що тільки комплексний фронтальний підхід до об’єкта, який вивчається, 

із урахуванням усіх його зв’язків може просунути вперед наші знання і уявлення 

про цей об’єкт» [195, с. 40]. 

Констатуючи всі наведені вище факти, перспективним для лінгвістів, які 

здійснюють наукові пошуки у галузі ЗС, видається, на нашу думку, комплексне та 

компаративне дослідження лексико-семантичних, структурно-функціональних, 

асоціативно-символічних і стилістичних зв’язків різних мов (як споріднених, так і 

неспоріднених) з метою пояснення онтогенезу мови та загальних принципів 

впливу емоційного змісту звуків на процес опанування мови, для точного 

підтвердження існування когнітивної теорії особистості, що ґрунтується на 

трактуванні людини як істоти у ядрі семіосфери, яка розуміє та аналізує мовні 

знаки, оскільки перебуває у світі інформації, яку треба збагнути, оцінити, 

використати. 

 

 1.5. Сучасний погляд на знакову систему мови 

 

Мова є однією з найбільших таємниць, оскільки у її складові – слова 

закладено упродовж віків так багато інформації, що ми не можемо іноді повною 

мірою збагнути всю глибочінь їх інформації.  

Мова – система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні 

розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення. Вона є 
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найважливішим засобом спілкування і передачі інформації від людини до 

людини, формування та експлікування думки [109, с. 68]. 

Погоджуємось із думкою А. Т. Кривоносова, що мовна свідомість людини, 

як відображення структури світу, не могла виникнути без матерії знаків. Перед 

своєю появою свідомість пройшла через психічні та логічні форми знака, 

перетворившись у фонеми і поняття [115, с. 525]. 

Мовний знак є природною матерією, пов’язаною не лише з чуттєвим 

мисленням – відчуттям, сприйняттям і уявленням, але й з абстрактними формами 

мислення – фонемами, морфонемами, поняттями та твердженнями. Це природна 

матерія, ідеальні сліди якої асоціативно відкладаються у нейронній системі мозку. 

Тому всі гіпотези про те, що мова має значення і безпосередньо відображає цей 

світ, виражаючи думки, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки 

спростовується. Відбувається лише переміщення матеріального світу в ідеальний, 

психологічний і, відповідно, логічний світ, у систему логічних форм, породжених 

мисленням. Уже застаріла матеріальна та ідеальна сторона знака отримує тепер 

соціальну і психофізіологічну сторону.  

 З давніх-давен людство усвідомлювало важливість мови. Проте найбільший 

інтерес щодо її вивчення виник у XX ст. у зв’язку з появою таких наук, як 

семіотика і логіка. Кожна з них у свій час виокремлювала той чи інший аспект 

мови і робила його предметом свого дослідження. 

 Порівнявши математичні моделі мови людей і генетичного коду, такі 

науковці, як Є. Андріанкін, А. Березін, П. Гаряєв і Г. Комісаров довели, що у них 

однакова геометрія. Це значить, що молекули ДНК, які зберігають генетичну 

інформацію у всіх клітинах організму людини, побудовані згідно із законами 

людської мови [232, с. 54].           

 Якщо багаторазово вимовляти окремі звуки або словосполучення 

(наприклад, молитви), знімається психоемоційне напруження, включається 

тілесне регулювання оздоровчих процесів в організмі. До речі, і в наші дні цей 

спосіб, перевірений віками, зберігає своє чільне місце в арсеналі оздоровчих 
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засобів. Усі звуки, слова, фрази мають власні звукові коливання, енергію і цілющу 

силу. 

Оскільки мова є системним явищем, то усі функції мови виконуються не 

ізольовано, а проявляються в тісній взаємодії та єдності: інформаційна, 

комунікативна, емотивна та когнітивна функції [109, с. 17]. 

1. Інформаційна функція трактує мову засобом пізнання й оформленням 

усіх тих знань, які засвоєні людьми в процесі їх свідомої діяльності. Її 

різновидами є функція збереження інформації, контактна функція, функція 

оформлення культурних цінностей. 

2. Комунікативна функція полягає у тому, що мова є найважливішим 

засобом спілкування людей і забезпеченням інформаційних процесів у сучасному 

суспільстві (у науковій, технічній, політичній, діловій, освітній та інших галузях 

життя людства). У цій ролі мова має універсальний характер: нею можна 

передавати все те, що виражається мімікою, жестами чи символами. У 

мовленнєвій діяльності вона реалізується в одному із трьох можливих варіантів: 

- індивідуально-регулятивна функція (функція впливу); 

- колективно-регулятивна функція (радіо, преса, ораторське мовлення) – в умовах 

«масової комунікації» не має зворотного зв’язку; 

- саморегулятивна функція (під час планування власної поведінки) [245, с. 150]. 

3. Емотивна функція мови реалізується в художній літературі, 

ораторському мистецтві, у дискусійному мовленні – суперечці, полеміці, пісні, 

опері тощо і полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження 

внутрішнього світу людини і охоплює величезний діапазон у мовленнєвій 

поведінці людини. 

4. Когнітивна функція трактує мову як своєрідний засіб пізнання 

навколишнього світу. На відміну від інших істот, людина користується не лише 

індивідуальним досвідом і знаннями, а й набутком усіх своїх попередників і 

сучасників, тобто суспільним досвідом. Пізнаючи будь-яку мову, людина пізнає 

різнобарвний світ крізь призму саме цієї мови. Це і спогади, роздуми у хвилини 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82


49 
 

  

відпочинку, підготовка до усних висловлювань і формування письмового тексту, 

творча діяльність та ін. Ця функція мови полягає не лише в прийнятті й 

нагромадженні досвіду суспільства. Вона безпосередньо пов’язана з функцією 

мислення, формуванням та існуванням думки. 

 У працях окремих авторів виділяють також: 

- функцію впливу на інших людей (прохання, спонукання, наказ, 

переконання). Різновидом цієї функції є агітаційна [12, с. 266]. 

- Психологи виділяють регулятивну функцію, що спостерігається у 

зовнішньому й внутрішньому мовленні та виконує роль плану поведінки і 

вчинків суб’єкта: текстовий чи мисленнєвий проект його майбутніх дій і 

моральних стосунків тощо; технічні проекти [16, с. 55]. 

 Разом з тим у мовленнєвій діяльності можуть реалізовуватися потенційні 

характеристики мовлення, які не завжди притаманні будь-якому мовленнєвому 

акту, так звані факультативні. Вони ніби нашаровуються на функції мови. Кожне 

мовленнєве висловлювання може мати додаткову спеціалізацію. Це такі 

спеціалізації: 

 1) поетична (естетична); 

 2) магічна (у первіснообщинному суспільстві – табу, евфемізми); 

 3) фатична (функція контакту); 

 4) номінативна (найменування чогось, реклама); 

 5) діакретична (використання мовлення для корекції чи доповнення певної 

мовленнєвої ситуації) [46, с. 24]. 

В основі процесу самовизначення особистості у світі лежить логічне 

мислення, яке визначає основну структуру побудованої людиною поняттєвої 

системи. При цьому усвідомлене та осмислене поняття покривається словесним 

знаком, перетворюючись на факт мови. Проте у формуванні мовної картини світу 

бере участь ще один спосіб мислення – взаємопов’язаний з інтуїцією, уявою та 

творчими здібностями. Саме це і складає основу латерального когнітивного 

мислення, яке у поєднанні із логічним мисленням стає конкретним способом 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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«застосування власного мисленнєвого апарату» [95, с. 92]. Ці два способи є 

синергетичним підґрунтям суб’єктивно-об’єктивної природи бачення та 

розуміння людиною картини світу. Таким чином, мовний знак, з одного боку, 

акумулює результати пізнання і творчості, створюючи стійку систему та 

універсальний каркас значення слова, а з іншого боку, ця система під впливом цих 

же процесів залишається відкритим простором, який у процесі мовно-мисленнєвої 

діяльності викликає творчий прогрес, висвітлюючи у референтах нові якості та 

створюючи незвичайні уявні моделі. 

Відповідно до сучасного бачення знакової природи мови, мовний знак 

розглядається як абстрактна понятійна система, яка здатна самоорганізовуватися 

під впливом будь-якого контексту у результаті взаємодії двох процесів – 

логічного мислення і образів, задіяних у семантичному полі мовних знаків. 

Лінгвісти ХХІ століття все частіше підтверджують гіпотезу, що основні функції 

мови – створення, зберігання та передача інформації – зумовлені когнітивною 

діяльністю людини, а когнітивні механізми на сучасному етапі розвитку 

мовознавства конструюються і вивчаються відповідно до внутрішньої звукової 

форми. Проблема кодування і структуризація інформації та її мовної 

репрезентації розглядається сучасними вченими з різноманітних позицій: 

когнітивізму, психології, логіки, теорії пізнання та семіотики. Кожен із 

перерахованих підходів через інформаційно-когнітивну систему людського 

розуму відкриває доступ до структури внутрішнього відтворення світу за 

допомогою мови, яка є символічним представником когнітивних структур. При 

такому підході мову досліджують у взаємозв’язку з інтелектом, зі всіма 

мисленнєвими, понятійними і пізнавальними процесами, які притаманні людині. 

Мовні знаки генерують не лише прямі зв’язки з референтом, але й викликають 

асоціації, конотації, зорові образи і тактильні відчуття. Вони володіють 

інформаційною, комунікативною, когнітивною і креативною функціями і 

заряджаються потенціальною енергією для того, щоб репрезентувати психічний 

смисл і структурувати пізнавальні акти об’єкта [112, с. 51].  
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Таким чином, система мовних знаків є не лише іменем, носієм значення і 

змісту, але й символом, засобом самовираження індивіда, володіючи здатністю 

символізації, яку здобуває людина у просторі інтелектуального пошуку і може 

інтегрувати в одному понятті великий об’єм концептуального смислу.  

Сучасні погляди на знакову систему мови (тобто, до матеріальної сторони 

знака додається ще й когнітивна) відображені у наукових працях Л. Г. Зубкової 

(«Принцип знака у системі мови» [83] та «Еволюція уявлень про мову» [82]), 

А. А Калити («Енергетика мови» [89]), В. В. Кирющенка («Мова і знак у 

прагматизмі» [96]), А. Т. Кривоносова («Філософія мови» [115]), Т. М. Ніколаєвої 

(«Від звука до тексту» [174]), В. Г. Таранця («Енергетична теорія мови» [230]), 

С. С. Шляхової («Тінь смислу у звуці. Вступ до російської фоносемантики» 

[250]). 

Учення про довільність мовного знака було панівним у лінгвістиці ХХ 

століття, тобто стверджувалося, що звучання слова не має нічого спільного з 

природою означуваного ним предмета. Ця теорія, відповідно до свідчень тривалих 

жвавих дискусій із цієї проблеми, широко розповсюдилась у багатьох зарубіжних 

європейських та американських країнах, зайнявши чільне місце у мовознавстві із 

певними видозмінами й обмеженнями. 

Однак частина мовознавців усе ж намагалася встановити відношення між 

звуком і його значенням у мові. Такі дослідження піддавалися сумнівам або 

взагалі не визнавалися, оскільки це вважалося дилетантизмом.  

 Семіóтика, або семіолóгія – це наука, яка досліджує способи передачі 

інформації, властивості знаків та знакових систем у людському суспільстві 

(головним чином природні та штучні мови, а також деякі явища культури, 

системи міфів, ритуалів), природи (комунікація у тваринному світі) або в самій 

людині (зорове та слухове сприйняття тощо) [208, с. 213].  

 Основи цієї науки були закладені ще представниками античної та 

середньовічної філософської думки. Проте основні принципи семіотики 

сформульовано у XIX ст. майже одночасно і незалежно декількома вченими. 
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Засновником семіотики вважається американський філософ і природодослідник 

Ч. С. Пірс (1839-1914), який і запропонував цю назву науковому співтовариству: 

власне термін «семіотика», визначив знак, його первинну класифікацію (індекси, 

ікони, символи), окреслив завдання та рамки нової науки. Відповідно до основних 

ідей Ч. С. Пірса, мова – це найдосконаліша знакова система, у якій знак може 

бути описаним ніби ззовні. Отже, розглядаючи знак під визначеним кутом, ми 

можемо відкрити його внутрішню структуру [110, с. 121]. Семіотичні ідеї 

Ч. С. Пірса, висловлені в дуже нетрадиційній і важкій для сприйняття формі, 

здобули популярність лише в 1930-х роках, коли їх розвинув в своїй 

фундаментальній праці інший американський філософ – Ч. У. Моріс, який 

визначив структуру самої семіотики і у 1938 р. видав працю «Основи теорії 

знаків», що стала першим систематичним викладом семіотики як науки. 

Подальший розвиток підхід Ч. С. Пірса отримав у роботах таких логіків і 

філософів, як Р. Карнап, А. Татарський та ін. У ХХ ст. семіотика набула 

лінгвістичного ухилу під впливом ідей лінгвістів Л. Єльмслева та Ф. де Сосюра 

[113, с. 46]. 

 Серед семіотичних шкіл виділяють польську, яка спирається на традиції 

польської логічної школи (К. Айдукевич, А. Татарський) і представлена працями 

Т. Котарбинського, С. Жулкевського та ін., і чеську, пов’язану з традицією 

Празької лінгвістичної школи та Я. Мукаржовського. У Франції, поряд із 

всесвітньо відомими працями К. Леві-Стросса та Е. Бенвеніста, під впливом 

методології Л. Єльмслева та «неососюріанства», а також під безпосереднім 

впливом праць російських формалістів, склались напрямки мовознавців Р. Барта 

та А. Греймаса [114, с. 26]. Активно розвиваються семіотичні дослідження в 

Італії, Німеччині, Японії тощо. 

 Вивчаючи будь-які методи спілкування (передачі інформації) за допомогою 

символів, семіотика розглядає: спілкування тварин (зоосеміотика), спілкування 

людей, а також відносини у системі «людина–машина». Об’єкти, які можуть 

розглядатися у якості мов, є предметом семіотики. Серед мов розрізняють: 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%84%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8E%D1%80
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природні мови, штучні мови, метамови, а також вторинні мови (або вторинно 

моделюючі системи) [96, с. 199]. 

 В основі семіотики лежить поняття знака, що його по-різному пояснюють 

у певних традиціях. У логіко-філософській традиції він трактується як якийсь 

матеріальний носій, що представляє іншу сутність (інформацію) [240, с. 321]. У 

лінгвістичній традиції знаком називається двостороння сутність [174, с. 125]. 

Знаки є основними елементами і засобами розумової діяльності. З їх допомогою 

здійснюються операції абстрагування, узагальнення властивостей і відношень 

предметів та явищ. 

 Інше ключове поняття семіотики – знаковий процес або семіозис. 

Семіозисом є конкретна ситуація, яка містить певний набір компонентів. У 

знаковій ситуації у схематичному вигляді виражається специфічна форма 

діалектики пізнання: від об’єктивної діяльності (предмет як джерело 

віддзеркалення) до її логічного віддзеркалення (уявний образ предмета – знак як 

носій значення) і від нього через практику знову до діяльності (до предмета, що 

позначається) [215, с. 17]. Структуру процесу семіозису утворюють: 

 1) знаковий засіб – той об’єкт чи явище, яке виступає як знак; 

 2) десигнат – те, що виражає знак; 

 3) інтерпретатор, або користувач – той, що використовує знак. 

 У семіотиці виділяють три розділи: 

 1. Синтактика (або синтаксис, від грец. Syntaxis – побудова, порядок) –

вивчає закономірності побудови знакових систем безвідносно до їх інтерпретації, 

тобто співвідношення знаків один з одним. 

 2. Семантика (від грец. Semantikos – те, що позначає) – вивчає відношення 

між знаком та його смислом. 

 3. Прагматика (давньогрец. Pragmatos – дія) – вивчає зв’язки знаків із їх 

відправниками, одержувачами та контекстом знакової діяльності [120, с. 21]. 

 Відповідно до цього в семіотиці розглядають зв’язки трьох типів: 

 1) синтаксичне – відношення знаку до знаку: 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 а) у системі знаків (наприклад, знаку «зелений колір – рух дозволений» до 

знаку «червоний колір – рух заборонений»; 

 б) у складі складного знаку (наприклад, відношення один до одного різних 

дій у процесі єдиного ритуалу); 

 2) семантичне – зв’язок знаку з його десигнатом; 

 3) прагматичне – зв’язок знаку з інтерпретатором [93, с. 78]. 

 Саме в знаковій ситуації знаходять відображення знакові відношення, які 

виникають у діяльності людини. Багато завдань, як наочно-образних, так і 

абстрактно-логічних, людина вирішує за допомогою наочних знакових систем, які 

забезпечують зв’язок символічних процесів із сенсорними. Сигнали від зовнішніх 

предметів або знакових утворень є не тільки джерелом узагальнення об’єктивного 

досвіду, але й джерелом нескінченно багатоманітних «підказок» у пошуках інших 

потрібних ідей. 

 У сучасній науці виділяють чотири напрями семіотичних досліджень. 

 1. Біологічна семіотика, або біосеміотика займається вивченням систем 

сигналізації (комунікації) тварин, включаючи нижчих тварин та комах, тобто 

досліджує системи, засновані на природних знаках або знаках, так чи інакше 

важливих для існування самого організму, тобто біологічно релевантних. 

 2. Етносеміотика є найбільш широким напрямом, що має три течії, які 

орієнтуються на:  

 а) антропологію та етнографію, тобто вивчення переважно примітивних 

спільнот (Л. Холл, США; К. Леві-Стросс, Франція);  

 б) соціальну психологію та інженерну психологію, тобто вивчення 

високорозвинених спільнот (Ж. Маторе, Франція; А. Чапаніс, США та ін.); 

 в) історію філософії та літератури (Р. Барт, М. Фуко, Франція та ін.). 

 3. Лінгвосеміотика поєднує вивчення природної мови з її стилістикою і 

досліджує інші суміжні знакові системи, які: 

- функціонують паралельно з мовою (наприклад, жести та міміка, що 

супроводжують мову);  

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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- компенсують мову (наприклад, виразна, стилістична інтонація; типографські 

шрифти);  

- видозмінюють її функції та знаковий характер (наприклад, художня 

мова) [257, с.  35].  

 В останні роки у зв’язку з бурхливим розвитком моделювання природної 

мови і появою різних типів штучних мов (інформаційних, інформаційно-логічних, 

мов програмування тощо) розширився об’єкт лінгвосеміотики. 

 4. Абстрактна семіотика вивчає лише найбільш загальні властивості та 

відношення, що характеризують знакові системи, незалежно від їх матеріального 

втілення (Р. Карнап; В. Б. Бірюков, Д. П. Горський, А. А. Зинов’єв, 

В. В. Мартинов). У рамках цього напрямку створюється найбільш абстрактна, 

логіко-математична теорія знакових систем [213, с. 234]. 

 Основним терміном у семіотиці є «знак», який трактується як певний 

емпіричний матеріальний об’єкт, сприймається на чуттєвому рівні представником 

якогось іншого об’єкта і виступає у процесі спілкування та мислення людей. 

Даний термін представляє не тільки об’єкт (предмет, явище, процес, дію, подію), 

але й окремі властивості об’єктів і відношення між ними [203, с. 150]. 

 Семантика мовного знаку є результатом засвоєння людиною певної системи 

діяльнісних ставлень, по відношенню до яких пізніше і з’явився мовний знак. 

Знак виступає початковою ланкою свідомого планування людиною власних 

довільних дій. Знак (у тому числі й слово) набуває значення завдяки тому, що він 

є заключною ланкою процесу згортання системи початкових розгорнутих дій із 

предметами. Такий процес формування значення відбувається не лише на рівні 

окремого слова, речення чи великого тексту, а й окремого звука, зумовлюючи 

появу так званого фонетичного значення.  

 Питання про психологічні механізми, що забезпечують фоносемантичні 

явища першого рівня мовної організації, остаточно не вирішені й до сьогодні. 

Однак існують вагомі факти на користь визнання саме діяльнісної природи 

фонетичних значень і, зокрема, їхнього походження від певних моторних дій. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Малоймовірним є те, що способи безпосереднього виведення семантики звука зі 

структури практичної діяльності маніпулятивного типу (праці, обмацування 

предмета руками тощо) виявляться продуктивними. Відомо, що структура 

стосунків оточуючого середовища відображається не лише в організації подібних 

мікродій нашого тіла. Структурні особливості предметного середовища 

зумовлюють, наприклад, появу яких-небудь форм комунікативних жестів 

зображувального типу (наприклад, що таке «гвинтові східці» словами пояснювати 

довго, особливо людині, котра вперше про них почула; а одного жесту для такого 

пояснення виявляється цілком достатньо). Наші голосові органи «запозичили» 

певні зображувальні дії у наших рук. «Ми збільшуємо ступінь відкритості рота, 

щоб показати великі, й зменшуємо його, аби показати маленькі розміри чого-

небудь», – зауважив з цього приводу французький психолінгвіст Ш. Баллі [252, 

с. 107]. – Вказуючи на довжину, ми витягуємо губи вперед». Отже, саме ці 

обставини можуть зумовлювати предметне «дешифрування» конкретних звуків. 

 Багато вітчизняних та зарубіжних вчених займалися дослідженням природи 

саме лінгвістичного знаку.  

Ф. де Сосюр вважав мову системою знаків, «у якій істотним є лише 

поєднання значення й акустичного образу, причому обидва ці компоненти знака 

однаковою мірою психічні» [218, с. 234]. Мовні знаки, за Ф. де Сосюром, – це 

протиставлена двобічна психічна сутність: означення (акустичний образ) й 

означуване (поняття); це реальності, які знаходяться в мозку людини [218, с. 28]. 

Вчений зазначає характерні ознаки мовного знака. Це, передусім, довільність 

знака, тобто умовність зв’язку позначення з позначуваним. Проте, з іншого боку, 

цей знак є обов’язковим для мовного колективу, який ним користується, він 

соціально обумовлений. Довільність знака зовсім не виключає його 

мотивованості, оскільки більшість слів у загальній системі мови мотивовані. 

Принцип довільності знака породжує мінливість-немінливість знака. 

Немінливість мовних знаків характеризується тим, що люди вживають їх так, як 

встановлено традицією. У процесі історичного розвитку відношення між 
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позначенням й позначуваним у знакові можуть змінюватись, тобто може 

змінитися звуковий склад слова, його значення або те й інше разом, що тісно 

пов’язано з принципом безперервності мовного розвитку.  

Основні положення Ф. де Сосюра можемо репрезентувати наступними 

твердженнями: 

1. Мовний знак – це двобічна психічна єдність. Власне мова – це система 

знаків, у якій найголовнішим є поєднання значення й акустичного образу, 

причому ці два компоненти однозначно є психічними. 

2. Мовний знак зв’язує не ім’я, а поняття й акустичний образ. При цьому 

даний образ – це не матеріальне і суто психологічне звучання, а його психічне 

відображення та уявлення, отримане нами про згадане вище фізичне звучання 

безпосередньо із наших органів чуття. 

3. Знак як жива природа перетворюється в акустичний образ і його ідеальне 

уявлення.  

4. Знаки – це матерія, але вони психічні, тому що з’єднані колективною 

свідомістю, згодою з предметами через психічні асоціації. Це абстрактні 

реальності.  

5. Словесний образ не співпадає із самим звучанням і є психічним такою ж 

мірою, як і поняття, яке асоціюється з ним.  

6. Безпосередньо спостерігати за конкретними сутностями чи одиницями 

мови неможливо [218, с. 456]. 

Ч. Пірс, досліджуючи природу знака, запропонував класифікацію знаків, що 

базується саме на відмінності у взаємовідношеннях між позначеним та 

позначенням: 

 1) знаки-копії (іконічні знаки) – це знаки, значення яких повністю 

визначається тим предметом, якому вони відповідають; вони об’єднуються за 

принципом схожості, подібності предмета та його позначення; їх прикладами 

можуть бути фотографії, картини, відбитки пальців, відображення у дзеркалі, 

копії документів тощо;  
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 2) знаки-ознаки (знаки-прикмети, знаки-індекси) – це знаки, значення яких 

повністю визначається тим контекстом, у якому вони виявляються і позначають 

відношення між об’єктами, а також між об’єктом і його властивостями 

(займенники, деякі прислівники (тут, зараз, завтра)), положення флюгера, сліди на 

снігу; дим – знак вогню, розбитий автомобіль – знак транспортної аварії на дорозі, 

крадіжка автомобіля – знак злочину тощо; 

 3) знаки-символи – це знаки, що фізично не зв’язані з об’єктами, які вони 

позначають; їхні значення встановлюються переважно за умовною згодою, у 

зв’язку з цим вони набувають статусу умовного позначення і всезагального 

правила [216, с. 62]. 

 Знаки-символи – це щось конкретне (предмет, образ), те, що має свій 

особистий зміст і також відображає дещо загальне, абстрактне (поняття, ідею, 

гіпотезу, концепцію). Наприклад, знаки-символи української культури –

Т. Шевченко, Леся Українка, червона калина, вишита сорочка та ін; знаки-

символи Української держави – жовто-блакитний Державний прапор, Державний 

герб, Державний гімн [228, с. 67-68]. 

Л. Єльмслев – представник копенгагенської школи – замінює сосюрівські 

терміни «позначене» та «позначення» на «план змісту» та «план вираження», які 

використовуються у сучасному мовознавстві. Відповідно до теорії вченого, знак 

характеризується насамперед тим, що він є знаком для чогось [5, с. 132]. Ця 

особливість також повинна викликати у нас цікавість, оскільки вона вказує, 

очевидно, на те, що знак релятивується відносно умов аналізу. Його вклад 

оцінюється, перш за все, за його увагу до семіозису (процесу зародження знаків) 

та звертанням до знаків-виразів та знаків-дискурсів. Відмічено також, що 

розрізнення вченим планів вираження та змісту дозволяє зробити висновок, що в 

плані вираження побудови знаку бере участь фонологічна, а не фонетична 

структура. 

 І. М. Кобозева вважає, що у лінгвістичному знакові взаємодіють 4 типи 

сутностей: 
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 1) категорії дійсного світу; 

 2) розумові категорії, характерні для логіки та психології людського 

пізнання; 

 3) прагматичні фактори, тобто те, що пов’язане із цілеспрямованим 

використанням мови у людській діяльності; 

 4) відношення між знаками-одиницями мовної системи.  

 Відповідно до цього, знак поєднує чотири різних типи інформації: 

 1) про будь-який фрагмент світу;  

 2) про те, в якій формі цей фрагмент світу відображений у людській 

свідомості; 

 3) про те, в яких умовах цей знак повинен використовуватись; 

 4) про те, як він пов’язаний з іншими знаками. 

 Усе це І. М. Кобозева називає значенням знаку [104, с. 125]. 

 С. О. Карцевський зазначав, що лінгвістичний знак має певні загальні 

властивості, які залежать від функцій мови [94, с. 85]. За традицією, що йде від 

Ф. де Сосюра, матеріальна сторона знаку називається позначенням (план 

вираження за Л. Єльмслевим), а ідеальна – позначеним (згідно з ученням 

Л. Єльмслева – план змісту). Наслідком комунікативної функції мови є ознака 

наявності стійкого зв’язку між позначенням та позначеним. Інша важлива ознака 

– це складність будови знаків, розпад на дрібніші елементи, що підпорядковується 

принципу економії. 

 Слід підкреслити той факт, що різні філософи та лінгвісти, розмірковуючи 

над феноменом знаку, використовували для репрезентації його структури 

різноманітні геометричні фігури, схематичне зображення яких подаємо нижче. 

 Так, Ф. де Сосюр зображував сутність лінгвістичного знаку за допомогою 

рисунку 1.1: 
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Рисунок 1.1. Сутність лінгвістичного знаку за Ф. де Сосюром 

 З лінгвістично-комунікаційної точки зору науковця, сутність знака 

розкривають дві його сторони: поняття (зміст, ідея, концепт, образ предмета, 

сигніфікат) та акустичний образ (вираження, експонент, сигніфікат) [218, с. 234]. 

 Іншою графічною моделлю знака був так званий «семіотичний трикутник» 

Ч. Огдена та А. Річардса (рис. 1.2), схема якого така:  

                                                       поняття 

 

 

 

 

                   

              

позначення                                              референт (предмет) 

Рисунок 1.2. «Семіотичний трикутник» Ч. Огдена та А. Річардса 

«Семантичний трикутник» Ч. Огдена та А. Річардса відображає відоме 

положення про те, що форма мовного вираження позначає річ за допомогою 

поняття, яке асоціюється з формою у свідомості мовців [215, с. 27]. 

Трикутники Г. Стерна та Дж. Лайонза (див. рис. 1.3) ототожнюють значення 

слова з поняттям, продовжуючи середньовічну традицію, відповідно до якої 

значення мовної форми у даній мові є поняттям, пов’язаним з нею у свідомості 

мовців [244, с. 68]. 
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Рисунок 1.3. Трикутники лінгвістичного знака за Г. Стерном та 

Дж. Лайонзом 

Г. Фреге вважав «значенням» іншу вершину трикутника, яка відноситься до 

позамовної дійсності, а не є її відображенням у свідомості мовця. У сучасній 

лінгвістичній семантиці використовується термін «денотат» (для цієї вершини) 

[244, с. 69].                                                                                                                

                                                    зміст  

                           

 

 

 

                   форма                                                    значення 

Рисунок 1.4. Сутність лінгвістичного знаку за Г. Фреге 
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Враховуючи наукові погляди на лінгвістичний знак Л. Єльмслева, 

С. О. Карцевського, Дж. Лайонза, Ч. Огдена, А. Річардса, Ф. де Сосюра, Г. Стерна 

та Г. Фреге, вважаємо за доцільне запропонувати наступну схему мовного знака, у 

якій значення та поняття, які ототожнюються у численних теоріях, 

розташовуються на вершинах «семіотичного ромба» (див. рис. 1.5): 

значення 

 

 

 

звукове оформлення слова                                          денотат (предмет) 

 

   

 

                                                           поняття 

Рисунок 1.5. «Семіотичний ромб» 

Отже, мовний (лінгвістичний) знак у нашому розумінні – це письмовий або 

письмово-звуковий знак (слово, знак пунктуації, пауза), що використовується для 

вербальної комунікації. Він складається з: 

1) матеріального графічного чи звукового формального комплексу; 

2) мнемотату (який знаходиться в індивідуальному мозку змістовного 

образу, що складається із загальнокультурного (константного), еквівокаційного 

(контекстного) або ж евристичного (особистісного) розуміння формального 

комплексу. 

Констатуючи вищенаведені факти, можемо стверджувати, що семіотика на 

сучасному етапі свого розвитку є міждисциплінарною наукою, що не має чітко 

окресленого предмета дослідження. Будь-яке явище або процес, що 

розглядаються з точки зору знакового втілення, можуть стати предметом аналізу 

цієї наукової дисципліни. Мовний знак вважається лінгвістичним утворенням (за 
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визначенням мовознавців), служить для передачі інформації і володіє певними 

загальними властивостями, які залежать від функцій мови.  

Детальний аналіз категорії знака необхідний для подальшого глибокого 

розуміння досліджуваних фоносемантичних явищ при вивченні фонологічної 

системи сучасної німецької мови, пошуку універсальних закономірностей на 

фонетико-фонологічному рівні функціонування німецької мови, розкритті 

модифікаційних змін мовної і позамовної діяльності.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Фоносемантика – наука з тисячолітньою історією, ставлення до якої є 

неоднозначним. Незважаючи на те, що головний принцип даної лінгвістичної 

дисципліни щодо мотивованості звукової одиниці й правомірності явища ЗС 

неодноразово ставився під сумнів, нині ФС отримала статус функціонуючої у 

мові, хоча дискусії щодо універсальності та специфічності досліджуваного явища 

тривають і досі.  

2. Звукозображувальна система мови, яка є найбільш загальною категорією 

фоносемантики, складається зі звуконаслідувальної і звукосимволічної підсистем.  

3. Звуконаслідувальні слова утворюються в межах звукозображальної 

системи мови. Денотатом номінації при звуконаслідуванні є предмети, явища та 

процеси, які володіють здатністю формувати звуки, що підсвідомо асоціюються з 

названими предметами, явищами тощо.  

4. Предмети, явища та процеси, яким не властиве звукоутворення, 

виступають денотатом номінації при ЗС. Фоносемантичний ореол, або ореол 

змістовності звучання входить до складу будь-якого мовного знака. Його вплив 

може носити імпліцитний або експліцитний характер. Імпліцитний вплив 

проявляється у підсвідомому асоціативному зв’язку звуків з неслуховими 

враженнями. Фоносемантичний ореол, на нашу думку, створює лише фоновий 
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тон, який підтримує та збагачує окремі фонеми чи основний художній зміст 

тексту. 

5. На сучасному етапі розвитку мовознавства ФС все частіше розглядається 

крізь призму когнітивістики, в основі якої лежить концептуальна внутрішня 

форма, схематичне уявлення, які утворюють так звану концептуальну структуру 

функціонуючого фрагмента дійсності, перетворюючи його у лексико-

семантичний варіант (далі – ЛСВ) багатозначного чи однозначного слова. 

Припускаємо, що саме тому існує синонімія – один і той самий фрагмент 

дійсності отримує різні найменування, оскільки різні концептуальні внутрішні 

форми фіксують різні ракурси бачення одного і того ж досліджуваного об’єкта.  

6. Мова – це найпотужніший засіб формування думки; суспільне явище, що 

засвідчують такі основні її функції, як інформаційна, комунікативна, емотивна, 

когнітивна, гносеологічна, акумулятивна. Усі функції, як правило, реалізуються 

не ізольовано, а в різноманітних поєднаннях, адже кожне висловлювання у 

більшості випадків є багатофункційним.  

7. Всі функції у кінцевому результаті працюють на комунікацію, і в цьому 

сенсі комунікативна функція є провідною. Одночасно із засвоєнням мови людина 

засвоює знання про навколишній світ, що значно скорочує і спрощує шлях 

пізнання, оберігає людину від зайвих помилок. 

8. Природна мова є складною знаковою системою, багаторівневу 

організацію якої створюють як штучні мови логіки, математики, інформатики, 

програмування, так і мови різних видів мистецтв, комунікація між тваринами, 

система дорожніх знаків.  

9. Проблему цінності мовного знака пояснив Ф. де Сосюр, стверджуючи, що 

лінгвістичний знак поєднує поняття та акустичний образ і володіє двома 

суттєвими ознаками: довільністю (немотивованістю) та лінійністю (розгортається 

в часі та одному вимірі).  

10. Знак використовується для позначення предмета, що перебуває поза 

ним, для отримання, зберігання та передачі інформації. Своє значення знак 
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отримує лише в певній системі, оскільки поза нею він не є знаком і нічого не 

означає. 

11. Палітра фоносемантичних пошуків – невичерпна, оскільки кожен 

лінгвістичний і літературно-мистецький напрям у найрізноманітніших проявах 

розглядає символіку образів фонем, фонестем, морфем, лексем, синтагм, текстів. 

12. Сфера використання мовних одиниць із наявними фоносемантичними 

ознаками – це різні види руху, звучання, світлові явища, фізіологічні та емоційні 

стани як людини, так і представників тваринного світу. 

13. Сила та динамічність фоносемантики як розділу лінгвістики полягає в 

тому, що вона дозволяє при передачі однієї і тієї ж думки, але різними словами 

формувати неусвідомлюваний емоційний фон сприйняття, який у подальшому 

можна використовувати як додатковий засіб оптимізації запам’ятовування нової 

або іноземної лексики. 

Основні положення розділу висвітлені у таких публікаціях автора: [154–156; 

159; 161]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИКА ТА МЕТОДИ СУЧАСНИХ ФОНОСЕМАНТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Для сучасного лінгвістичного дослідження актуальним залишається 

загальнонаукове і філософське твердження про органічну єдність якісного та 

кількісного визначення предметів і явищ: «пізнати – означає виміряти» 

[163, с. 11]. У наукознавстві також підкреслюється, що саме дія закону переходу 

кількості у якість служить важливою умовою виявлення закономірностей 

існування об’єктів та явищ, у тому числі мовних.  

Якщо природничі науки порівняно давно «заговорили» мовою математики, 

то гуманітарні звернулися до неї значно пізніше: тільки у 40-50-их роках ХХ 

століття, при цьому першою з них була саме лінгвістика. І. О. Бодуен де Куртене, 

підводячи підсумки розвитку мовознавства ХІХ століття, наголошував на тому, 

що потрібно все частіше застосовувати у мовознавстві кількісне математичне 

мислення і таким чином більше наблизити його до точних наук [21, с. 116]. Це 

твердження науковця виявилося беззаперечним, тому у наші дні виявлено 

основне: «для мови безсумнівним є квантитативний фактор» [27, с. 14]. 

Беручи до уваги зазначене вище, варто звернути увагу на те, що мова, 

характеризуючись відповідними якісними та кількісними ознаками, є певною 

системною структурою, окремі підсистеми якої називають рівнями, що 

представлені відповідними одиницями: фонемами, морфемами, лексемами та 

синтагмами. Це ймовірнісно детермінована система, для вивчення якої 

використовуються квантитативні методи, пов’язані зі встановленням частотних, 

кількісних та інших нелогічних характеристик [100, с. 16]. 

Тому погоджуємося з думкою О. П. Журавльова, що комплексне 

застосування різних методів, у тому числі статистичних, допоможе отримати нову 
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інформацію про лінгвістичні об’єкти, конкретизувати факти, знайдені на інших 

шляхах історико-лінгвістичного пізнання [75, с. 67]. 

Слово «статистика» спочатку означало науку про стан держави (status – 

стан, лат.), яка займалася питаннями чисельності й армії, а також деякими 

господарськими аспектами. Як така, статистика сягає своїм корінням у сиву 

давнину; відомо, наприклад, що переписи населення проводилися задовго до 

початку нашої ери. Проте основи статистики в більш широкому значенні були 

закладені лише в ХVІІ ст. в Англії і Голландії [27, с. 35]. 

Вагомий внесок у розвиток математичної статистики і її основ – теорії 

ймовірностей – зробили математики А. М. Ляпунов, Н. В. Смирнов, 

Л. П. Чебишев, а також зарубіжні вчені – А. Гаусс, Р. Фітер та ін. 

Використання квантитативних методів при наукових дослідженнях дозволяє 

глибоко проникати у їх сутність. Оскільки деякі елементи мови і мовлення 

зумовлюються певною частотою і величиною, то мовленнєвий процес, відповідно, 

досліджується за допомогою методів математичної статистики. Учені-лінгвісти не 

могли не помітити статистичних характеристик елементів мовлення, тому 

зародження лінгвістичної статистики було неминучим. 

Зазначимо, що перші серйозні спроби застосовувати квантитативні методи у 

мовознавстві були зроблені на початку минулого століття математиками 

Н. А. Морозовим і А. А. Марковим. Ще тоді вони вказували на те, що, 

досліджуючи певне явище, не можна обмежитись голослівними ствердженнями 

як-от «більше», «менше», «рідше», «частіше», а потрібно оперувати числами, 

встановлювати рівень надійності отриманих результатів і вказувати на їх можливі 

коливання [107, с. 82]. Звідси стає зрозуміло, що загальні квантитативні методи в 

мовознавстві спочатку вводилися в основному математиками, які у мовленні 

шукали і знаходили математичні закономірності. 

Потреба у використанні статистики у мовознавстві ставала все більш 

неминучою, і в 1949 році М. Коєн заявив, що тривале нехтування числом у 

лінгвістиці приведе до гальмування її розвитку. П. Гіро відносить мовознавство 
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до типових статистичних наук, оскільки «мова, по ходу справи, є статистичним 

явищем», тобто таким, яке охоплює обчислювальні елементи, які проявляють 

статистичні тенденції, а тому вони можуть бути визначеними й інтерпретованими 

у числах. На його думку, частота мовних знаків володіє функціональним 

значенням і, як висновок, «статистична мовна функція є не менш важливою і не 

менш об’єктивною, ніж семантична функція, і стільки ж потрібною для повного і 

правильного розуміння мовних фактів» [53, с. 47]. 

Варто зупинитися на тому, що у сукупності математичних прийомів умовно 

розрізняють «кількісні» і «некількісні» методи. За допомогою останніх (теорія 

множин, теорія алгоритмів, математична логіка) можна вивчати, перш за все, 

систему мови (langue). Цей розділ науки отримав назву «комбінаторна 

лінгвістика». Використовуючи кількісні методи (теорія ймовірностей і 

математична статистика), можна досліджувати текст (parole). Саме цей другий 

напрям і є квантитативною лінгвістикою. 

Про роль статистичних методів у дослідженні мови Б. М. Головін говорив: 

«Викладачі-філологи вищих навчальних закладів потребують зараз не 

математизації своєї мови і наукових уявлень, а допомоги математики, яку вони 

відчують тоді, коли зможуть застосовувати деякі найбільш доступні інструменти 

лінгвостатистики» [55, с. 129].  

Відповідно до ступеня математизації дослідження у галузі квантитативної 

лінгвістики можна умовно поділити на три рівні. 

Верхній рівень – це рівень використання апарату математичної лінгвістики 

(теорія множин, теорія алгоритмів, математична логіка). Застосування цього рівня 

потребує спеціальної математичної освіти. Праці, що сюди належать, 

характеризуються пошуками «моделей» і «законів», розприділенням частот 

мовних одиниць, використанням важких формул, які займають значний об’єм 

площі наукової публікації і є недостатньо зрозумілими лінгвістові. Результати, 

отримані у роботах такого роду, зводяться до обговорення наступного: якому 

теоретичному розподілу відповідає отримана емпірична величина. Хоча такі праці 
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містять суттєві відкриття і мають безсумнівну евристичну цінність, вони 

вважаються нецікавими і нудними для лінгвіста.  

Середній рівень характеризується використанням таких статистичних 

показників, як середнє арифметичне, середнє квадратне відхилення і пропонує 

оперування наступними поняттями: біноміальне, нормальне, коефіцієнт варіації, 

коефіцієнт асиметрії, критерій хі-квадрат, коефіцієнт кореляції. Для їх оволодіння 

не обов’язково мати спеціальну математичну освіту, проте необхідно оперувати 

поглибленими знаннями лінгвістичних методів. 

Нижчий рівень можна було б обмежити умінням збирати елементарні дані 

про частоту поширення мовних факторів і представляти їх у вигляді відсоткового 

відношення. Проте це не є достатнім для отримання достовірних результатів 

[132, с. 19]. 

 

2.1. Методи дослідження фоносемантичних явищ 

 

У науковому пошуку використовуються такі методи: індуктивний, 

дедуктивний, порівняльно-історичний, зіставний, описово-аналітичний, 

психолінгвістичний, квантитативний (лінгвостатистичний) і методи 

компонентного, кореляційного та апроксимативно-кількісного аналізів. 

За допомогою індуктивного методу сформовано, систематизовано та 

описано матеріал дослідження (маємо на увазі фонеми як об’єкти дослідження із 

систем вокалізму та консонантизму сучасної німецької мови). Для визначення 

відмінних і спільних рис у функціонуванні голосних і приголосних фонем 

німецької мови та ілюстрації основних висновків і положень використовувався 

дедуктивний метод. Отже, застосовуючи синтез та аналіз індуктивно-

дедуктивного методу, опрацьовано та узагальнено досліджуваний інвентар, а 

також інтерпретовано отримані результати та сформульовано висновки. 

Порівняльно-історичний метод (компаративний, лінгвогенетичний), який 

виник на початку XIX ст. – це сукупність прийомів і процедур історико-
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генетичного дослідження мовних сімей і груп, а також окремих мов для 

встановлення закономірностей їх розвитку [107, с. 87]. Його основоположниками 

є Ф. Бопп, Я. Грімм, Р. Раск і О. X. Востоков. Цей метод ґрунтується на наукових 

прийомах відтворення (реконструкції) мовних фактів шляхом планомірного 

порівняння відповідних пізніших фактів, відомих безпосередньо за їх уживанням 

у мовленні. У нашому дослідженні техніка порівняльно-історичного методу 

зводиться до двох паралельних процедур: порівняння частоти вживання голосних 

і приголосних фонем та розгляд їх функціонування в історичному аспекті. Отже, 

порівняльно-історичний метод дозволив проаналізувати еволюційні зміни та 

закономірності розвитку фонологічної системи німецької мови шляхом 

порівняння її становлення та розвитку на різних етапах формування (тобто, у 

динаміці) та встановити спільні фоносемантичні константи і відмінності на 

матеріалі досліджуваної нами мови, а також уможливив виявити та порівняти 

зміни звуків німецької мови, які мають строго закономірний характер, оскільки 

корені та флексії є стійкими впродовж тисячоліть, що дає змогу реконструювати 

архетипи. 

Зіставний метод дозволив виявити спільні і специфічні ознаки 

функціонування голосних і приголосних фонем німецької мови протягом останніх 

60-ти десятиліть з метою виявлення причин подібностей та відмінностей у 

системі мови та в процесі еволюції. Проаналізовано артикуляційну базу сучасної 

німецької мови відповідно до диференційних ознак фонем. 

Найдавніший і найпоширеніший описовий метод, базу якого у нашому 

випадку творять факти німецької мови, ґрунтується на спостереженні об’єкта 

аналізу, планомірній інвентаризації мовних одиниць та поясненні особливостей їх 

будови та функціонування у синхронії (тобто, на певному етапі розвитку мови) 

[146, с. 184]. Цей метод служить для вивчення фактів мови на рівні основних її 

ярусів з погляду синхронічного аспекту, об’єднуючи усі методики і прийоми у дві 

групи: зовнішню та внутрішню інтерпретацію.   
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Прийоми внутрішньої інтерпретації вивчають мовні явища на основі 

стратифікації і систематизації синтагматичних і парадигматичних зв’язків. При 

цьому досліджувані одиниці (наприклад, морфеми) класифікуються за місцем і 

роллю у слові, участю у словотворенні, продуктивністю і частотністю. Внутрішня 

реконструкція мовного фонетичного процесу ґрунтується на гіпотезі регулярності 

дії фонетичних законів, суть яких передається формулою 2.1: 

                                                    L{
𝑎>𝑏

𝑃
𝑇},                                                        (2.1) 

тобто, у мові L (langue) звук [а] систематично переходить у звук [b] у позиції Р на 

етапі розвитку Т [107, с. 82]. 

 Мета описово-аналітичного методу у фоносемантичному дослідженні – це 

планомірна інвентаризація мовних одиниць у трьох шкалах «сили», «активності» і 

«оцінки» та формування зв’язку фонологічних одиниць мови з СЗЗ, встановлення 

закономірностей функціонування фонем у сучасній німецькій мові та 

інтерпретація результатів відповідно до фонематичного статусу досліджуваних 

фонем на основі вербального експерименту в письмовій формі [128, с. 29]. У 

нашій роботі – це проведення психолінгвістичного експерименту, який 

ґрунтується на наукових прийомах психолінгвістичного методу. За допомогою 

даного методу опрацьовано та проаналізовано мовні факти, отримані від носіїв 

мови в результаті спеціально організованого експерименту з вербальними 

реакціями на відповідні мовленнєві стимули (у нашому випадку йдеться про 

ізольовані фонеми, дифтонги та фонестеми). Для кращого розуміння природи 

досліджуваних фактів мови доцільно насамперед досліджувати людську 

свідомість, яка є користувачем і вмістилищем всього того, що прийнято називати 

мовою. Тому при проведенні експерименту ми звертаємося до інтуїції дослідника 

та інформантів, на основі якої і формується гіпотеза наукового пошуку.    

Аналізуючи лексику методом компонентного аналізу, ми розглядали 

лексичні підсистеми, які виділяли на основі семантичного критерію. Відібрану 

нами лексику досліджували шляхом виділення відносно самостійних відрізків 

простору. 
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Метод апроксимативно-кількісного аналізу застосовували для виявлення 

частоти вживання фонологічних одиниць та розгляду динаміки їх функціонування 

та функціонального навантаження у німецькій мові. 

Лінгвостатистичний метод – це сукупність статистичних 

(міжпарадигмальних) методик, прийомів і процедур, які використовуються для 

отримання кількісних даних про мовні явища з метою виявлення статистичних 

закономірностей функціонування одиниць мови та мовлення, а також для 

встановлення закономірностей побудови текстів [53, с. 45]. 

Одним із найефективніших статистичних прийомів у дослідженні 

фоносемантичних явищ вважаємо використання критерію середнього рівня хі-

квадрат (χ2), який і був застосований у нашій праці. 

Оскільки мова розглядається не тільки в якісному, але й у кількісному 

відношенні, то у лінгвістиці існує багато понять, пов’язаних із мірою (наприклад, 

тенденція до аналітичності). Тому при описі мови ми іноді використовуємо ряд 

термінів, опосередковано пов’язаних із кількістю, а саме статистичний прийом, за 

допомогою якого вимірюється ступінь відповідності фактичних даних і 

теоретично очікуваних. Представимо формулу 2.2 для обчислення критерію χ2 :  

                                                 χ2 = Σ
(О−Е)2

Е
,                                                       (2.2) 

де О – фактично очікувана величина, Е – теоретично очікувана величина 

[181, с. 12]. Ми використовуємо такі допоміжні статистичні поняття при 

дослідженні, як рівень значущості "Р" і кількість ступенів вільності. 

 Так, рівень значущості дозволяє судити про ступінь достовірності 

отримуваних у результаті розрахунків величин. Коли явище встановлено з рівнем 

значущості Р = 0,05 (якщо величина суми хі-квадрат менша ніж 3,84 при df = 1 і 

Р < 0,05), це означає, що випадкове відхилення від отриманих результатів складає 

0,05 або, іншими словами, можливість помилки дорівнює 5%. Отже, певним рівням 

значущості відповідають певні значення ймовірності. При ймовірності 99,9% 

рівень значущості Р = 0,001, при імовірності 99% рівень імовірності Р = 0,01 

(якщо величина суми хі-квадрат менша ніж 6,63 при Р = 0,01). 
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При статистичній обробці матеріалу прийнято вважати, що 5 %-й рівень 

значущості (Р = 0,05) є мінімальним для того, щоб розглядати отримані величини 

як достовірні. Природно, що з підвищенням вимог до достовірності результатів 

підвищується й рівень значущості. Вказану величину визначають за спеціальними 

статистичними таблицями [181, с. 16]. Для її визначення необхідне знання 

величини числа ступенів вільності. Не заглиблюючись у більш детальний аналіз 

цього поняття, обмежимося розглядом зв’язку кількості ступенів вільності з рівнем 

значущості, оскільки це має безпосереднє відношення до статистичної 

інтерпретації даних експериментів. 

Існуючий зв’язок кількості ступенів вільності і рівня значущості можна 

сформулювати так: зі збільшенням кількості об’єктів, які вивчаються, знижуються 

вимоги до величини, рівень значущості якої визначається. Інакше кажучи, 

зафіксованому зв’язку властива обернено пропорційна залежність [132, с. 22]. 

Необхідно підкреслити, що сам хі-квадрат є лише показником наявності чи 

відсутності зв'язку, а як міру зв’язку використовують коефіцієнт взаємної 

спряженості К, або, як його ще називають, «коефіцієнт Чупрова», який 

обчислюється за формулою 2.3: 

                                                       К = √
𝑥2

𝑁∙𝑑𝑓
,                                                   (2.3) 

де К – коефіцієнт взаємної спряженості, N – сума частот у вихідній таблиці, χ2 – 

величина хі-квадрата, df – кількість ступенів вільності. Величини коефіцієнта К 

коливаються від 0 до 1 [253, с. 18]. Зазначимо, що при вираховуванні однотипних 

коефіцієнтів, коли величини N та df ідентичні для всіх таблиць, як умовну міру 

зв’язку можна допустити величину 1. 

           Для перевірки лінгвістичних гіпотез, коли специфіка досліджуваного 

матеріалу не дозволяє отримати достатню кількість вибірок, будують 

чотирипільну таблицю спряжених ознак. Представимо схему таблиці спряжених 

ознак: 
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Таблиця 2.1 

Схема чотирипільної таблиці 

а b a+b 

с d c+d 

а+с b+d a+b+c+d 

 

При цьому числа у таблиці повинні бути розташовані так, щоб a ≥ b, c≥d. Сума χ2   

у даному випадку обчислюється за формулою 2.4: 

                                                χ2 =
(а𝑑−𝑏𝑐)2𝑁

(𝑎+𝑐)(𝑏+𝑑)(𝑎+𝑏)(𝑐+𝑑)
,                                             (2.4) 

де a, b, c, d – емпіричні величини у таблиці спряжених ознак, N – загальне число 

спостережень. 

       Для чотирипільних таблиць коефіцієнт взаємної спряженості К обчислюється 

за наступною формулою 2.5: 

                                                       К = √
𝑥2

𝑁
,                                                        (2.5) 

де N – загальне число спостережень, сума частот у вихідній таблиці, χ2 – величина 

хі-квадрата [181, с. 12].  

         Для визначення залежностей між різними одиницями і встановлення 

причинного зв’язку використовуємо метод кореляційного аналізу, метою якого є 

виявлення спільних тенденцій, тобто прямого та зворотного кореляційного 

зв’язків досліджуваних нами фоносемантичних явищ. Йдеться про пряму 

кореляцію, коли при збільшенні частоти одного явища збільшується частота 

інших параметрів, а про зворотню – коли при збільшенні частоти одного явища 

частота інших параметрів, навпаки, зменшується. 

         Для обчислення рангового коефіцієнту, який є найпростішим видом 

кореляційного аналізу, В. І. Перебийніс подає формулу 2.6: 

                                                          𝜌=1 – 
6 ∑ 𝑑2

𝑛3−𝑛
 = 

6 ∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2−𝑛)
,                                       (2.6) 

де 𝜌 – критичне значення, n – кількість зіставлюваних рядів [181, с. 18]. 
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           В. В. Левицький стверджував, що величина коефіцієнта кореляції вказує на 

ступінь зв’язку між явищами, а його знак демонструє характер зв’язку. Тому 

учений подає наступну найпоширенішу формулу для обчислення коефіцієнта 

кореляції: 

                                              𝑟 =  
∑(𝑥1−�̅�)(𝑦−�̅�)

√∑(𝑥1− �̅�)2  (𝑦1− �̅�)2
,                                                  (2.7) 

де r – коефіцієнт лінійної кореляції, ∑ − сума величин, отриманих у результаті 

певної операції, х1 – значення першої ознаки, у1 – значення другої ознаки, х̅ – 

середня (теоретична) величина значень першої ознаки, у̅ – середня (теоретична) 

величина для іншої ознаки [132, с. 20]. 

 

2.1.1. Фоносемантичний аналіз на матеріалі сучасної німецької мови 

 

Завдяки системному підходу до дослідження звукозображувальності метод 

фоносемантичного аналізу, розроблений С. В. Вороніним, найповніше пояснює 

механізм явища ФС, уможливлюючи вирішення багатьох проблем ЗС. Його 

метою є встановлення наявності чи відсутності звукозображальності у слові та 

виявлення характеру вказаного вище мовного явища.  

Звукосимволічні слова, у порівнянні із звуконаслідувальними, утворюють 

підсистему у межах звукозображувальної системи мови, налічуючи великий 

лексичний діапазон. Сфера початкової денотації звукосимволічного слова (тобто, 

сфера денотації до появи його різноманітних переосмислень) у більшості випадків 

співпадає зі сферою мотивації. Тому фоносемантичний аналіз вказує на те, що 

основу номінації звукосимволічного слова утворюють ознаки об’єктів, які 

сприймаються будь-якою сенсорною модальністю (зрозуміло, крім слухової, коли 

мова йде про звуконаслідувальне слово). Це можуть бути ознаки, отримані за 

допомогою зору, смаку чи органічних відчуттів. Проте їх найбільша кількість 

виражається через зір: це рух (миттєвий / триваючий, швидкий / повільний, 

хаосний), статика (відстань: близька / далека, розмір: великий / малий, форма: 

кругла / викривлена). Беручи до уваги наведені вище факти, можемо умовно 
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визначити сферу мотивації і початкової денотації звукосимволічних слів у 

загальному як «незвук» [92, с. 36].  

 На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки існують достатньо 

об’єктивні і строгі етапи та критерії «розпізнавання» даної лексики, які 

утворюють механізм фоносемантичного аналізу. Відповідно до авторських 

досліджень С. В. Вороніна, метод фоносемантичного аналізу складається з шести 

етапів, кожен із яких певною мірою дозволяє розкрити явище звуконаслідування 

чи ЗС, визначити характер мотивації мовної одиниці. Його основними 

складовими є етимологічний та типологічний аспекти аналізу лексичної одиниці 

[45, с. 34]. 

На першому етапі «Семантика» визначається суть джерела звучання та 

звукового значення. Коли у системі значень знаходиться хоча б одне звукове 

значення мовної одиниці, то йдеться про звуконаслідування, тобто про ономатоп. 

Наведемо приклад другого етапу «Критерії», під яким розуміємо 

ідентифікацію звукосимволічних мовних одиниць на основі аналізу 

звукосимволічного матеріалу неспоріднених мов. Сюди належать:  

І. Семантичні критерії, до яких належать: 

1) експресивність та емоційність; 

2) образність;  

3) конкретність; 

4) позначення найпростіших елементів психофізіологічного універсуму людини. 

ІІ. Граматичні критерії, які включають морфологічну гіпераномальність. 

ІІІ. До словотворчих критеріїв належить редуплікація.  

ІV. Структурно-фонетичні критерії складаються із:  

1) фонетичної гіпераномальності; 

2) відносної однорідності форми; 

3) фонетичної гіперваріативності (протетичний сонорний, метатеза, чергування 

голосних та приголосних – за способом, місцем артикуляції, дзвінкістю або 

глухістю). 
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V. Функціональні критерії – це стилістична обмеженість. 

VІ. Інтерлінгвістичні критерії – це типологічна подібність (ізоморфізм) 

звукосимволічних слів різних мов. 

Варто зазначити, що у процесі мовної еволюції одиниці мови можуть 

втрачати свою початкову звукосимволічність, тому семантичні та функціональні 

критерії є дієвими тільки у співвідношенні з етимологічним аналізом [141, с. 184 –

 185]. 

 В основі третього етапу «Етимологія» лежить глибоке пізнання слова з 

урахуванням його фонетично-семантичних корелятів у споріднених мовах. 

 Четвертий етап «Екстралінгвістика» – це процес встановлення мотиву 

номінації при співвідношенні акустичних і артикуляторних характеристик 

звукової оболонки етимона із сенсорно-емоційними характеристиками денотата, 

визнання його примарної мотивованості. 

 На п’ятому етапі «Типологія» виявляються подібні за звуковою формою 

фонемотипи у неспоріднених мовах. 

 На останньому шостому «Сумарному» етапі розглядається комплекс 

матеріалу проведеного дослідження та з’ясовуються причини наявності чи 

відсутності звукосимволічного явища та його характер [141, с. 186].   

 Такий аналіз застосовується тепер у багатьох дослідженнях і свідчить про 

те, що у мові є багато звукозображальної лексики, більшість з якої – це латентні 

утворення, звукозображальний характер яких може бути виявленим тільки за 

допомогою вищевказаних етапів і критеріїв фоносемантичного аналізу. 

Детальний аналіз поданих методів зумовлений тим, що більшість з них 

використовується у нашому дослідженні, а саме: реконструктивний історичний та 

порівняльно-історичний методи, описовий експериментальний (метод інтуїції та 

асоціації, під час обробки даних – метод дедукції) та статистичний. 

Усе вищезазначене дає змогу зробити висновок, що тенденція застосування 

статистичних прийомів при дослідженні лінгвістичних явищ обґрунтовується 

наступними чинниками:   
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- об’єктивною властивістю мови і кількісних характеристик; 

- внутрішньою залежністю, яка існує між якісними і кількісними 

характеристиками мовної структури; 

- підвладністю частоти різних елементів мови у мовленнєвому потоці 

тим чи іншим статистичним законам.                                                                                                    

Отже, важливість застосування статистичних методів у лінгвістиці 

беззаперечна, адже багато мовних закономірностей не можна розглядати лише як 

абсолютні закони, їх необхідно трактувати як правила, які випливають із 

статистичної ймовірності. Зауважимо, що у мові неможливо обійтись без таких 

категорій, як мало, багато; несуттєво, суттєво; правило, виняток. Фактично 

вони є джерелом квантитативної лінгвістики, яка намагається надати поняттям, 

пов’язаним із кількісними показниками, точного змісту. Мову необхідно 

розглядати за допомогою чітких статистичних методів для аналізу мовного 

матеріалу і його систематизації.  

Таким чином, імовірно-статистична методика дозволяє отримувати 

результати та на їх підставі робити переконливі лінгвістичні висновки, які 

дозволяють заглиблюватись у природу досліджуваного явища і прослідковувати 

певні тенденції у мовних фактах щодо характеру функціонування мовних одиниць 

у мовленні. 

 

 2.2. Матеріал дослідження 
 

У лінгвістиці на сьогодні найпоширенішою є думка про те, що певний звук 

не має наперед визначеної вартості щодо свого змісту, тих асоціацій, думок і 

настроїв, які він ніби викликає, а все чи майже все залежить від індивідуального 

підходу до звука, тобто від автора, який пов’язує дане конкретне звучання з 

чимось відповідним його задумові, а також від читача (слухача), який 

спроможний або не спроможний цю відповідність відчути. 
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Матеріалом для нашого експериментального дослідження стали 15 

голосних [ɪ, і:, у, у:, ʊ, u:, ɛ, е:, œ, ø:, ͻ, о:, ɛ:, а, ɑ:] та 20 приголосних фонем [p, t, 

k, b, d, g, m, n, ŋ, f, s, ʃ, ç, x, v, z, l, r, h, j] сучасної німецької мови. 

Із аналізу було вилучено дві фонеми, а саме: редуковану [ә] і [ӡ], яка 

зустрічається виключно у запозичених словах, та три африкати: [pf], [ts], [tʃ]. 

Методика дослідження. Зі всіх перерахованих звуків було складено 57 

бінарних опозицій (16 для голосних і 41 для приголосних). Опозиції для голосних 

підбирались з урахуванням їх різних параметрів: відповідно до довготи 

(наприклад, i: – ʊ), ступеня піднесення (наприклад, ε – o:, i: – a), лабіалізації 

(наприклад, γ: – œ, ø: – ʊ) та ряду (наприклад, ɪ  – o:), а для приголосних – 

відповідно до місця (p – k, p – t) і способу творення (r  –  l), участі голосу, тобто, 

дзвінкості / глухості (p – b, k – ŋ).   

Багаторічний досвід вивчення ЗС у Чернівецькому університеті показує, що 

подання звуків у складі опозицій і створення таким чином умов для контрастного 

співставлення сприяє об’єктивнішому вивченню символічних властивостей 

звуків, що виражається у збільшенні стандартного відхилення від отриманих 

середніх оцінок. 

Зазначимо, що дещо подібну методику проведеного нами експерименту 

застосовували ще американський лінгвіст Е. Сепір (перша половина ХХ ст.) та 

японські лінгвісти Оуата (1963) і Морі (1981).  

Інформанти. Інформантами виступили студенти віком 20-30 років 

університету ім. Гумбольдта (Берлін, Німеччина), кафедр німецької літератури, 

німецької мови та лінгвістики. Вважаємо за потрібне констатувати той факт, що 

подібні дослідження проводились з різною кількістю опитаних від 20 до 300. 

Щодо цього існує ряд рекомендацій: достатнім, наприклад, вважається 

використання від 30 опитаних, а збільшення кількості опитаних до 300 не дає 

кращих результатів [132, с. 22]. Враховуючи досвід попередніх експериментаторів 

(у нашому випадку маємо на увазі С. Ертеля та В. І. Кушнерика), було вирішено 

обмежитися участю 30 інформантів, які протягом академічної години оцінювали 
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кожну із трьох шкал. Одночасне оцінювання трьох шкал не рекомендується, 

оскільки матеріал дослідження надто специфічний і оцінювання звуків може 

викликати в інформантів певні труднощі. 

Анкета. Усі досліджувані нами звуки були записані на аркушах паперу 

розміром 200 мм × 300 мм за допомогою транскрипційних знаків, 

загальноприйнятих у фонології німецької мови і зафіксовані у словнику «Das 

Aussprachewörterbuch» [312]. На цьому ж аркуші була надрукована інструкція і 

приклади для роз’яснення значень знаків транскрипції, а також анкета для 

інформантів. Усі підготовлені таким чином матеріали подавались інформантам. 

З метою уникнення ідентичності та інтерференції відповідей кожен 

інформант отримав індивідуальну анкету (див. дод. А). 

Інструкція. Інструкція була складена таким чином, щоби, по можливості, 

запобігти дії механізму «мовних навичок» (див. дод. А.1). Її зміст такий: «Ви 

берете участь у психолінгвістичному експерименті. Прочитайте, будь-ласка, 

подані фонеми, пошепки промовивши біном звуків (наприклад, «b – p», 

порівняйте їхнє звучання і оцініть його за шкалою: «слабкий – сильний»). Інакше 

кажучи, яку ідею змогла б передати кожна фонема (наприклад, «b – p» = 2 – 4; це 

означає, що «b» символізує щось «слабке», а «р» – «сильне» за п’ятибальною 

шкалою, де 1 – щось «дуже слабке», 2 – «слабке», 3 – «нейтральне», 4 – «сильне», 

5 – «дуже сильне»). Після озвучування всіх опозицій звуків запишіть своє 

рішення у анкету». 

Ідентичні інструкції пропонувались для оцінювання шкал «повільний – 

 швидкий» і «неприємний – приємний» (див. дод. А.2 і А.3). 

Наступним матеріалом для експериментальної розвідки послужили більш 

ніж 3500 ономатопів, що належать до різних частин мови (вигуки, дієслова, 

іменники, прикметники), у тому числі й композити, які були відібрані нами із 

сучасних словників німецької мови для встановлення способів словотвору і його 

особливостей у звуконаслідувальній системі сучасної німецької мови (див. дод. Е, 

Ж, З, И, Й).  
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Висновки до розділу 2 

 

1. За допомогою таких загальнонаукових методів і аналізів, як: індуктивний, 

дедуктивний, порівняльно-історичний, зіставний, описово-аналітичний, 

психолінгвістичний, лінгвостатистичний, компонентний, кореляційний та 

апроксимативно-кількісний, відбулося комплексне дослідження опрацьованого 

нами лексичного матеріалу, узагальнення та інтерпретація отриманих результатів. 

2. Комплексне застосування усіх вище описаних нами методів сприяло 

виявленню таких обставин функціонування німецької мови, які іншим способом 

не досліджуються; створило можливості для глибокої всебічної інтерпретації 

причин і результатів мовної еволюції, тривалості цих еволюційних процесів та їх 

хронологію; дозволило певною мірою спрогнозувати майбутній розвиток мови. 

3. Використання квантитативних методів при вивченні стилів засвідчує, що 

у різних стилях літературної і побутової мови, а також у різних стилях і жанрах 

художньої літератури частота вживання різних типів лексичних одиниць 

неоднакова. Точні пошуки у цій сфері допомагають встановити структурно-

граматичні і семантичні відмінності між стилями. 

4. Використання лінгвостатистичного методу на основі кількісно-частотних 

даних, який володіє великими евристичними можливостями, аргументує 

досліджуваний фоносематичний матеріал. 

5. Діапазон статистичних завдань у лінгвістиці настільки зріс, що до 

традиційних методів, які використовувалися впродовж десятиліть, додалися нові 

непараметричні критерії відмінностей (наприклад, метод інтуїції у дослідника та 

інформантів). 

6. Популярність лінгвостатистики постійно зростає, про що свідчить не 

лише велика кількість робіт, опублікованих за останні роки, а також і регулярне 

проведення конференцій, симпозіумів, присвячених питанням, тісно пов’язаних із 

застосуванням квантитативних методів у мовознавстві. 

Основні положення другого розділу відображено у такій публікації автора: 

[160]. 
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РОЗДІЛ 3 

  

СИМВОЛІЧНІ ЗНАЧЕННЯ ФОНЕМ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

 Наукове дослідження звукового складу та історії німецької мови 

починається з другої половини ХVІІ ст. Класичною працею цього періоду у галузі 

історичної фонетики є праця Я. Грімма «Geschichte der deutschen Sprache», у якій 

німецький учений зробив першу спробу систематичного огляду звукових 

особливостей тогочасної німецької мови. Наступні кроки у цьому напрямі 

пов’язані з вивченням звукових явищ у власне історичному аспекті, що знаходить 

своє відображення у таких наукових працях: «Исторический синтаксис немецкого 

язика» В. Т. Адмоні, «История немецкого языка» B. M. Жирмунського, «Вступ до 

германського мовознавства» Ю. О. Жлуктенка і Т. А. Яворської, «Историческая 

фонетика немецкого языка» Л. Р. Зіндера, «Grundlagen der Germanistik» К. Колера, 

«Історія німецької мови» В. В. Левицького, «Практикум по истории немецкого 

языка» М. В. Строєва, «Geschichte der deutschen Sprache» В. Шмідта [79; 133; 286; 

301]. 

 Доцільність дослідження символічних значень голосних і приголосних 

фонем на матеріалі сучасної німецької мови з використанням психолінгвістичних 

експериментів зумовлені фрагментарністю деяких досліджень ЗС та певними 

прогалинами у процедурному механізмі. 

Вважаємо, що проведений нами експеримент дозволить дати відповіді на 

ряд дискусійних запитань у галузі ЗС.  

 Пропонуємо огляд артикуляційної сфери вокалізму та консонантизму 

сучасної німецької мови, оскільки фонетико-фонологічний опис голосних і 

приголосних сучасної німецької мови має на меті, перш за все, з’ясувати їх 

артикуляційні та акустичні характеристики і на цій основі уточнити їх можливі 

символічні властивості. 
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Вважаємо за доцільне наголосити, що німецька мова, як і кожна інша, 

володіє своїми індивідуальними властивостями щодо кількості та якості фонем, 

які є однією з головних передумов фонічного багатства кожної мови; їхньої 

частотності; скупченості та комбінацій (тут особливу роль для мистецтва слова 

виконують фактори співвідношення голосних та приголосних, а також глухих та 

дзвінких приголосних); тривалість у часі певної фонеми під час вимови 

[105, с. 59]. 

 Звуки розрізняються фонематично, коли вони, не перебуваючи у 

відношеннях додаткової дистрибуції, тобто вживаючись у цілком однакових або 

подібних фонетичних умовах, використовуються зі смислорозрізнювальною 

метою, тобто протиставляються [220, с. 22]. 

 Фонологічна система німецької мови нараховує 42 звуки, серед яких 

розрізняють 15 голосних, 3 дифтонги, 20 приголосних і 3 африкати. 

 

3.1. Система консонантизму сучасної німецької мови 

 

 Система консонантизму німецької мови, яка складається із двадцяти 

приголосних і трьох африкат, характеризується способом утворення лабіальних 

і дентально-альвеолярних звуків, коли середня частина спинки язика дещо 

припіднята, а весь язик припіднятий до передньої частини твердого піднебіння 

і просунутий дещо вперед (пом’якшення (палатальність)). На  початку слова, 

після паузи та глухих звуків німецькі дзвінкі оглушуються.   

З артикуляційного погляду приголосні класифікуються за місцем та 

способом творення. За місцем творення: губні (лабіальні), язикові, язичкові 

(увулярні), глоткові (фарингальні) і глоткові (ларингальні). Губні, у свою чергу, 

поділяються на губно-губні (білабіальні) та губно-зубні (лабіодентальні). Язикові 

поділяються на передньоязикові, середньоязикові, задньоязикові. За пасивним 

артикулятором передньоязикові поділяються на міжзубні (інтердентальні), зубні 

(дентальні) та піднебінні [199, с. 53].  
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З акустичного погляду приголосні бувають свистячими або шиплячими. 

Залежно від форми язика та ділянки язика, яка бере участь у творенні приголосно, 

звуки поділяють на апікальні, дорсальні та какумінальні. Наступні звуки гортанні 

(ларингальні), глоткові (фарингальні) та язичкові (увулярні). 

За способом творення приголосні поділяються на проривні, щілинні, 

зімкнено-прохідні та африкати. 

З погляду додаткової артикуляції, коли до основного тембру додається ще 

й додаткове забарвлення, виділяють звуки тверді, м’які й аспірати – це [р], [t], [k]. 

3а тривалістю вимовлення приголосні бувають довгими і короткими. 

Довгота позначається на письмі подвоєнням звука, а в транскрипції записується 

як довгий звук [222, с. 33].  

Основою їх класифікації є два найважливіші критерії: спосіб утворення та 

орган артикуляції. 

За способом утворення розрізняють:  

1) дзвінкі та глухі приголосні;  

2) шумові та сонанти;  

3) чисті та носові приголосні. 

Глухими називають приголосні, які утворюються без участі голосу тільки 

за допомогою шуму. У німецькій мові – це [р], [t], [k], [f], [s], [ʃ], [ҫ], [h], [pf], 

[ts], [tʃ]. Дзвінкі – приголосні, в утворенні яких беруть участь голосові зв’язки. 

До них належать [b], [d], [g], [v], [z], [ʒ], [j], [m], [n], [ŋ], [1], [r], [R]. 

Залежно від звучання розрізняють шумові приголосні й сонанти. Якщо у 

звучанні приголосного переважає шум, мова йде про шумові звуки,  якщо ж – 

голос, то це сонанти. До останніх відносять [l], [r], [R], [m], [n], [ŋ]. [m], [n], [ŋ] 

– суто голосові приголосні, при вимові [r], [R] і [1] чути незначний шум. [R] i 

[г] супроводжуються тремтінням, [l] – легким тертям. Решта приголосних – 

шумові. 

Поділ приголосних на чисті і носові залежить від позиції піднебінної 

завіси, яка при утворенні чистих приголосних притиснута до задньої стінки 
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глотки і тому закриває шлях до носової порожнини. Саме через це носова 

порожнина не бере участі в артикуляції цих звуків. При утворенні носових 

приголосних піднебінна завіса опущена і повітря проникає у носову порожнину 

без перешкод. Німецькі носові приголосні – [m], [n], [ŋ]. Решта фонем є 

«чистими», тобто не носовими. 

Залежно від типу перешкоди та шуму шумові приголосні поділяються на 

змичкові (проривні), фрикативні (спіранти), взривно-фрикативні (африкати). 

Проривні приголосні утворюються за допомогою зімкнення ротовій 

порожнині, яка вибухає внаслідок натиску повітря. До проривних належать [р], 

[t], [k], [b], [d], [g]. Перші три – глухі, останні три – дзвінкі. 

Фрикативні фонеми утворюються через щілину у ротовій порожнині, 

куди проходить потік повітря під певним тиском, спричиняючи тертя. У такий 

спосіб утворюються [f], [s], [ʃ], [ҫ], [х], [h], які є глухими, а [v], [z], [j] – 

дзвінкими. 

Коли змичка без вибуху переходить у щілину, виникають африкати. У 

німецькій мові усі три африкати [рf], [ts], [tʃ] є глухими. 

 Сонанти за способом утворення поділяються на носові, бокові та 

тремтячі приголосні. При артикуляції носових утворюється змичка, яка не 

вибухає, і повітря проходить через носову порожнину. 

Бокові фонеми мають змичку та дві бокові щілини, до яких належить [1]. 

За допомогою кінчика язика і його передньої частини утворюється змичка між 

альвеолами та верхніми зубами. Бокові краї язика, торкаючись зубів, 

утворюють щілини, крізь які проходить повітря. 

Тремтячі звуки виникають унаслідок швидкої зміни змички і щілини, до 

яких належать [r], що утворюється за допомогою кінчика язика, який 

торкається верхніх зубів, і увулярний [R], а увулярний [R] – за допомогою 

задньої частини язика і змички [8, с. 77]. 

Залежно від органу артикуляції німецькі приголосні поділяють на: губні, 

передньо-, середньо- і задньоязикові, увулярні та фарингальні. 
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Губні утворюються за допомогою обох губів, сюди належать [р] та [b]. 

При губно-зубних приголосних [f] і [v] нижня губа є органом, який 

наближається до верхніх зубів, у такий спосіб утворюючи щілину. Орган 

артикуляції передньоязикових приголосних – передня частина язика, яка 

утворює щілини і змички з верхніми зубами та передньою частиною твердого 

піднебіння. Так утворюються передньоязикові [t], [d], [s], [z], [ʃ], [n], [1], [r]. 

При утворенні середньоязикових приголосних [ҫ] і [j] середина язика 

піднімається до твердого піднебіння й утворює щілину, а задньоязикові [k], [g], 

[ŋ] і [х] виникають унаслідок підняття задньої частини язика до м’якого 

піднебіння й утворення там щілини. 

Увулярні звуки утворюються за допомогою увули (язичка), яку задня 

частина язика змушує вібрувати. Таким способом виникає німецький 

увулярний [R]. При утворенні фарингальних приголосних артикулюючим 

органом є глотка [289, с. 88–91]. 

Щодо слабкої чи сильної позиції фонем у слові, то глухі приголосні 

звучать найчіткіше у наголошеному складі перед голосним заднього або 

середнього ряду. У ненаголошених складах вони дещо втрачають своє 

звучання, наприклад: Kontrast [konʹtrast], Phonologie [fonoloʹgi:]. 

Дзвінкі приголосні найчіткіше вимовляються: 

1) між голосними; 

2) між сонантом і голосним; 

3) перед голосними заднього та середнього ряду; 

4) перед голосними переднього ряду. 

У кінці складу вони втрачають дзвінкість: Tag [ta:k], und [ʊnt], täglich 

[ʹtε:kliҫ]. В абсолютному анлауті та після глухих дзвінкі приголосні стають 

напівдзвінкими: Dresden [ʹdrе:zdən], Beruf [bəʹru:f]. Сонанти звучать чітко 

майже в усіх позиціях. Особливої уваги вимагають задньоязикові приголосні 

[k] і [g]. 

5) На дзвінкий приголосний впливає не тільки наступний, але й 
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попередній голосний: Kiel [ki:l], kühl [ky:l], Gabel [ʹga:bəl]. 

6) Після голосних переднього ряду дзвінкі приголосні артикулюються в 

передній частині ротової порожнини: gibt [gi:pt] у порівнянні з gab [ga:p] чи 

gut [gu:t]; Kiel [ki:l], kühl [ky:l] у порівнянні з kahl [ka:l] чи Kohl [ko:l]. Отже, 

після голосних переднього ряду дзвінкі приголосні перебувають у слабкій 

позиції [293, c. 160]. 

 У німецькій мові крім опозиції «дзвінкий-глухий» також існує 

протиставлення «сильний–слабкий». Глухі приголосні вимовляються з більшим 

придихом і напруженням м’язів, ніж відповідні дзвінкі звуки. 

За диференційними ознаками «дзвінкий–глухий» і «сильний–слабкий» 

наступні фонеми протиставляються одна одній таким чином: 

 [р] – [b]: Pein – Bein [paen] – [baen], 

 [t] – [d]: Tier – dir [ti:r] – [di:r], 

 [k] – [g]: Kern – gern [kɛrn] – [gɛrn], 

 [f] – [v]: Faß – was [fas] – [vas], 

 [s] – [z]: reißen – reisen [ʹraesən] – [ʹraezən]. 

Глухі щілинні приголосні [x], [h] і африкати [pf], [ts], [tʃ] не мають 

дзвінких відповідників. 

Систему консонантизму у сучасній німецькій мові схематично подаємо у 

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Класифікація приголосних сучасної німецької мови 

 Губні Зубні 

(альвеолярні) 

Середньо-

піднебінні 

(палатальні) 

М’яко-

піднебінні 

(велярні) 

Язичкові 

(увулярні) 

Гортанні 

Носові m n  ŋ  

Проривні p, b t 

d 

 k 

g 

 

Африкати pf ts t∫   



88 
 

  

Фрикативні f, v s, z ʃ, ç, j x h 

Бокові  l    

Ротичні  r  

 

Ach-Laut [х], Іch-Laut [ҫ] і Hauchlaut [h] – глухі й щілинні приголосні, [x] 

та [ҫ] – це відтінки однієї фонеми, які виступають в ізольованих позиціях і 

знаходяться під впливом сусідніх фонем. Якщо [х] стоїть у середині й кінці 

слова тільки після голосних заднього, середнього ряду й дифтонга [ао], то [ҫ] – 

у середині й кінці лексеми після голосних переднього ряду і дифтонгів [ае] та  

[ͻø], наприклад, Fach [fax] – Fächer [ʹfɛ:ҫər]  [26, с. 67]. У наведеному нами 

прикладі властивості обох звуків обумовлені їх позицією. 

Певною позицією у слові обумовлюються і властивості [ҫ] (Іch-Laut). 

Після [n], [1], [r] місце артикуляції [х] наближається до місця артикуляції 

передньоязикових приголосних і виникає [ҫ]. Наприклад, manch [manҫ], Milch 

[mɪlҫ]. 

Проте у деяких випадках [х] і [ҫ] знаходяться виоднакових позиціях, але 

вимовляються по-різному. Це стосується позиції на початку слова перед 

голосними середнього і заднього ряду (наприклад, Chasan (керівник єврейської 

громади) – [xaʹzan]) та інколи в середині слова (rauchen – [ʹraoxən]). 

Найбільше суперечок виникає з приводу німецьких африкат [pf], [ts] i 

[tʃ], які трактують як складні приголосні, що утворюються в одному місці 

одним органом артикуляції і складаються з двох елементів: проривного та 

щілинного. Африкати відрізняються від сполучення проривного та щілинного 

звуків значно тіснішим поєднанням елементів: пор. [ts] і [ks]. Тому африкати 

вважаються монофонемами [296, с. 94–99]. Своєрідністю фонетичної системи 

консонантизму німецької мови є те, що тільки в ній є губний африкат [pf]. 

Приголосні [р] і [b] за способом утворення – проривні звуки, які 

утворюються одним активним органом. Диференційними ознаками цих фонем з 

одного боку виступають «глухість–дзвінкість», а з іншого – «сила–слабкість». 

Наприклад: Paar [pa:r] – bar [ba:r]. 
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У процесі артикуляції [р] обома губами утворюється вибух, при якому 

м’язи сильно напружені. Потік повітря витягує губи вперед, потім вибухає, 

після чого також відчувається придихання. За результатами нашого 

психолінгвістичного дослідження губно-губний проривний глухий [р] володіє 

найвищим СП за шкалами «сили» та «активності», проте у шкалі «оцінка» 

виконує набагато меншу кількість символічних функцій, виражаючи щось 

«неприємне». 

Приголосний [b] вимовляється з меншим напруженням м’язів. Губи 

більше стиснуті, проте не дуже витягнуті вперед, як при [р]. Вибух 

зменшується, придихання відсутнє. При вимові [р] і [b] язик не торкається 

піднебіння. Губно-губний проривний дзвінкий [b] при вираженні ідей «сили» і 

«активності» асоціюється із чимось «слабким» і «повільним», а щодо «оцінки» 

– «приємним».  

Обидві приголосні фонеми [t] i [d] мають одне місце й орган артикуляції. 

Різниця між ними як при [р] і [b] – у глухості й дзвінкості, ступені напруження 

м’язів та подиху. 

При артикуляції [t] передня частина язика торкається верхніх зубів. Через 

вибух виникає шум, який супроводжується придиханням. У такий же спосіб 

утворюється змичка при дзвінкому [d]. Різниця полягає лише у слабшому 

напруженні м’язів, послабленому подиху та присутності голосу [225, с. 189]. 

Позиція альвеолярного проривного глухого [t] за всіма показниками у 

трьох шкалах суттєво відрізняється. Так, у групі «сила» асоціюється із чимось 

«сильним», позиція у «активності» свідчить про позначення «дуже швидкого», 

а в «оцінці» – «дуже неприємного».  

Альвеолярний проривний дзвінкий [d] за своєю символічною значущістю 

є нейтральним у перших двох позиціях, але в останній володіє максимальним 

символічним потенціалом. 

Пара консонантних звуків [k] і [g] відрізняється від інших проривних 

приголосних [р] – [b], [t] – [d] місцем артикуляції. Обидва звука – самостійні 
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фонеми. Диференційні ознаки цих фонем – глухість та дзвінкість, різні ступені 

напруження м’язів і подиху. Пор. [kalt] kalt – [galt] galt. 

 При артикуляції глухого [k] між м’яким піднебінням і задньою частиною 

язика утворюється вибух. М’язи та подих напружені, тому вибух 

супроводжується придиханням. При вимові [g] змичка утворюється позаду і 

супроводжується слабшим вибухом, ніж при [k], придихання немає. 

[k] – задньоязиковий проривний глухий має асоціативне значення чогось 

«сильного», «швидкого», але «дуже неприємного».  

[g] – задньоязиковий проривний дзвінкий символізує щось «слабке», ні 

повільне, ні швидке, тобто «нейтральне» і «приємне». 

Артикуляція самостійних фонем [f] і [v] відрізняється одна від одної 

присутністю голосу та ступенем напруження м’язів і подиху (наприклад,  fort 

[fͻrt] – Wort [vͻrt]).  

При артикуляції глухого [f] між краями верхніх зубів та нижньої губи 

утворюється щілина, через яку проходить повітря. М’язи і подих дуже 

напружені. Звук супроводжується тертям. Дзвінкий [v] вимовляється з меншим 

напруженням м’язів і подиху, ніж глухий [f]. Обидва звуки не повинні 

пом’якшуватися перед голосними переднього ряду [233, с. 33]. 

Губно-зубний щілинний глухий [f] притаманний нейтральній зоні щодо 

«сили», проте асоціюється зі «швидкістю» та «неприємністю» щодо 

«активності» та «оцінки». 

Губно-зубний щілинний дзвінкий [v] має низькі абсолютні оцінки у всіх 

трьох шкалах і підтверджує своє асоціативне значення із чимось «слабким», 

«повільним» і «неприємним». 

Щілинні [s], який у нашому експерименті відповідає за щось «сильне», 

«швидке», «неприємне» і [z] із нейтральною зоною у шкалі «сила» і «оцінка», 

мінімальним символічним потенціалом у шкалі «активність» мають одне місце 

артикуляції, проте відрізняються способом утворення. Глухий [s] вимовляється 

із більшим напруженням м’язів і подиху, ніж приголосний [z], тому при [s] 
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шум більший, ніж при [z] (наприклад, weißen [ʹvaesən] – weisen [ʹvaezən]). При 

утворенні глухого [s] кінчик язика знаходиться приблизно на рівні верхніх 

зубів. Краї передньої частини язика притиснуті до передньої частини твердого 

піднебіння так, що середина язика дещо опущена. У такий спосіб між 

серединою язика і твердим піднебінням утворюється щілина, через яку 

проходить повітря до нижніх зубів. Звук тертя й шипіння, що виникає крізь цей 

отвір, дає звук [s]. 

Пара приголосних фонем [ʃ] і [ʒ] відрізняється від інших вищезгаданих 

приголосних фонем тим, що перший приголосний зустрічається переважно у 

німецьких словах, а другий – лише у запозиченнях. Обидва звуки відрізняються 

один від одного не лише присутністю голосу, ступенем напруження голосових 

зв’язок і подиху, але й місцем артикуляції [259, с. 56]. 

При вимові [ʃ] язик більше відтягнутий назад, ніж при [s]. Передня 

частина язика піднесена до твердого піднебіння. Між язиком і піднебінням 

утворюється досить широка щілина, через яку проходить повітря, 

наштовхуючись на нижні зуби. Губи при цьому округлені і витягнуті вперед. 

Звучання [ʃ] значно глибше, ніж [s]. Дзвінкий [ʒ] зустрічається у запозичених із 

французької мови словах. У розмовній мові він вимовляється як глухий [ʃ]. 

Експериментально даний середньоязиковий щілинний глухий звук пов’язаний 

із «чимось сильним», нейтральним щодо континууму «активність» і «оцінка».  

Приголосні [j] і [ҫ] відрізняються один від одного лише присутністю 

голосу і ступенем напруження м’язів і подиху. Вони мають однакові місце й 

орган артикуляції. Дзвінкий [j] утворюється через сильне піднесення середньої 

частини язика до твердого піднебіння. У цьому місці утворюється вузька 

щілина. Потік повітря проходить крізь щілину, примушуючи голосові зв’язки 

вібрувати. При цьому виникає шум. Ich-Laut [ҫ] має таку ж позицію язика, як 

[j]. 

Середньоязиковий щілинний дзвінкий [j] асоціюється у носіїв мови із 

чимось «швидким» і «приємним», а середньоязиковий щілинний глухий [ҫ] – із 
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«дуже слабким», «повільним» і «нейтральним».  

Приголосний Аch-Laut [х] не має дзвінкого відповідника. Так само, як при 

вимові задньоязикових [k] і [g], при артикуляції [х], язик відтягнутий назад. 

Активний і язичок, який наближається до кореня язика, внаслідок чого виникає 

щілина. Отвір також утворюється між задньою стінкою язика і м’яким 

піднебінням. Особливість цого звука полягає у тому, що потік повітря виходить 

крізь дві щілини: між язичком і коренем язика та між м’яким піднебінням і 

задньою частиною язика. О. Цахер називає [х] задньоязиковим приголосним, 

оскільки головна щілина утворюється між язиком і м’яким піднебінням, як при 

[k] і [g] [309, с. 46]. 

Варто вказати на символічні потенціали задньоязикового щілинного 

дзвінкого [х]: яскраво виражена асоціація чогось «дуже сильного» і «дуже 

неприємного», оскільки він займає крайні позиції в обидвох випадках.   

Приголосний Hauchlaut [h] не має дзвінкого відповідника. Його можна 

протиставити майже усім німецьким приголосним як самостійну фонему, яка 

яскраво позначає у нашому експерименті абсолютну слабкість і відносну 

приємність. 

Дослідження показують, що при вимові [h] язичок наближається до 

кореня язика, як при [х]. Між язичком та язиком утворюється щілина, крізь яку 

проходить повітря під незначним тиском i незначним тертям. При вимові [h] 

язик не піднімається до м’якого піднебіння, інакше буде вимовлятися [х]. [h] 

має позицію голосного, який слідує за ним. Перед голосними переднього ряду 

[h] не можна плутати з [ҫ], що може статися внаслідок передчасного підняття 

середини язика [305, с. 25]. 

Щодо німецьких африкат, як і дифтонгів, виникає багато суперечок. Одні 

вчені вважають, що африкати є поєднанням проривного та щілинного звуків, 

тому, окрім [pf] і [ts], до них також відносять сполучення [kv], [ks] та [ps] 

[281, с. 119]. Деякі дослідники називають африкатами лише [pf] і [ts] 
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[279, с. 29]. Інші науковці вважають, що африкати взагалі не існують 

[274, с. 149]. 

 Вітчизняні фонетисти вказують на те, що африкати складаються з 

проривного звука без вибуху та щілинного, які утворюються в одному місці 

одним органом, розрізняючи при цьому три африкати: [рf], [ts] і [tʃ]. Це цілісні 

фонеми з погляду своєї артикуляції, акустичних властивостей і поділу на 

склади [221, с. 24]. 

Носовий [m] не має глухого відповідника. При його вимові губи стиснуті, 

м’язи не сильно напружені. Піднебінна завіса опущена, повітря проходить без 

перешкод через носову порожнину. Особливо чітко [m] звучить у кінці слова 

(наприклад, nahm, komm).  

Губно-губний носовий дзвінкий [m] співвідноситься із таким рядом 

понять: сильний, повільний, дуже приємний. 

Фонема [n] залежно від місця артикуляції співпадає з приголосними [t] і 

[d], оскільки кінчик язика притиснутий до верхніх зубів. М’язи не так сильно 

напружені, як при [t] і [d], вибух відсутній, повітря проходить через ніс, 

піднебінна завіса опущена. Передньоязиковий носовий дзвінкий [n] має 

тенденцію низького оцінювання у шкалах «сила» та «активність», високого – у 

шкалі «оцінка». 

При вимові задньоязикового носового дзвінкого [ŋ] кінчик язика 

знаходиться на альвеолах нижніх зубів, як при [к] і [g]. Задня частина язика 

високо піднята й утворює зімкнення в місцях м’якого піднебіння, яке дещо 

опущене. М’язи не надто напружені, повітря проходить крізь ніс. Статистичні 

показники цієї фонеми свідчать про абсолютне позначення чогось 

«повільного». 

Сонант [l] не має глухого відповідника. При артикуляції [l] на альвеолах 

верхніх зубів відбувається вибух, як при [t], [d], [n]. Середня частина язика не 

торкається твердого піднебіння, вона дещо опущена. По обидва боки язика між 

піднебінною завісою і краями зубів утворюються щілини, через які проходить 
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повітря. Цей боковий дзвінкий звук асоціюється із значенням чогось «дуже 

слабкого», «повільного» і «дуже приємного». 

У німецькій мові розрізняють два сонорних тремтячих звуки: 

передньоязиковий [r] і язичковий (увулярний) [R]. Дані вібранти є результатом 

давнього способу артикуляції у німецькій мові [118, с. 180]. 

При артикуляції увулярного [R] активним є язичок, яким закінчується 

піднебінна завіса. Задня частина язика дещо піднесена до м’якого піднебіння. 

Нижня частина язичка торкається язика. Крім цього, потік повітря примушує 

язичок вібрувати; між язичком і язиком по черзі утворюються вибух і щілина. 

Задньоязиковий дзвінкий [r] утворюється внаслідок вібруючих рухів 

кінчика язика по твердому піднебінню чи альвеолаx. Цей звук займає крайні 

позиції із позначенням абсолютної сили, швидкості та неприємності.  

Приголосні відрізняються від голосних насамперед способом утворення. 

Якщо при вимові голосних потік повітря вільно проходить через глотку, то при 

артикуляції приголосних на його шляху стоять певні перешкоди, після 

подолання яких і виникають консонантні звуки [17, с. 99–100]. 

Найважливіші ознаки німецьких приголосних можемо 

охарактеризувати наступним чином. 

1. Сильне напруження м’язів та аспірація (тиск подиху) є важливими 

фізіологічними ознаками німецьких приголосних. У зв’язку з цим глухі 

проривні фонеми придихаються, а щілинні вимовляються з відчутним тертям. 

Дзвінкі приголосні також вимовляються з більшим шумом через напруження 

м’язів. 

2. При утворенні дзвінких консонантів спостерігається порівняно 

незначна активність голосових зв’язок. 

3. Відсутнє фонологічне протиставлення непалаталізованих і 

палаталізованих приголосних. 
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3.2. Система вокалізму сучасної німецької мови 

 

 Усього система голосних німецької мови налічує 15 звукових одиниць, у 

тому числі 3 дифтонги та 4 голосних ([œ], [ø:], [γ], [γ:]), притаманних тільки 

німецькій мові. 

Найважливіші класифікації голосних, які зустрічаються у фонетичній 

літературі, можна поділити на два види. Перша (за Т. Р. Беллом) подає систему 

фіксованих і чітко відокремлених артикуляцій, яка базується перш за все на 

основі двох напрямків руху язика: вперед–назад, вверх–вниз, що, відповідно, 

зумовило поділ голосних на передні, середні та задні. Другий вид класифікації ще 

наприкінці XVIII ст. запропонував К. Хельвег, зобразивши вокалізми у вигляді 

трикутника з вершиною вниз, у кутах якого розташовані голосні з найбільш 

крайніми артикуляціями – [і], [а], [u]. Голосні [е] та [о], на думку науковця, 

займають проміжне положення між цими звуками (див. рис. 3.1.) [179, с. 125]. 

                                і                                                    u 

 

                                         е                                 о 

                                                               

                                                            a  

        Рис. 3.1. Артикуляційна схема голосних німецької мови 

Досліджувані нами голосні на теперішньому етапі розвитку науки 

протиставляються між собою трьома диференційними ознаками, в основі яких 

лежать артикуляційні або акустичні особливості голосних. Якщо виходити з 

артикуляційних особливостей, голосні протиставляються рядом, підняттям, 

лабіалізацією. Ця фонематична класифікація загалом співпадає з артикуляційною. 

Наведемо найважливіші диференційні ознаки сучасних німецьких голосних 

у таблиці 3.2.  
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Німецькі голосні та їх диференційні ознаки 

Таблиця 3.2 

 Голосний Ознаки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

[а] 

[а:] 

[ͻ] 

[о:] 

[ʊ] 

[u:] 

[ɛ] 

[е:] 

[ɛ:] 

[ɪ] 

[і:] 

[œ] 

[ø:] 

[у] 

[у:] 

Короткий, негубний, середнього ряду, низького піднесення 

довгий, негубний, середнього ряду, низького піднесення 

короткий, губний, заднього ряду, середнього піднесення  

довгий, губний, заднього ряду, високого піднесення 

короткий, губний, заднього ряду, високого піднесення 

довгий, губний, заднього ряду, високого піднесення 

короткий, негубний, переднього ряду, середнього піднесення 

довгий, негубний, переднього ряду, середнього піднесення 

довгий, негубний, переднього ряду, середнього піднесення 

короткий, негубний, переднього ряду, високого піднесення 

довгий, негубний, переднього ряду, високого піднесення 

короткий, губний, середнього ряду, низького піднесення 

довгий, губний, переднього ряду, середнього піднесення 

короткий, губний, переднього ряду, високого піднесення 

довгий, губний, переднього ряду, високого піднесення 

 

О. Стеріополо трактує голосні як звуки, при утворенні яких потік повітря 

не наштовхується на будь-які перешкоди в ротовій порожнині. При цьому 

виникає лише звучання з регулярними вібраціями [223, с. 138]. 

У. Гіршфельд називає голосні фонеми «чистими» голосовими звуками, 

пояснюючи це тим, що при їх вимові потік повітря, що проходить через глотку, 

не наштовхується на перешкоду у вигляді щілини чи змички, тому й не виникає 

шум [281, с. 120]. 

Фонема не існує сама по собі. Вона існує остільки, оскільки виконує 

смислорозрізнювальну функцію у процесі спілкування, отже, – у мовному 

потоці. У мовленні фонема реалізується у своїх численних відтінках, або 
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алофонах, які залежать від фонетичних умов: наголосу, місця у слові, характеру 

складу, консонантного оточення. 

Голосні німецької мови утворюються складеним способом, оскільки 

складаються з одного основного тону та різних так званих обертонів. Це – 

акустичні звучання, які відрізняються один від одного обертонами та кольором 

звучання та класифікуються за ступенем відкритості, місцем артикуляції та 

округленням губів [296, с. 34]. 

Ступінь відкритості означає відстань між язиком та піднебінням. 

Місце артикуляції – це місце контакту або зближення активних і 

пасивних органів артикуляції. 

Під округленням розуміють округлення (вип’ячування) губів. 

Залежно від місця артикуляції розрізняють: 

1) палатальні (передньоязикові) голосні, які належать до переднього ряду:  

[і:] – [ɪ], [е:] – [ɛ] – [ɛ:], [y:] – [у], [ø:] – [œ]; 

2) центральні (середньоязикові або голосні середнього ряду): [а:]  – [а], [ ә ] ,  

[ R ] ;  

3) велярні (задньоязикові, або голосні заднього ряду): [u:] – [ʊ], [о:] – [ͻ] 

[261, с. 179]. 

 Залежно від ступеня відкритості голосні поділяються на: 

1) закриті голосні високого піднесення [і:] – [ɪ], [у:] – [у], [u:] – [ʊ]; 

2) напівзакриті голосні середнього піднесення язика [е:], [ø:], [о:]; 

3) напіввідкриті голосні середнього піднесення язика [ɛ:], [ɛ], [ͻ], [œ], [ ә ] ,  

[ R ] ;  

4) відкриті голосні низького піднесення язика [а:], [а] [215, с. 39].  

  Голосний [u:] (наприклад, gut, rufen, Uhr) довгий, вузький, 

лабіалізований, заднього ряду, високого підняття. При артикуляції цієї фонеми 

язик відтягнутий дещо назад, кінчик язика віддалений дальше від передніх 

нижніх зубів, ніж при [ʊ]. Його звучання складає 240–360 Гц (за результатами 
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експериментальних досліджень О. Цахера) [309, с. 56]. Для висоти звучання 

німецького довгого [u:] важливе напруження м’язів під час артикуляції.  

 Асоціюється [u:] із такими мотивами: «дуже сильний», «дуже 

повільний», «неприємний». 

  Короткий [ʊ] (наприклад, dumm, kurz, stumm) лабіалізований, заднього 

ряду, високого підняття. При артикуляції даного звука язик відтягнутий дещо 

назад, а спинка язика припіднята вище, ніж у [о:]. Кінчик язика не торкається 

нижніх передніх зубів. Звучання короткого [ʊ] – 320–480 Гц, тобто значно 

вище, ніж [u:]. Це пояснюється тим, що отвір ротової порожнини дещо 

більший, губи не дуже округлені та витягнуті вперед. Головна відмінність між 

цими двома голосними – різні ступені відкритості ротової порожнини.  

Згідно з результатами проведеного нами психолінгвістичного 

експерименту можемо стверджувати, що вокалічна фонема [ʊ] в усіх трьох 

шкалах розміщується у зоні нейтралітету. Пояснюємо цей факт короткою 

тривалістю звучання звука у мовному процесі. 

Звучання довгого [о:] (наприклад, Boot, loben, Ohr) – 340-510 Гц. Його 

артикуляція вимагає більшої округленості губ, ніж при вимові короткого [ͻ], 

губи дещо витягнуті вперед, розкриття рота незначне. Язик менш втягнутий 

назад і дещо припіднятий [123, с. 130].  

Фонема [о:] виявляє суттєвий результат у шкалі «оцінки», засвідчуючи 

щось «приємне», у шкалі «активності» – щось «повільне» і у шкалі «сили» – 

«сильне». 

Голосний [ͻ] (наприклад, Box, fort, Wort), звучання якого 480–600 Гц – 

короткий, лабіалізований, заднього ряду, середнього піднесення. При вимові 

цього звука губи ледь розімкнені, але не витягнуті вперед, язик дещо втягнутий 

назад, а задня спинка язика припіднята. Символізує слабкість, швидкість і 

неприємність. 

Звучання довгого німецького [а:] (наприклад Kahn, kahl, sagen, Saal, 

Wahl) та короткого [а] (наприклад backen, fast, Pass, Satz, Takt) співпадає, 
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складаючи 960–1200 Гц. Під час їх вимови язик не відтягнутий назад, його 

кінчик торкається внутрішньої сторони нижніх зубів, а середня частина трішки 

піднята.   

Фонема [а:] у своєму функціонуванні схиляється до позначення чогось 

«дуже сильного», нейтрального (тобто ні повільного, ні швидкого) і 

«приємного». 

Звук [і:] (наприклад, hier, ihr, ziehen) у порівнянні з усіма німецькими 

голосними фонемами має найвище звучання – 3040–3400 Гц. Він вимовляється 

з більшим підняттям середньої частини язика, ніж [е:], кінчик язика 

знаходиться на нижніх передніх зубах, язик просунутий більше вперед. Губи 

утворюють вузьку щілину.  

Відзначаємо, що символічний потенціал звука [і:] є високим у шкалах 

«активності» та «оцінки», але незначним у «силі» із позицією нейтральності.  

Звучання короткого німецького [ɪ] (наприклад у словах Kind, still) 

глибше, ніж довгого [і:] і складає 2520–3060 Гц. Язик просунутий дещо більше 

вперед, ніж при [е:]. Кінчик язика знаходиться на нижніх передніх зубах, губи 

розставлені і щілина між ними менша, ніж при вимові [ε].  

Яскраво виражений експресивний аспект [ɪ] проявляє себе у шкалах 

«сили» і «активності», створюючи палітру «дуже швидкого» і «дуже 

сильного», проте «неприємного». 

Довгий закритий [е:] (наприклад, у словах Beet, geben, sehr) вимовляється 

в Німеччині неоднаково. На півночі він наближається до [і:] і має світліше 

звучання, на півдні – навпаки, темніше. Сила звучання [е:] утворює 2720–3040 

Гц. Вимовляється [е:] так, що кінчик язика впирається у нижні передні зуби, 

язик просунутий вперед, а середня частина спинки язика піднята вверх до 

піднебіння так, що звучання [е:] більш подібне до [і:] [26, с. 99]. 

Артикуляція [е:], згідно статистичних розрахунків, символізується із 

«сильним», «повільним» і «дуже приємним». 

При вимові голосних [ɛ] (наприклад, Bälle, besser, fest) та [ɛ:] (наприклад, 
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klären, spät, wählen) язик подається дещо вперед, середня частина спинки язика 

піднята вище, ніж при [α], а отвір між губами овальної форми. Звучання [ɛ] – 

1792–2012 Гц, а [ɛ:] – 1870–2280 Гц [57, с. 74]. 

Цікавим є той факт, що вокалічна фонема [ɛ] у всіх трьох шкалах займає 

крайні позиції «дуже слабкого», «дуже швидкого» і «дуже неприємного».  

[ə] (наприклад malen, raten, schreiben) – особливий редукований звук, 

який функціонує у ненаголошених складах. При вимові цього звука мускули не 

напружені, губи нейтральні, а середня та задня частини спинки язика дещо 

припідняті. Це нелабіалізований звук середнього ряду, середнього піднесення. 

У німецькій мові існує ще чотири голосних, які притаманні тільки 

німецькій мові, тому, враховуючи, що вони не мають аналогів у інших мовах, 

подамо їхні основні параметри.  

Довгий закритий німецький [у:]  (наприклад у слові rühren) по праву 

називають округленим довгим закритим [і:], оскільки позиція язика схожа на 

позицію при [і:], проте губи округлені, як при довгому закритому [u:]. Його 

звучання становить 1320–1540 Гц, є нижчим, ніж звучання [і:], та вищим, ніж 

[u:], що пояснюється округленням губів. Отвір ротової порожнини невеликий, 

позиція язика нижча, ніж при [і:]. 

Унікальність [у:] полягає у позиції нейтральності в усіх досліджуваних 

нами шкалах. 

Німецький короткий відкритий [у] (наприклад у слові wünschen) – це 

округлений короткий [ɪ]. Позиція язика така ж, як при [ɪ], губи округлені, як 

при короткому [ʊ]. Його звучання складає 1020–1320 Гц. СЗЗ фонеми 

найяскравіше проявляється у шкалі «активності» й асоціюється зі швидкістю. 

 Фонема [ø:] – довга, вузька лабіалізована, переднього ряду, середнього 

піднесення (наприклад у словах böse, Höhle). Її звучання – 1020–1360 Гц. Цей 

голосний звук звучить глибше, ніж [е:], оскільки губи округлені й отвір ротової 

порожнини незначний; та вище, ніж [о:], тому що передня частина язика 
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піднята. Губи округлені як при довгому закритому [о:]. Звук [ø:] оцінюється як 

щось «повільне» і «дуже приємне». 

Короткий, відкритий, лабіалізований голосний переднього ряду, 

середнього піднесення [œ] – це короткий округлений [ ɛ ] ,  оскільки позиція 

язика при артикуляції обох фонем однакова. Губи округлені, як при короткому 

відкритому [ͻ]. Різниця у вимові [œ] та [ɛ] полягає лише в тому, що при [œ] 

передня частина язика дещо округлена через округлення губів. Звучання [œ] 

становить 960–1320 Гц [80, с. 123].  

При розподілі у шкалах голосна фонема [œ] займає крайні позиції, 

передаючи щось «дуже слабке», «дуже швидке» і «дуже неприємне».  

Крім названих та охарактеризованих вище голосних, у німецькій мові 

використовуються три дифтонги [ае], [ао], [ͻø], які є спадними, тобто другий 

звук дифтонга короткий, слабкий та нечіткий [81, с. 41]. Усі вони мають 

аналогічну подібність до англійських варіантів. При вимові [ае] язик 

переходить з середньої [а]-позиції у передню [е]-позицію, причому тут 

неможливо провести чітку межу між двома складовими дифтонга. При 

артикуляції [ао] язик переходить з середньої [а]-позиції у задню [о]-позицію; 

при [ͻø]- із задньої [о]-позиції у передню [ø]. Тут також не спостерігається 

чіткої межі між обома складовими дифтонгів [259, с. 63]. 

Дифтонги – це поєднання монофтонгів в одному складі [203, с. 123]. 

О. фон Ессен писав: «Під дифтонгом у фонетичному відношенні 

розуміють голосний звук, який виконує функцію простого голосного, чиї 

окремі складові переходять один в одного при артикуляції та звучанні, при 

чому одна з двох складових має перевагу» [199, с. 59]. 

Л. В. Щерба розрізняє два види дифтонгів: справжні та несправжні. 

Обидва компоненти справжніх дифтонгів однаково напружені, чітко 

вимовляються і не поділяються на склади. Такі дифтонги притаманні 

латвійській мові та деяким німецьким діалектам [262, с. 28]. 

У так званих несправжніх дифтонгах один елемент – це головна частина, 
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яка утворює склад, а інший – слабкий, який не утворює склад. Головний 

елемент наголошений, напружений, довгий і чіткіше вимовляється; другий – 

ненаголошений, менш напружений, короткий, не чітко вимовляється. 

Якщо у несправжніх дифтонгах перший елемент – основний, мова іде про 

дифтонги, що спадають (fallende Diphthonge), оскільки напруження, акцент, 

чіткість вимови та довгота звучання спадають. 

 Якщо ж основний елемент на другому місці, говорять про дифтонги, що 

зростають (steigende Diphthonge), тому що напруження, акцент, чіткість вимови 

та довгота звучання зростають. 

За фізіологічними та акустичними властивостями німецькі дифтонги 

називають справжніми. Навіть якщо перший елемент більш наголошений, все 

одно обидва однаково довгі й чіткі. За довготою вони схожі на довгі голосні 

фонеми. 

Дифтонг [ае] асоціюється з двома звучаннями: низьким – 1020–1320 Гц і 

високим – 2720–3400 Гц. Низьке звучання вище, ніж у a-звуків, високе 

охоплює область частоти довгого закритого [е:] та [і:]. При артикуляції 

першого елемента язик більш відтягнутий вперед, ніж при [а:] та [а], крім того, 

передня частина язика не так сильно опущена, як при вимові a-звуків. При 

артикуляції другого елемента дифтонга язик знаходиться у позиції, схожій як 

при [е:] та [і:]. Язик піднесений майже так високо, як при [е:], проте, на відміну 

від [е:], його передня частина не опущена, а кінчик язика знаходиться  вище, 

ніж при [і:]. 

Перший елемент дифтонга [ао] звучить нижче, ніж перший елемент 

дифтонга [ае] і навіть нижче, ніж a-звуки, маючи звучання 840-960 Гц, другий, 

звучання якого відповідає звучанню короткого відкритого [ʊ], становить 320-

480 Гц. Низьке звучання першого елемента можна пояснити тим, що язик, 

наближаючись до вимови другого елемента, дещо відтягнутий назад. Позиція 

язика при вимові другого елемента дифтонга не співпадає з позицією язика при 

[о:]. Язик відтягнутий назад, як при [ͻ] чи [ʊ], піднесення язика вище, ніж при 
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[ͻ], проте нижче, ніж при [ʊ]. 

Звучання першого елемента дифтонга [ͻø] 600–960 Гц, другого – 1120–

1320 Гц. Початок дифтонга звучить дещо вище, ніж короткий [ͻ], кінець – як 

довгий закритий [ø:]. Позиція язика при вимові першого елемента схожа на 

позицію при [ ͻ] ,  при вимові другого – як при [ø:]. Проте тут піднесення 

передньої частини язика при [ø] у [ͻø] нижче. Також при артикуляції другого 

елемента губи не так сильно округлені, як при [ø:] [266, с. 168]. 

Проаналізувавши інвентар німецьких голосних фонем, можна зробити 

висновок, що вісьмом довгим голосним [і:, у:, u:, e:, ø:, o:, a:, ɛ:] 

протиставляються сім коротких голосних [ɪ, у, ʊ, ɛ, œ, ͻ, а]. Для німецьких 

голосних характерне поєднання відкритого характеру голосних із «короткістю» та 

закритого – з «довготою». Наприклад: irren – ihren, bitten – bieten, füllen – fühlen, 

Bett – Beet, voll – wohl, offen – Ofen, Schluck – Schlug. Таким чином, «короткість–

довгота» характеризує всю групу вокалізму та набуває фонематичного значення. 

Виняток – [ε:]. Німецьким голосним притаманний сильний приступ (гортанний 

вибух) – Knacklaut або fester Einsatz. 

Детальна характеристика фонетико-фонологічної системи дозволить чіткіше 

описати звукосимволічні значення фонем у їх функціонуванні, дослідити зміни 

звуків у процесі розвитку німецької мови. 

 

3.3. Символічні значення голосних та приголосних фонем німецької 

мови у розвитку 

 

При вивченні ФС найважливішим завданням дослідження є встановлення 

символічних значень звуків конкретної мови, у нашому випадку – німецької, що 

дозволяє пояснити такі питання: 

- вимірювання фонетичної мотивованості слова та АСЗ фонем певної мови; 

- вивчення взаємозалежності між звуковою і смисловою сторонами 

художнього тексту; 
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- дослідження можливостей оптимізації процесів засвоєння мовної лексики 

її носіями. 

На даний момент проведено близько 60 експериментальних досліджень ФС. 

Здійснено психометричні вимірювання символічного значення, тобто смислової 

інформативності звуків англійської, німецької, французької, російської, 

української, грузинської, молдавської, деяких африканських і східних мов, які є 

переконливим доказом того, що звуки конкретної мови володіють чітко 

визначеною асоціативно-символічною інформативністю [106; 123; 129; 195; 201]. 

Проте, незважаючи на достовірні результати щодо явища 

звукозображальності мовного знака, «звукосимволічні проблеми все ще 

перебувають на стадії боротьби ідей та активного експериментального пошуку» 

[130, с. 126]. У зв’язку з цим вирішено прослідкувати за динамікою зміни 

символічного значення звуків протягом 60-ти років і з’ясувати, якою вона є: 

константною чи змінною. 

Для реалізації цієї мети були проаналізовані дані двох експериментів, які 

проводились з часовим інтервалом у 60 років та авторами яких були 

західнонімецький психолог С. Ертель (60-і рр. ХХ століття) та український 

германіст В. І. Кушнерик (80-і рр. ХХ століття). У нашому експерименті ми 

використали подібну схему дослідження, лише з тією відмінністю, що 

інформантами є сучасні носії літературної німецької мови (2016 р.).  

Результати експерименту. Статистична обробка даних проведеного 

експерименту виконувалась за допомогою комп’ютерної програми, яку було 

складено таким чином, щоб у результаті отримати наступні величини:     

→ середньоарифметичні оцінки символічного потенціалу (тобто здатність 

звука символізувати дане поняття) і символічної активності (тобто участь 

фонеми \ звука у символізації даного поняття); 

→ набір «експресивних» диференційних ознак німецьких фонем (далі – 

ДОФ);  
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→ дані кореляційного аналізу символічного значення досліджуваних фонем 

відповідно до 3 шкал: «сили», «активності», «оцінки». 

Середню оцінку кожної фонеми за трьома шкалами «сили», «активності», 

«оцінки» було отримано на підставі індивідуальних оцінок дослідників. Середні 

оцінки 35 звуків за 3 шкалами (105 величин) наведені у додатку Б, де № 1 – це 

експеримент С. Ертеля, № 2 – експеримент В.І. Кушнерика і № 3 – наш 

експеримент.  

Отримані оцінки були трансформовані у так звані «очищені» середні, що 

вираховувались шляхом віднімання числа 3 (середина п’ятибальної шкали) від 

середньоарифметичних оцінок досліджуваних звуків. Наприклад, середні оцінки 

для [а] дорівнюють 2,360 (сила), 1,670 (активність), 3,860 (оцінка). «Очищені» 

оцінки для цього ж звука інтерпретуються так: -0,64 (сила), -1,33 (активність), 

0,86 (оцінка) (див. дод. В). 

Як бачимо із таблиці, звуки у ході нашого експерименту оцінені як 

позитивно, так і негативно. Звуки, оцінки яких виражаються позитивними 

величинами, асоціюються з полюсами «сильний», «швидкий», «приємний». 

Відповідно негативним оцінкам відповідають полюси «слабкий», «повільний», 

«неприємний». У зв’язку з тим, що «очищені» оцінки у такий спосіб зорієнтовані 

на певний полюс шкали, називатимемо їх надалі орієнтованими оцінками.   

Обговорення результатів експерименту. Символічно-звукове значення 

голосних і приголосних фонем німецької мови за шкалами семантичного 

диференціала нашого експерименту подаємо у додатку В. 

 Відповідно до рекомендацій О. П. Журавльова, величини середніх оцінок 

звуків у межах 2,5 – 3,5 (-0,5 – +0,5) (або очищені від -0,50 до +0,50 у випадку 

переорієнтування) знаходяться у нейтральній зоні 5-бальної шкали [75, с. 17].         

Це означає, що орієнтовані оцінки із величиною у межах -0,50 - +0,50 будуть 

розташовуватись у нейтральній зоні. Відповідно до цього у межах нейтральної 

зони із 105 орієнтованих оцінок нашого експерименту виявилося 10 фонем.:  

→ у шкалі «сила»: γ = -0,35, f = 0,26, j = -0,45; 
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→ у шкалі «активність»: ɑ: = 0,56, f = 0,55, ç = -0,33, x = 0,26, j = 0,41; 

→ у шкалі «оцінка»: u: = -0,56, ç = 0,53, ʃ = 0,28, ͻ = 0,36, ʊ = 0,44, γ = 0,37, 

γ: = 0,44. 

Порівняння отриманих даних щодо символіки німецьких звуків із даними 

інших дослідників (С. Ертеля і В. І. Кушнерика). Для порівняння зазначимо, що 

серед поданих С. Ертелем [274] 117 оцінок голосних і приголосних за межами 

нейтральної зони знаходиться 70 %, із отриманих 123 оцінок В. І. Кушнерика 

[126, с. 23] – 47 %, із наших 105 – 95 % (10 фонем).  

Проведений нами аналіз свідчить про те, що між результатами 

експериментальних досліджень С. Ертеля, В. І. Кушнерика і нашими існує 

статистична значущість, незважаючи на різний контингент інформантів-німців та 

суттєвий, як для мови, проміжок часу (середина 60-х років ХХ століття та 2016 

рік ХХІ століття. Тенденцію до зменшення оцінок у нейтральній зоні пояснюємо 

незначними процедурними відмінностями у двох попередніх експериментах та 

набуттям фонемами константного звуко-символічного значення. 

Співвідношення символічної значимості голосних і приголосних звуків, які 

отримані у результаті порівняння експериментів С. Ертеля та В. І. Кушнерика з 

нашим, інтерпретуємо за допомогою коефіцієнтів рангової кореляції символічної 

значимості фонем німецької мови, яка подана у таблиці 3.3.  

Таблиця 3.3  

Коефіцієнти рангової кореляції символічної значимості фонем німецької 

мови за результатами трьох експериментів 

Експеримент Експеримент С. Ертеля 

(умовно 1) 

Експеримент 

В.І. Кушнерика  

(умовно 2) 

Наш експеримент 

(умовно 3) 

Шкали Сила Активність Оцінка Сила Активність Оцінка Сила Активність Оцінка 

Голосні 

 

Приголосні 

0,43 

 

0,93 

0,84 

 

0,91 

0,43 

 

0,64 

0,57 

 

0,64 

1,04 

 

1,49 

0,44 

 

0,69 

0,41 

 

0,44 

0,97 

 

1,60 

1,16 

 

1,62 
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Як видно з табл. 3.3, консонантні фонеми у трьох експериментах 

виражаються вищими величинами коефіцієнтів, ніж вокалічні. Припускаємо, що 

головна причина даної відмінності зумовлена методикою дослідження символіки 

голосних. С. Ертель вивчав голосні у складі повнозначних одиниць мови, а не 

абстраговано (індивідуально) – як ми, що не дало можливості експериментаторові 

уникнути впливу лесичного значення на суто фонетичне значення досліджуваних 

звуків. Ця нерівність зумовлена акустичними та артикуляційними ознаками 

фонем і тому знаходить своє відображення перш за все у відмінностях між 

потенціалами голосних і приголосних звуків.  

Деякі процедурні спостереження на підставі значимих величин середніх 

орієнтовних оцінок (див. табл. 3.4) дозволяють підтвердити висновки науковців 

про те, що різні звуки мають неоднакову символічну активність та потенціал. 

Пояснюємо цей факт тим, що чим вище значення середнього відхилення, тим далі 

від нейтральної зони знаходиться оцінка відповідного звука і тим більшою 

символічною активністю володіє цей звук. Саме тому абсолютні величини однієї і 

тієї ж фонеми за різними шкалами мають суттєві відмінності одна від одної та 

різну вагу символізації певних понять. Таким чином, переважна більшість звуків 

сучасної німецької мови має чітко виражене асоціативно-символічне значення.  

Таблиця 3.4 

Значимі величини за результатами трьох експериментів 

Шкали Сила Активність Оцінка 

Голосні 

Приголосні 

χ2 =0,53;        р = 0,05 

χ2 = 0,44;       р = 0,05 

χ2 = 0,66;        р = 0,01 

χ2 = 0,56;        р = 0,01 

χ2 =0,70;         р = 0,01 

χ2 = 0,62;        р = 0,05 

 

min. знач 𝜒2 ≥ 3,84 (95 % достовірності); 𝜒2 ≥ 6,68 (99 % достовірності). 
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Потенціали голосних і приголосних. Символічний потенціал звука – це 

середньоарифметична оцінка даного звука за 3 шкалами (без урахування знака). 

Символічний потенціал голосних і приголосних звуків, обчислені за допомогою 

наступних математичних дій, подаємо у дод. Г і Д . 

Спеціальна статистична обробка досліджуваних нами лінгвістичних 

об’єктів дає можливість охарактеризувати символічність голосних i приголосних 

німецької мови наступним чином. 

Взявши за основу оцінки символічної значимості фонем, ми розподілили їх 

на ранги у порядку від спадання до зростання оцінок їх символічної значимості. 

Завдяки цьому інтерпретація результатів нашого експерименту стає простішою, а 

самі результати – більш наочними. Наприклад, у таблиці 3.5 голосний «ɪ» за 

шкалою «сили» володіє найменшим символічним потенціалом (далі – СП) , а «ɑ:» 

– найбільшим.  

Таблиця 3.5 

Ранги голосних фонем сучасної німецької мови  

Ранги                     1      2    3     4    5    6    7    8    9     10    11    12    13     14   15               Ранги    

1. слабкий                 ɪ      ε     œ    ͻ    a     ʊ    γ:   γ     ø:     i:     o:     e:     ε:     u:     ɑ:           сильний                                    

2. повільний             u:    a     i:     o:   ø:    e:   ε:   γ:    ʊ     ɑ:     γ      ͻ      œ      ɪ      ε            швидкий                                                      

3. неприємний         ε:     i:    ε      œ    ɪ     u:   ͻ    γ     ʊ     γ:     ɑ:     о:     а      ø:     е:          приємний                                

У такий самий спосіб ранжовано у таблиці 3.5 інші голосні, ліва сторона 

якої унаочнює нам «слабкі», «повільні» та «неприємні» звуки, а права – «сильні», 

«швидкі» та «приємні». 

У наступній таблиці 3.6 аналогічно подано ранги приголосних фонем 

сучасної німецької мови. 

Таблиця 3.6 

Ранги приголосних фонем сучасної німецької мови 

Ранги             1     2     3    4    5    6    7    8     9   10  11  12  13  14  15  16   17   18   19   20      Ранги 

1. слабкий         ç     h     l    v     b     n   d    g     ŋ     j    f     z     t    s     m    ʃ    k      r      p     x    сильний 

повільний     ŋ     n    z    b      l     v   m    ç    d     ʃ    g    h     x     j     f    s     k     t       r     p    швидкий 

неприємний  x     r     k    t     s     p    f     ʃ     ç     ŋ    v    b     z    j     n    h    g     d     m     l   приємний 
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Отже, результати нашого експерименту свідчать про те, що у шкалі «сила» 

голосні у міру зростання символічної активності розташовуються у такому 

порядку: ɪ, ε, œ, ͻ, a, ʊ, γ:, γ, ø:, i:, o:, e:, ε:, u:, ɑ:. Відповідно найвищим 

символічним значенням володіють такі голосні фонеми: 

→ ɑ, яка за основними диференційними ознаками є центральною відкритою 

негубною голосною середнього ряду і низького піднесення,  

→ u: – велярна закрита губна голосна заднього ряду та високого піднесення,  

→ ε: – палатальна напіввідкрита негубна голосна переднього ряду і 

середнього піднесення.   

Приголосні, відповідно, розміщуються так: ç, h, l, v, b, n, d, g, ŋ, j, f, z, t, s, m, 

ʃ, k, r, p, x. Найбільшу кількість символічних функцій виконують:   

→ x – глухий, шумний, щілинний, фрикативний, середньоязиковий,  

→ p – глухий, шумний, проривний, фрикативний, середньоязиковий,   

→ r – дзвінкий, сонант (голосовий), тремтячий, передньоязиковий.    

У шкалі «активність» ранжування у порядку збільшення відповідних 

значень голосних є таким: u:, a, i:, o:, ø:, e:, ε:, γ:, ʊ, ɑ:, γ, ͻ, œ, ɪ, ε. Статистично 

вагомі показники зафіксовані у наступних голосних фонемах:                    

→ ε – палатальна напіввідкрита негубна голосна переднього ряду і 

середнього піднесення 

→ ɪ – палатальна закрита негубна голосна переднього ряду і високого 

піднесення,  

→ œ – палатальна напіввідкрита губна голосна середнього ряду і низького 

піднесення. 

Консонантні фонеми позиціюються так: ŋ, n, z, b, l, v, m, ç, d, ʃ, g, h, x, j, f , s, 

k, t, r, p.  

Суттєву тенденцію щодо найвищого символічного значення 

спостерігаємо у: 

→ p – глухий, шумовий, проривний, фрикативний, середньоязиковий,   

→ r – дзвінкий, сонантний (голосовий), тремтячий, передньоязиковий,  
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→ t – глухий, шумовий, проривний, передньоязиковий.  

У шкалі «оцінка» голосні стоять у такій послідовності: ε:, i:, ε, œ, ɪ, u:, ͻ, γ, ʊ, 

γ:, ɑ:, о:, а, ø:, е:.  

Найбільшим символічним потенціалом володіють е, ø:, а, характеризуючись 

такими диференційними ознаками: 

 → е: – палатальний напівзакритий негубний голосний звук переднього ряду 

і середнього піднесення, 

 → ø: – палатальний напівзакритий губний голосний переднього ряду і 

середнього піднесення, 

 → а: – центральний відкритий негубний голосний середнього ряду і 

низького піднесення 

Щодо приголосних за цією ж шкалою спостерігаємо таку картину: x, r, k, t, 

s, p, f, ʃ, ç, ŋ, v, b, z, j, n, h, g, d, m, l.  

Найвищий ступінь символічності у консонантних фонем виявляємо у: 

→ l – дзвінкий, сонантний, боковий, фрикативний, альвеолярний, 

→ m – дзвінкий, сонантний, носовий, фрикативний, губний,  

→ d – дзвінкий, шумовий, проривний, передньоязиковий.  

Прослідковуємо, що ознака «дзвінкість» превалює у шкалі «оцінка». 

Подамо отримані дані у таблиці 3.7, де вокалічні та консонантні фонеми, 

попередньо оцінені за трьома п’ятибальними шкалами сили, активності та оцінки, 

ми розташували у порядку зростання якості. 

Таблиця 3.7  

Звуко-символічні значення фонем сучасної німецької мови 

Шкали Градації Фонеми 

Сила «слабкий» 

«нейтральний» 

«сильний» 

ɪ, ε, œ, ʊ, γ:, ͻ, a, ʊ, ç, h, l, v, b, n, d, g, ŋ 

γ, j, f 

ɑ:,u:, ε:, ø:, i:, e:, о:, х, p, z, t, s r, k, ʃ                

Активність «повільний» 

«нейтральний» 

u:, a, i:, γ:, ʊ, o:, ø:, ŋ, n, z, ç, d, b, l, v, m, g, h 

j, f  
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«швидкий» ε, ɪ, œ, ɑ:, e:, ε:, ͻ, γ, p, r, ʃ, t, x, k, s                      

Оцінка «неприємний» 

«нейтральний» 

«приємний» 

ε:, i:, ε, œ, u:, ɪ, x, r, k, t, s, p, ʃ 

ͻ, γ, ʊ, γ:, f  

е:, ø:, а, о:, ɑ:, l, m, d, g, h, n, ç, ŋ, v, b, z, j    

 

Виявлено такі фоносемантичні зв’язки та ДОФ за трьома шкалами (див. 

табл. 3.8): ознаку «сильний» серед голосних найбільш символізують такі 

протиставлення: ненапружений–напружений, довгий–короткий, а серед 

приголосних відповідно глухий–дзвінкий. У зв’язку з цим неважко зауважити, що 

голосні і приголосні відіграють неоднакову роль у символізації різних шкал. 

Таблиця 3.8 

Диференційні ознаки голосних і приголосних фонем 

Шкали Голосні звуки Приголосні звуки 

Сила Довгі нелабіалізовані 

високого піднесення 

переднього ряду 

Глухі, фрикативні,  середньоязикові 

приголосні  

Активність Короткі нелабіалізовані 

низького піднесення 

переднього ряду 

Глухі, фрикативні, передньоязикові 

приголосні 

Оцінка Довгі нелабіалізовані 

середнього піднесення 

заднього ряду 

Дзвінкі, сонантні, фрикативні 

задньоязикові 

 

Результати дослідження продемонстрували яскраво виражену звуко-

символічну значимість звуків за кожною шкалою і підтвердили припущення: 

звуки сучасної німецької мови мають різний ступінь символічної значущості, але 

впродовж 60-ти років ця символічність не втрачена, а тільки видозмінюється у 

ряді звуків, що засвідчили незалежно проведені три експерименти.  
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Висновки до розділу 3  

 

1. Фоносемантичні універсалії фонологічної системи голосних і 

приголосних звуків сучасної німецької мови базуються великою мірою на 

менталітеті носіїв мови (маємо на увазі психологічні установки, пошуки аналогій) 

і залежать від значення лексем (набуття ними нових ознак і відтінків).  

2. На фонетичному рівні функцію звука моделювати означуване виконує 

звуконаслідування (ономатопея), адже звучання будь-якої фонеми чи слова 

викликає у більшості людей певні уявлення (тобто асоціативно-символічні 

відношення), наприклад, про велике/маленьке, світле/темне, округле/неокругле, у 

нашому випадку – про швидке/повільне, сильне/слабке, приємне/неприємне. 

3. Динаміка розвитку мовної системи, видозміни первинних значень і деякі 

закономірності встановлені шляхом порівняння відповідних фактів мови, які 

належать до різного часового проміжку існування німецької мови. Відповідно до 

інтерпретації результатів нашого дослідження, СЗЗ звуків протягом 60-ти років є 

константною величиною, асоціативно пов’язаною з певними явищами та 

предметами. 

4. У результаті проведеного психолінгвістичного експерименту та 

статистичної обробки лексичного матеріалу був виміряний символічний 

потенціал і детально вивчено символічні властивості звуків за трьома шкалами 

(параметрами): сили (оцінювалися звуки за шкалами schwach – stark), активності 

(langsam – schnell), оцінки (unangenehm – angenehm). Асоціативний зв’язок між 

певними поняттями і звуками мови дозволяє припустити, що основною базою ФС 

для трьох наших шкал є синестезія у поєднанні із «мовними навичками».  

5. Зафіксовано асоціації, викликані досліджуваними фонемами і, відповідно 

до цього, встановлено, що для вираження ідеї «сильний» найбільше надаються ɑ:,  

u:, ε:, x, p, t;  «слабкий» – ɪ, ε, œ, ç, h, l. Значення «швидкий» передається за 

допомогою ε, ɪ, œ, p, r, t; «повільний» – u:, a, i:, ŋ, n, z. Ідею «приємний» творять е:, 

ø:, а, l, m, d, «неприємний»  – ε:, i:, ε, x, r, k.  
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6. Ступінь символічності фонем у сучасній німецькій мові різний, і 

враховуючи те, що за деякими шкалами можлива відсутність звукосимволічної 

значимості звуків, можемо стверджувати про певну відносність явища ФС.  

7. У ході нашого експерименту встановлено, що символічні властивості 

досліджуваних С. Ертелем та В. І. Кушнериком і, аналогічно, нами, 15 голосних і 

20 приголосних мають характер статистичних універсалій і підтверджують 

отриману раніше закономірність та гіпотезу про універсальність ФС.  

8. Виходячи з положень, що фонема – це певна сукупність фонетичних 

диференційних ознак і фонологічний зміст фонем визначається власне ними, 

досліджено інвентар ДОФ сучасної німецької мови на позначення «сили», 

«активності» та «оцінки». Встановлено, що ДОФ голосних за символічною 

значущістю розташовуються у зростаючому порядку: «напружений», «довгий», 

«низький», «задній», «високий–дуже високий» і «лабіальний»; відповідно, ДОФ у 

приголосних: «дзвінкий», «сонантний», «фрикативний». 

9. Перелічені «експресивні» ДОФ на сучасному етапі розвитку німецької 

мови виконують найбільше звукосимволічних функцій, спроможні сприяти більш 

ефективнішому процесові запам’ятовування нових ЛО при вивченні іноземної 

мови. Адже експресивні властивості певних фонем оптимальніше закарбовуються 

у пам’яті носія мови.    

Основні результати дослідження цього розділу висвітлені у публікаціях 

автора: [151–153; 157–158; 162]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІЙ 

СИСТЕМІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

E. М. Мєднікова у праці «Значення слова і методи його описання» подає 

таке визначення парадигматичних відношень ЛО у системі мови: «Слово не може 

не вступати в асоціативні зв’язки з іншими словами, утворюючи разом з ними 

визначену різночасну сукупність, елементи котрої пов’язані відношеннями 

протиставлення. Це і є тим, що можна назвати парадигматичними відношеннями 

слова» [150, с. 32]. Традиційно парадигматичні відношення елементів мови 

розглядаються у рамках таких лексико-семантичних категорій, як синонімія, 

полісемія, омонімія та антонімія. 

У звуконаслідувальній системі німецької мови найбільший інтерес 

викликають синонімічні відношення ономатопів і нерозривно пов’язана з ними 

полісемія, оскільки згадані вище нами фоносемантичні явища широко 

представлені серед звуконаслідувальних слів і зумовлені мовним законом 

асиметричного дуалізму мовного знака, згідно з яким «те, що позначає, і 

позначуване постійно ковзають вздовж похилої площини реальності та виходять 

за рамки, встановлені для них партнером [245, с. 163]. Те, що позначає, прагне 

володіти й іншими функціями, а не лише власною; позначуване прагне до того, 

щоб виразити себе іншими засобами, а не лише власним знаком; вони є 

асиметричними і, будучи партнерами, перебувають в стані нестійкої рівноваги. 

Намагання того, що позначає «вийти за рамки», призводить до виникнення 

синонімії. Аналогічне явище позначуваного породжує полісемію [175, с. 20]. 

Парадигматичні відношення звуконаслідувальних слів розглядаються на 

матеріалі дієслів, оскільки саме ця частина мови переважно є вихідною для 

утворення ономатопів, що належать до інших частин мови (іменників, 

прикметників), а також у силу того, що в кількісному відношенні дієслова є 
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найбільш численьною групою ономатопів. Таким чином, матеріалом 

дослідження слугували близько 3500 первинно- і секундарномотивованих 

звуконаслідувальних дієслів сучасної німецької мови, відібраних шляхом 

суцільної вибірки з етимологічних, синонімічних і тлумачних словників. 

Повертаючись до історії питання, відзначимо, що дослідженню окремих 

структурно-семантичних особливостей звуконаслідувальних дієслів присвячені 

роботи JI. K. Виздоги, Т. В. Виноградової, І. В. Івлієвої на матеріалі російської 

мови, Н. В. Казакова, Ю. Є. Кійка, В. В. Фатюліна – англійської мови. У 

німецькому мовознавстві цій проблемі не приділялась відповідна увага. 

Нечисленні статті і дисертаційні роботи (Н. А. Дємєнтьєва, JI. I. Корнієнко) 

розв’язують певні завдання на досить обмеженому фактичному матеріалі при 

відсутності комплексного підходу до досліджуваного явища, чим зумовлені 

суттєві недорахунки у виявленні семантичних особливостей даної групи дієслів 

на рівні парадигматики.  

Так, Т. Ю. Єфімова, вивчаючи семантичні відношення звуконаслідувальних 

дієслів німецької мови на прикладі всього лише 320 лексичних одиниць, відзначає 

повну відсутність антонімічних протиставлень [70]. Відомо, що логічна модель 

протилежності може реалізовуватись у словах, які позначають якість, 

протилежний напрямок дій, станів, у словах із значенням просторових і часових 

координат, а також із конкретною семантикою. У відповідності з цим 

О. Д. Кулешова робить висновок про те, що звуконаслідувальним дієсловам 

взагалі не притаманне вираження протилежних видових понять, що демонструють 

собою межу прояву певної якості чи властивості [119, с. 121].  

Проте цей висновок, як буде показано нижче, не зовсім правильний, і окремі 

дієслівні ономатопи все-таки можуть бути протиставлені один одному як суто 

семантично, так і за окремими акустичними параметрами. 
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4.1. Синонімія у явищі фоносемантизму сучасної німецької мови 

 

Останнім часом у лінгвістиці поширюється думка про те, що проблема 

синонімії повністю вичерпала себе. Насправді це не так. До цього часу не існує 

загальноприйнятого визначення синоніма, тому кожне трактування доводиться 

інтерпретувати з певними доповненнями. За підрахунками В. Н. Циганової, у 

спеціальній літературі, присвяченій питанням синонімії різних частин мови, 

існує, як мінімум, 511 можливих тлумачень терміна «синонім», що свідчить про 

складність даної проблеми [243, с. 35].  

Залежно від розуміння сутності синонімів у лінгвістиці виділяють чотири 

підходи до їх вивчення [111, с.  65].  

             1. Сигніфікативний. Синоніми розглядаються як тотожні або близькі за 

змістом слова (О. С. Ахманова, Т. Г. Винокур, Дж. Лайонз, А. Б. Шапіро, 

Д. Н. Шмельов). 

             2. Структурний. Стверджує взаємозамінність синонімів в одному 

контексті без зміни змісту цілого (В. А. Звегінцев, В. К. Фаворін, С. Ульман). 

            3. Прагматичний. Синоніми – семантично тотожні слова, що мають різне 

стилістичне забарвлення (JI. A. Булаховський). 

            4. Денотативний. Вивчення позначень, які відносяться до одного денотата 

в межах певного тексту (Дж. Лайонз). 

Перші два підходи розглядаються, як правило, разом, оскільки схожість у 

вживанні є проявом їх семантичної тотожності, та виступають також у якості 

двох основних критеріїв синонімічності, що власне полягають у: 

            1) тотожності або подібності значень (О. С. Ахманова, Т. Г. Винокур, 

А. Б. Шапіро, Д. Н. Шмельов); 

            2) взаємозамінності, яка представлена в спеціальній літературі в двох 

варіантах: сильному – принцип взаємозамінності в будь-якому контексті 

(С. Ульман) і слабкому – принцип часткової взаємозамінності в деяких 

контекстах чи типах контекстів (Ю. Д. Апресян, С. Джоунс, Дж. Лайонз). 
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Дотримуючись перших двох підходів, ми вважаємо, що тотожність і 

взаємозамінність є цілком достатньою основою для визнання двох і більше слів 

синонімами, що, в свою чергу, дозволяє дати наступне робоче визначення:  

синоніми – це слова однієї частини мови, які здатні за своїми подібними (але не за 

ідентичними) значеннями заміняти одне одного в ряді контекстів без зміни змісту 

цілого. 

Синоніми можуть утворювати синонімічні ряди, ядром яких виступає 

домінанта. Домінанту визначають як «слово, семантично найпростіше, 

стилістично нейтральне і синтагматично найменш закріплене» [202, с. 345], або 

як «лексему, яка має найбільш широке в даному ряді значення, є найбільш 

вживаним синонімом, володіє найбільш повною парадигмою, найбільш широким 

набором синтаксичних конструкцій, найбільш широкою поєднуваністю і є 

найбільш нейтральною стилістично, прагматично, комунікативно, просодично» 

[247, с. 150]. 

Однак у звуконаслідувальній системі німецької мови поняття домінанти не 

є достатньо чітким, про що, зокрема, свідчить матеріал синонімічних словників 

німецької мови. Наша робота з лексикографічними джерелами виявила суттєві 

відмінності у визначенні кількості звуконаслідувальних домінант і, відповідно, в 

самому розумінні різними авторами терміна домінанта, а також у побудові 

словникових статей і поміток, що вказують на приналежність того чи іншого 

слова до певного пласта лексики. 

Для ілюстрації наведемо порівняльний аналіз синонімічних словників 

німецької мови, що використовуються у нашому дисертаційному дослідженні 

[311, 314, 316]. 

Аналіз лексикографічних джерел матеріалу виявляє значне зростання уваги 

лексикографів до звуконаслідувальної лексики, підтвердженням чого може 

служити кількісне співвідношення звуконаслідувальних домінант за 

синонімічними словниками різних періодів.  

Нижче перераховані звуконаслідувальні дієслова, що виступають в якості 
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домінант у словниках із вказуванням їх кількості в дужках у порядку зменшення: 

  → Словник «Duden. Wissen kompakt, Sinnverwandte und passende Wörter 

schnell gefunden. Synonyme-Lexikon» (170 ЛО): babbeln, ballern, beben, bellen, 

bibbern, bimmeln, brausen, brodeln, brüllen, bumsen, dudeln, dröhnen, donnern, 

explodieren, flennen, flüstern, fressen, futtern,  fummeln, flutschen, gellen, gluckern, 

gnatzen, grapschen, grölen, gurgeln, grollen, hacken, heulen, hauchen, holpern, 

humpeln, hupen, huschen, husten, hallen, keuchen, kichern, kicken, kläffen, klappern, 

klatschen, klicken, klimpern, klingeln, klönen, klopfen, knabbern, knacken, knallen, 

knattern, knicken, knipsen, knirschen, knistern, knuffen, knurren, knutschen, krabbeln, 

krachen, krächzen, krallen, kratzen, kreischen, kribbeln, küssen, lauten, läuten, labern, 

lallen, lärmen, lispeln, lachen, lächeln, lecken, mampfen, muffeln, murmeln, murren, 

nieseln, nörgeln, nuscheln, palavern, peitschen, perlen, pfeifen, piepsen, picken, 

planschen, plätschern, platzen, plaudern, prasseln, pochen, poltern, prusten, puffen, 

pusten, quatschen, quietschen, rappeln, rascheln, rattern, raunen, rauschen, räuspern, 

reiben, rieseln, ritzen, röcheln, rören, rufen, rumpeln, sabbeln, saufen, säuseln, sausen, 

schallen, scharren, schellen, schießen, schimpfen, schlabbern, schlagen, schlappen, 

schlottern, schlucken, schnalzen, schnappen, schnarchen, schnauben, schnaufen, 

schnattern, schnauzen, schnüffeln, schnurren, schreien, schrillen, schütteln, schwirren, 

seufzen, singen, splittern, stammeln, stöhnen, stolpern, stupsen, summen, surren, 

tappen, tätscheln, tippen, tirilieren, tönen, traben, trällern, trampeln, tratschen, trillern, 

trippeln, trommeln, trompeten, tropfen, trotten, tuscheln, wiehern, zirpen, zischen, 

zittern. 

→ H. Görner, G. Kempcke «Synonymwörterbuch» (73 ЛО): beben, bellen, 

brausen, brummen, dröhnen, donnern, explodieren, faseln, flüstern, fressen, gurgeln, 

holpern, husten, keuchen, klappen, klatschen, klimpern, klingeln, klingen, klopfen, 

knacken, knallen, knarren, knicken, knistern, krachen, kratzen, küssen, lärmen, lispeln, 

lauschen, lutschen, lachen, lächeln, lecken, murmeln, murren, naschen, nieseln, 

nörgeln, nuscheln, peitschen, pfeifen, plauschen, plätschern, plauzen, poltern, 

rauschein, rauschen, reiben, reizen, ritzen, röhren, schallen, schießen, schimpfen, 
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schlagen, schlottern, schlucken, schnauben, schnauzen, schreien, schütteln, seufzen, 

singen, splittern, stöhnen, stolpern, tappen, trampeln, trommeln, tropfen, zischen, 

zittern. 

→ «Duden. Die sinn- und sachverwandten Wörter» (41 ЛО): bellen, brausen, 

brodeln, fauchen, flüstern, gurgeln, grollen, holpern, husten, klappern, klopfen, 

knarren, krachen, krächzen, kratzen, kribbeln, küssen, lachen, läuten, lärmen, lecken, 

perlen, platzen, prasseln, quietschen, rascheln, rasseln, rauschen, schallen, schießen, 

schlagen, schnalzen, schreien, schütteln, singen, stöhnen, surren, trommeln, trompeten, 

tuten, zittern. 

Відзначена особливість часто пояснюється не лише довільним 

виокремленням домінанти без застосування чітких науково доведених критеріїв, 

але й різними принципами побудови самого синонімічного ряду. Так, у словнику 

Дудена дієслова, що передають звуки різного походження, можуть об’єднуватися 

під одним словом-заголовком, що суттєво скорочує кількість можливих 

звуконаслідувальних домінант. Наприклад:  

- Laut, Ton: einen Laut von sich geben.  

- Vom Menschen: schnalzen, schmatzen, schlürfen, seufzen, aufsetzen, stöhnen, 

aufstöhnen, ächzen, keuchen, schluchzen, quäkeln.  

- Von Tieren: brüllen, schreien, heulen, röhren, brummen, summen. 

Словник Г. Гьорнера і Г. Кемпке іноді обмежується лише переносним 

значенням ономатопів, включаючи їх у синонімічні ряди, що позначають незвук, 

що, у свою чергу, не дозволяє об’єктивно представити і комплексно описати 

звукову картину світу. Наприклад, розмовне дієслово klappen (основне значенння 

якого – ляскати, стукати) наводиться лише в синонімічному ряду з домінантою 

gelingen – вдаватися, scharren (основне значення – терти) із sparen (економити 

(гроші), накопичувати). 

Система посилань у словнику Г. Гьорнера і Г. Кемпке також виявляє 

зазначену особливість. Порівняємо наступні приклади: значення дієслова dudeln 

(основне значення – дудіти) треба шукати в синонімічному ряду з домінантою 
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trinken (пити), а дієслово picke(r)n – стукати, постукувати наводиться лише в ряду 

з домінантою essen (їсти). 

Розходження у виділенні домінант авторами розглянутих вище словників 

викликані в багатьох випадках специфікою семантики самих 

звуконаслідувальних дієслів, яка в багатьох випадках не дозволяє визначити 

домінанту, виходячи з її традиційного розуміння. Перш за все це зумовлено, як 

показує зібраний матеріал, наступними чинниками: 

1. Синонімічний ряд звуконаслідувальних дієслів може будуватися лише із 

стилістично нейтральних лексем, що іноді майже не відрізняються відтінками 

своїх значень. У звуконаслідувальній системі німецької мови подібні приклади є 

досить численними. Порівняємо наступні ряди:  

- glucksen – клекотати; кудкудакати (про квочку); булькати (про рідину);  

- schlucksen – гикати;  

- schnattern – ґелготати (про гусей); крякати (про качок);  

- gackeln, gackern – теревенити, кудкудакати;  

- brausen – бушувати, шуміти (про море, вітер); кипіти, вирувати (перен.); 

мчатися (із шумом);  

- fauchen – сичати, фиркати (про кішку), пахкати, чахкати (про локомотив). 

               2. В якості домінанти може виступати навіть стилістично забарвлене 

слово, що розмиває її загальноприйняте розуміння як найбільш нейтральної 

одиниці ряду. 

               3. До синонімічного ряду звуконаслідувальних дієслів можуть входити 

одночасно декілька нейтральних і стилістично забарвлених одиниць, що не 

виявляють між собою чітких змістових відтінків. 

Вказані вище особливості відображаються і на самій побудові 

синонімічного ряду звуконаслідувальних дієслів. Як відомо, в лінгвістиці під 

синонімічним рядом розуміють ланцюг семантично пов’язаних слів, що 

відрізняються одне від одного якимось компонентом свого значення і разом з тим 

співпадають з іншим компонентом. При цьому конституенти ряду будуються від 
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слів із спільною семантикою до слів із більш конкретним значенням. 

Однак численні розбіжності у порядку слідування членів ряду, в тому числі 

і ЗС, виявлені нами за різними словниками, свідчать про розмитість 

диференціальних сем, що дозволяють розмістити дієслова у вказаній 

послідовності.  

Порівняємо синонімічні ряди для дієслова schwatzen (балакати, теревені 

правити) хоча б у двох словниках: 

У словнику «Duden. Die sinn- und sachverwandten Wörter»:  

- 1) viel sprechen – багато говорити; 

- 2) schwadronieren – балакати, хвалитися;  

- 3) plappern – базікати, торохтіти, тріскотіти; 

- 4) parlieren – балакати, гомоніти, тереверити; 

- 5) plaudern – балакати, розмовляти, проговоритися; 

- 6) salbadern – базікати, молоти дурниці; 

- 7) рalavern – вести переговори;  

- 8) kakeln – кудкудакати (як курка); говорити (безперервно);  

- 9) sabbern – молоти дурниці;  

-10) schlabbern – хлебтати (про тварину), гучно сьорбати, торохтіти; 

- 11) quasseln – говорити нісенітниці; 

- 12) quatschen – базікати, молоти дурниці; 

- 13) schnattern – ґелготіти, крякати, торохтіти, пащекувати;  

- 14) schwätzen – базікати, торохтіти, тріскотіти; 

- 15) klönen – говорити, нити, скиглити (про людину); 

- 16) ratschen – базікати, бурмотіти, говорити скоромовкою; 

- 17) рlauschen – говорити, спілкуватися, проговоритися;  

- 18) klatschen – плескати, вибовкувати, хлюпати (про струмінь води);  

- 19) labbern – молоти дурниці; 

- 20) babbeln – белькотати, базікати; 

- 21) faseln – базікати, просторікувати;  
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- 22) päppeln – базікати; 

- 23) quakеln – бурмотіти, нерозбірливо говорити;  

- 24) tratschen – теревенити, пліткувати. 

 У словнику H. Görner, G. Kempcke «Synonymwörterbuch» виявляємо 

такий синонімічний ряд: 

 1) parlieren; 2) schwadronieren; 3) salbadern; 4) wie ein Buch reden; 

5) plappern; 6) palavern; 7) predigen; 8) schnattern; 9) sabbern; 10) sabbeln; 

11) schwalben; 12) schwabbeln; 13) schlabbern; 14) kakeln; 15) quackeln; 16) salben; 

17) saffen; 18) quatschen; 19) quasseln. 

 Тут спостерігається розходження в кількісному складі синонімічних 

рядів, у послідовності розташування конституентів, а також у поданні 

стилістичних поміток, які у словнику Г. Гьорнера і Г. Кемпке є наявними в семи 

дієсловах. Крім того, автори допускають введення в синонімічні ряди і 

словосполучень. 

Вважаємо, що нечітка вираженість диференційних сем компенсується 

різними акустичними характеристиками звуконаслідувальних дієслів одного 

ряду. У протилежному випадку, відповідно до законів розвитку мови, слова 

цілком ідентичні підлягли б нейтралізації. Попри те в звуконаслідувальній 

системі німецької мови цього не відбувається, а швидше навпаки, спостерігається 

широка експлікація синонімічних відношень. Такий стан дозволяє вважати 

акустичну характеристику дієслівних ономатопів досить важливим параметром їх 

опису. 

На думку дослідників, основна причина такого явища полягає у прагненні 

людини якомога точніше відобразити звукові явища оточуючої нас дійсності за 

допомогою наявних фонетичних засобів мови, і кожне таке прагнення 

фіксується в мові у вигляді нового синоніма [164, с. 123]. 

А. М. Газов-Гінзберг, дотримуючись такої думки, підкреслює і ряд інших 

причин, що призводять до описаного вище явища: «У самому об’єкті 

звуконаслідування можливими є більш чи менш значні варіації» [48, с. 25] і, якщо 
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продовжити цю думку, ці варіації є не завжди вловимими і простими для 

відтворення голосовим апаратом людини, який «... легко вимовляє тільки звичні 

звуки в їх звичних поєднаннях, а всі звуки і звукові поєднання, що є 

незрозумілими з точки зору її (людини) власної звичної звукобудови (фонетично), 

розкладає на елементи, які виразно артикулюються» [7, с. 157]. Таким чином, 

варіативність характеристик звука породжує багатоманітність номінативних 

лексичних одиниць, що позначають цей звук. Крім того, в одній і тій же мові 

можуть бути звуконаслідування одного об’єкта, але різного віку [63, с. 12]. 

Багаточисельність вказаних неспівпадінь змусила нас розробити власну 

методику вибору і розподілу дієслів у синонімічному ряду. Початковий відбір 

звуконаслідувальних лексем проводився методом суцільної вибірки з 

урахуванням відповідних поміток із загальних та етимологічних словників 

німецької мови (lautmalend, lautnachahmend, schallnachahmend). Крім того, 

враховувались дієслова, утворені від вигуків із звуконаслідувальною семантикою 

(bam – «бом» – bammeln – дзвеніти (як дзвін), що дозволило розширити межі 

досліджуваної ЛСГ. 

Думка про те, що сферою денотації цієї групи є звук, не викликає жодних 

сумнівів. Досить просто уявити собі й те, що звуконаслідувальні дієслова 

відображають у своїх значеннях різні способи говоріння: babbeln – белькотати, 

теревенити; lispeln – шепелявити, шепотіти; stottern – заїкатися, белькотати (щось 

невиразно); wispern – шепотітися, шушукатися. 

Однак не варто вважати, що дана ЛСГ є замкненою мікросистемою 

пов’язаних лексичних значень. За допомогою вторинної номінації вона досить 

органічно вписується у словниковий фонд сучасної німецької мови, що 

відображає незвукові явища. Підтвердженням цього можуть служити наступні 

синонімічні ряди: prahlen vi (mit D) – хвалитися (чимось) (етим. 

звуконаслідувальне дієслово) – prunken vi (mit D) – хвалитися (чимось) (етим. 

звуконаслідувальне дієслово) – protzen (mit D) – хвалитися, хизуватися (чимось) – 
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schwadronieren – верзти нісенітницю – aufblähen sich, bürsten, pratschen (етим. 

звуконаслідувальні дієслова). 

Подібних прикладів дуже багато. Як правило, вони охоплюють декілька 

звуконаслідувальних дієслів. Ці своєрідні «входженя» красномовно свідчать про 

важливість ролі звуконаслідувальних дієслів у процесі номінації і дозволяють 

зробити висновок про різноманітність їх номінативної функції. 

До окремої групи можна віднести синонімічні ряди, семантика 

конституентів яких не дозволяє однозначно зарахувати їх до звукової чи 

незвукової сфери позначення. Наприклад: dippeln – vi (s) ходити пішки; humpeln 

vi – шкутильгати (етим. звуконаслідувальне дієслово); husche(l)n vi –

прошмигнути, промайнути (етим. звуконаслідувальне дієслово); klotzen vi– 

тупати, тягнути ноги; latschen vi (s) – шаркати, тягнути ноги (етим. 

звуконаслідувальне дієслово) і т.д. 

Однозначне співвіднесення синонімічного ряду зі звуковою чи незвуковою 

сферою позначення виявляється нелегким, оскільки семантика дієслів передає не 

лише вид дії, але й звук, який цю дію супроводжує (наприклад: шерех при 

ходьбі). 

М. Ф. Палевська зазначає: «За певних контекстних умов значення руху може 

відійти на задній план, поступаючись місцем позначенню звука, який 

супроводжує цей рух» [179, с. 95]. Таким чином, віднесення подібних прикладів 

до звуконаслідувальної системи виявляється цілком правомірним. 

Зібраний матеріал був розширений даними синонімічних двомовних і 

тлумачних словників. При цьому ми не виділяли домінанту синонімічного ряду 

звуконаслідувальних дієслів, зважаючи на зазначені розбіжності, що були 

встановлені за шістьома синонімічними словниками. На можливість побудови 

синонімічного ряду без домінанти також вказує М. Ф. Палевська [179, с. 104]. 

Межі ряду визначаються семантичним зв’язком його конституентів, тобто їх 

змістовою спільністю (наприклад: воркотати (про голуба)), здатністю видавати 

короткі повторювані звуки (про птахів). Саме вона стає одним з основних 
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критеріїв, що визначають межі ряду і запобігають його надмірному розростанню. 

  Наступним критерієм виступає характер відмінностей між близькими за 

значенням словами. В. Н. Циганова виділяє два види таких відмінностей: перший 

зумовлений неоднаковим обсягом значень слів, що проявляється в наявності у 

конкретної лексичної одиниці, крім аналогічного значення з одним словом, ще й 

додаткового значення і співвідноситься зі змістом вже іншого слова [243, с. 24]. 

Це призводить до того, що слово може одночасно виступати домінантою і членом 

декількох синонімічних рядів, оскільки слова в переважній більшості є 

багатозначними і ніколи не бувають синонімічними одне до одного в усіх 

значеннях. Звуконаслідувальні дієслова в цьому плані не є винятком, і саме тому 

за основу опису синонімії ми взяли змістові відношення лексико-семантичних 

варіантів (далі – ЛСВ) полісемантичного слова: knicken – згинати коліна (при 

ходьбі).  

 Випадки моносемії трапляються рідше, що загалом характерне і для інших 

ЛСГ. З 3500  розглянутих нами дієслівних ономатопів лише 34 мають одне 

значення, що підтверджено даними різних словників німецької мови. Наприклад: 

kichern – хіхікати; plappern –торохтіти; trapsen – важко ступати; brabbeln – 

нерозбірливо говорити; happen – вдаритися, стукнутися (до чогось); flüstern – 

шепотіти, шушукати; fispen – шепотіти; happen vi хватати (що-небудь зубами, 

ротом); jauchzen – кричати (від радості); jaulen – вити, завивати; klapsen – 

плескати; klippen – дзвеніти; knarren – рипіти, скрипіти; knuspern – хрустіти 

(чимось); knabbern – гризти, смоктати (щось); kuckucken – кукати; klingeln – 

дзвонити; kreischen – пронизливо кричати; lächeln – посміхатися; lallen – 

нерозбірливо говорити; miauen – м'явкати; murren – бурчати, гриміти, гуркотіти 

(про грім); pucke(r)n – (рівномірно) постукувати; planschen – плескатися (у воді); 

plumpsen – гепнутися; quabbeln – вібрувати; röcheln – хрипіти (про помираючого); 

rattern – тріщати; rascheln – шелестіти, шурхотіти; tacken – тікати (про час за 

годинником); tuscheln – шушукатися, шепотітися. 

Другий критерій з’являється через наявність стилістичних розбіжностей на 
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фоні спільної змістової основи синонімічного ряду, що дозволяє розташовувати 

його конституенти в алфавітному порядку, де першими йдуть нейтральні 

варіанти, потім стилістично забарвлені, які, в свою чергу, поділяють на розмовні 

варіанти, діалектні варіанти з помітками сфери їх поширення. 

Особливу увагу варто приділити наявності в синонімічному ряду 

діалектизмів, включення яких у ряді випадків ми вважали правомірним, оскільки 

вибірка звуконаслідувальних дієслів проводилась із загальних, а не з діалектних 

чи територіальних словників німецької мови, що допускає можливість вживання 

таких стилістично забарвлених варіантів і в літературній німецькій мові. 

У результаті опрацювання матеріалу був виділений корпус 

звуконаслідувальних дієслів, що нараховує 74 синонімічних ряди, в яких чітко 

виділяються наступні ЛСГ: 

1. Природні звуки. 

2. Антропоцентрична ЛСГ. 

3. Анімальна ЛСГ. 

4. Звуки, що їх видають предмети і механізми. 

5. Змішаний тип, де джерелом звуку може бути природа, людина, тварина 

чи будь-який механізм.  

          Подібне семантичне групування лексики було виділене в англійській мові 

І. В. Арнольдом, у російській – С. В. Вороніним. При цьому монографії 

С. В. Вороніна «Основи фоносемантики» варто приділити особливу увагу [47]. У 

цій науковій праці звуконаслідувальна лексика не була оформлена у вигляді 

окремих ЛСГ, у дослідженні акцент робився саме на фонетичний аспект 

ономатопів. Проте поданий там матеріал дозволяє розподілити його на п’ять 

вказаних груп. A. A. Уфімцева виділяє три семантичні групи звуконаслідувальних 

дієслів [237, с. 163]: 

 1) шуми, звуки, крики, що видаються артикуляційними органами людини; 

 2) звуки, що видаються тваринами, птахами, комахами; 
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 3) звуки предметів, що є джерелом звуків, які вони видають (свистіти (про 

кулю)), гриміти (посудом), дзвеніти (про монети)). 

 У роботі А. М. Газова-Гінзберга «Чи була мова образотворчою у своїх 

витоках» на матеріалі семітських мов так само можуть бути виділені подібні ЛСГ. 

У дослідженні автор виділяє два види звуконаслідувань: внутрішнє і зовнішнє 

[48]. До внутрішніх звуконаслідувань належать дієслова, що позначають звуки, 

які видаються людиною і тваринами, такі як: чавкання, плювання, рикання, 

мукання, писк, щебетання. Відповідно, до зовнішніх звуконаслідувань 

зараховують усі можливі звуки природи: грім, звук розривання, дзвін, 

булькотіння. 

 Проте, А. М. Газов-Гінзберг не враховує той факт, що досить велика група 

дієслів може передавати як звуки людей і тварин, так і звуки природи, тобто 

вільно переходити з однієї групи в іншу, що спонукає виділяти ще один 

семантичний тип звуконаслідувань. 

 Г. З. Гаджибекова, дисертаційне дослідження якої проводилося на матеріалі 

куикської мови, розподіляє звуконаслідувальні слова на три основні групи: 

людина, тварини, природа, не виділяючи також змішаного підкласу. 

 Ю. Є. Кійко, досліджуючи фонетичну сторону звуконаслідувальних дієслів, 

виокремлює дві семантичні групи: звуки неживої природи і звуки, що їх видають 

живі організми. Вони, в свою чергу, розпадаються на: антропофони (вимова, 

мовлення, спів), зоофони (звуки, що видають тварини, комахи, птахи), озвучений 

рух (звуки, що видають машини, механізми, музичні інструменти), природна 

фонація (звуки, що видає рідина та інші природні джерела) [98, с. 43]. 

 Виділяється дисертаційне дослідження Т. Н. Милюкової, яке, на відміну від 

інших досліджень, проводить класифікацію звуконаслідувальних дієслів, що 

позначають рух, на основі словникових дефініцій за характером звуків, що 

видаються: удари, тертя, порушення цілісності предмета, вібрація тощо [164, 

с. 45]. 

 Таке співпадіння семантичних класифікацій дієслівних ономатопів, 



128 
 

  

проведених за останню чверть століття на матеріалі різних мов, не є випадковим. 

Це пояснюється послідовним і достовірним мовним відображенням звукової 

картини об’єктивної дійсності і саме тому має загальні типологічні риси. 

Опираючись на наведені вище класифікації, ми вважаємо за необхідне виділити 

п’ять семантичних груп звуконаслідувальних дієслів. 

 Для простоти сприйняття матеріал представлений у вигляді списків 

синонімічних рядів за групами (у порядку їх зростання), розподілений на п’ять 

семантичних груп, в яких кількість конституентів ряду вказано в дужках після 

назви відповідного ряду. 

І. Звуки природи. Ця підгрупа представлена двома синонімічними рядами, що 

включають 56 дієслівних лексем (19,3 %). Дієслова передають звук – дзюрчання 

води (див. дод. Е). 

ІІ. Механічні звуки. Сюди відносимо дієслова, що передають звуки різних 

інструментів. Групу утворюють три синонімічні ряди, що включають 36 

конституентів (12,4 %) . Найбільша деталізація звучання відображена дієсловами, 

що передають дзвін (23 лексичних одиниці) (див. дод. Ж). 

ІІI. Анімальна група нараховує 44 дієслова (15,2 %), що належать до цієї 

групи, які умовно розділяємо на три класи. Найбільша деталізація звуків 

відображена 24 дієсловами, що передають специфічні особливості – голоси птахів 

(див. дод. З). 

IV. Антропоцентрична підгрупа включає чотири семантичних підкласи і 

містить 105 дієслів (36,2 %). Найбільша деталізація звуків представлена в рядах, 

що утворені дієсловами говоріння і його різновидами, які відображають деякі 

особливості людського мовлення і можуть бути оцінені за наступними 

параметрами: гучність, тривалість, зміст, психологічний стан суб'єкта, 

фізіологічні особливості вимови (62 дієслова). Як правило, дієслова являють 

собою одиниці низького стилю побутово-розмовної мови, що містять негативні 

якісно-ціннісні характеристики мовлення (див. дод. К). 

V. Змішаний тип у додатку Л нараховує 44 конституенти (15,2 %). Дієслова 
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передають, як правило, удари (різного походження та різної сили звуку), що 

відрізняються між собою за силою, частотою і деякими відтінками звуку. При 

цьому їх джерелами можуть бути людина, тварина, явище природи (гроза, буря) 

та предмети різного роду. 

Рис. 4.1 схематично унаочнює кількісне співідношення дієслівних ЛО 

у п’яти ЛСГ: 

 

Рис. 4.1. Співвідношення лексичних одиниць у лексико-семантичних групах 

дієслів-ономатопів 

Із розглянутих нами звуконаслідувальних дієслів тільки 5 (1,7 % від 

загальної кількості) не утворюють синонімічних рядів: grunzen, heulen, miauen, 

schnurren, wiehern. Не виключено, однак, що синоніми до перерахованих дієслів 

фіксуються спеціалізованими словниками. 

Ці цифри не є абсолютними, оскільки відбувається безперервне збільшення 

словникового складу і видозміна лексичного значення слів. Однак одержані нами 

кількісні дані добре відображають загальну тенденцію семантичного розвитку 

звуконаслідувальних дієслів, що полягає у розширенні їх номінативної функції 

шляхом включення в сферу позначення подібних за акустичними 

характеристиками, але різних за походженням звуків, а також незвукових явищ. 

Співвідношення лексичних одиниць у лексико-

семантичних групах дієслів-ономатопів

1.Антропоцентрична ЛСГ - 36,2% 2. Звуки природи - 19,3%

3. Анімальна ЛСГ - 15,2% 4. Змішана ЛСГ - 15,2%

5. Механічна ЛСГ - 12,4%
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Зазначені факти свідчать про наявність у звуконаслідувальній системі 

німецької мови двох типів багатозначності: звукової, що дозволяє дієслову – 

ономатопу входити одразу до декількох синонімічних рядів, що позначають звук, 

та незвукової, що виникає на основі різних метафоричних переносів основного 

значення звуконаслідувального дієслова. 

Основною сферою функціонування звуконаслідувальних дієслів виступає 

розмовна мова, що доводимо за кількісним складом стилістично-маркованих 

одиниць. Звертає на себе увагу значне поширення діалектних варіантів, попри той 

факт, що джерелом лексикографічного матеріалу послужили загальні словники 

німецької мови. Отримані дані ще раз переконують у досить сильному 

діалектному маркуванні розмовного мовлення німецької мови, що також свідчить 

про тісний зв’язок звуконаслідувальної системи з загальним лексичним фондом 

мови. 

Ще варто наголосити, що звуконаслідувальні дієслова служать основами 

для утворення інших частин мови (іменників і прикметників), шо дає деяке, хоча і 

досить приблизне, уявлення про кількісний склад звуконаслідувань у 

словниковому складі німецької мови. Отже, звуконаслідувальне дієслово дає як 

мінімум дві похідні частини мови (прикметник і іменник). Чисельність 

звуконаслідувальної лексики вже перевищує 2500 лексичних одиниць. 

 Враховуючи широкі словотвірні можливості дієслів і вигуків (афіксальний 

словотвір, імпіцитний словотвір, утворення складних слів), а також процеси 

розвитку значень (метафора, метонімія), можна стверджувати, що кількісний 

склад ономатопів наближається до 4000 лексем, що вже не дозволяє віднести 

звуконаслідувальну лексику до периферійного пласту словникового складу 

німецької мови. 
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4.2. Полісемія й омонімія з погляду фоносемантизму сучасної німецької 

мови 

 

A. A. Залізняк відзначає, що в лінгвістиці вживають три терміни, які 

позначають явища, коли семантична структура слова включає в себе більше 

одного ЛСВ: полісемія, багатозначність і неоднозначність. При цьому 

багатозначність і полісемія розглядаються, зазвичай, як синоніми, хоча полісемія 

є більш вузьким терміном, що вживається тільки щодо парадигматичних 

відношень слів, у той час як термін багатозначність може використовуватись і для 

опису синтагматики [77, с. 63]. 

У нашому дослідженні використано ці два терміни з урахуванням вказанних 

відмінностей. Термін неоднозначність, тобто наявність у конкретної номінативної 

одиниці декількох різних значень, є не зовсім точним, і тому ми визнали за 

необхідне відмовитися від нього в рамках даної роботи. 

Серед причин виникнення полісемії традиційно називають дві:  

1) економія мовних засобів, в основі якої лежить протиріччя між 

безмежністю нашого досвіду й обмеженістю ресурсів мови; цю особливість дуже 

добре ілюструє висловлювання В. В. Виноградова: «Мова збагачується разом із 

розвитком ідей, і одна й та сама зовнішня оболонка слова обростає паростками 

нових значень і змістів» [36, с. 17];  

2) властиве людському мисленню прагнення до узагальнення явищ, що 

виражається в неминучому розширенні семантичної структури конкретного слова, 

значення якого стає його елементарними конститутивними складниками чи ЛСВ. 

У зв’язку з цим семантична структура полісеманта як окрема, ієрархічно 

організована єдність її складників, може бути розкрита безпосередньо за 

допомогою ЛСВ слова чи за допомогою набору елементарних значень (сем) 

кожної окремо взятої лексеми [237, с. 56]. 

Проблема співвідношення ЛСВ у структурі багатозначного слова 

передбачає три різні підходи: згідно першому, JICB полісеманта знаходиться у 
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відношенні ієрархічного підпорядкування, що відображає його змістову 

структуру [36, 150, 173]. Характер поєднання окремих значень із головним і одне 

з одним виражається тричленною опозицією, яка була виявлена Ю. Д. Апресяном 

і одержала у подальшому назву топологічних типів полісемії: 

1) радіальна полісемія (усі JICB полісеманта пов’язані з центральним 

значенням), про що свідчать наступні приклади: 

 rutschen – ковзати, буксувати, плазувати, сповзати;  

scharren – шкрябати (лапами), човгати (ногами), рити, згрібати; 

tatzen – хапати, ловити, вдаряти (по руці); 

2) ланцюгова полісемія (кожний наступний ЛСВ полісеманта пов’язаний із 

попереднім):  

hauchen – тихо дихати, дути, тихо шепотіти;  

mummeln – бурмотіти, нерозбірливо говорити, буркотіти собі під ніс, жувати, 

неакуратно їсти, гризти; 

pickern – тихо постукувати, дзьобати (у значенні «їсти»); 

3) комбінована полісемія (наявність між ЛСВ полісеманта радіального і 

ланцюгового типів зв’язку):  

dudeln – грати на сопілці, зводити наклепи, безкорисно тратити час;  

flattern – розвіватися, майоріти, кружляти (у повітрі), тріпотіти, коливатися, 

вібрувати. 

Другий підхід стверджує наявність відношень рівності між ЛСВ слова, що 

передбачає невиводимість одного значення з іншого. 

Прихильники третього підходу зазначають, що ієрархічні відношення є 

факультативним моментом значеннєвого змісту полісеманта й існують випадки, 

коли неможливо чітко встановити відношення семантичної похідності окремих 

значень багатозначного слова [257, с. 35]. 

Ми схильні дотримуватись першої точки зору, однак не виключаємо того, 

що в ряді випадків справді неможливо точно встановити ієрархію семем 
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полісемантичного слова, особливо коли між ними вже не спостерігається тісний 

зв’язок, але значення ще не фіксуються словниками як омонімічні.  

Наприклад: klöppeln – плести мережива, бити. У даному випадку зв’язок між 

ЛСВ полісеманта втрачений не повністю. Згідно визначення тлумачного 

словника, коклюшкою називалась «паличка з потовщенням на одному кінці та з 

шийкою й ґудзиком на другому для плетіння мережива» [228, с. 456]. Природньо 

припустити, що при роботі даний інструмент видавав характерний звук, внаслідок 

чого в звуконаслідувального дієслова з’явилося нове значення «плести на 

коклюшках». 

Як приклади розвитку омонімії можна навести і ряд інших дієслів: tippeln – 

дріботати ногами, бродити, валандатися, іти пішки (далеко). 

Як видно, подібні випадки свідчать, перш за все, про наявність у 

звуконаслідувальній системі німецької мови процесів, які призводять до розпаду 

полісемії, що дозволяє говорити про омонімізацію окремих значень 

звуконаслідувальних дієслів. 

Ієрархічне підпорядкування ЛСВ багатозначного слова носить, як правило, 

регулярний, повторюваний характер, що зумовило виникнення терміну 

«регулярна багатозначність». Б. Зібенгар дає наступне визначення: Unter regulärer 

Mehrdeutigkeit versteht man Übereinstimmung in den Sememstrukturen solcher 

Wörter, die zur gleichen onomasiologischen Gruppe, zum gleichen Sachbereich gehören 

[302, с. 85]. 

На основі зв’язків такого типу виділяють моделі, за якими може відбуватися 

зміна значень полісеманта. Традиційно розрізняють три види перенесень: 

метафоричні, метонімічні та функціональні. Однак, як виявило наше 

дослідження, основними способами формування змісту вторинних значень є все ж 

метафора і метонімія. Функціональні переноси в звуконаслідувальній системі 

німецької мови можна виявити практично в будь-якого ономатопа, якщо виходити 

з того, що передумовою для виникнення даного типу найменування є зміна 

предметів із збереженням їх функціонального призначення. 
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У співвідношенні із звуконаслідувальною системою німецької мови це 

означає, що з розвитком науково-технічного прогресу в сферу позначення дієслів 

будуть потрапляти все нові предмети, здатні видавати однакові за акустичними 

характеристиками звуки. Порівняємо: ein Glöckchen klingelt – der Wecker klingelt 

(функція оповіщення при зміні самого предмета) чи вживання дієслів bäffen – 

сварити, тявкати; blaffen – сварити, тявкати, стріляти, бабахнути (зі зброї), 

торохкотіти, сигніфікативне значення яких може бути визначене як «видавати 

уривчастий хлопаючий звук» спочатку для позначення вистрілу з кремнієвої 

рушниці, а потім із сучасної зброї. 

Другий спосіб вивчення багатозначного слова передбачає проведення 

компонентного аналізу, важливість якого неодноразово підкреслювали в своїх 

роботах лінгвісти. 

Компонентним аналізом називається таке встановлення компонентів 

значення слів, коли значення дуже великої кількості ЛСВ описується за наявності 

обмеженого інвентаря елементарних семантичних одиниць [192, с. 80]. Методика 

аналізу зводиться до виявлення в словах найменших одиниць значення з метою 

представлення конкретної лексеми у вигляді складних комплексів цих одиниць. 

У лінгвістиці для позначення елементарної одиниці використовують різні 

назви: «диференціальний елемент» (Ф. де Сосюр), «фігура змісту» (JI. Єльмслев), 

«базове реляційне поняття» (Е. Сепір), «семантичний множник / компонент» 

(Ю. Д. Апресян, А. Н. Жолковський), «семантична диференціальна ознака» 

(А. Чудавичус), «ноема» (Г. Мейер). Однак найбільше поширення одержав термін 

«сема» (Ю. Найда, К. Бальдингер, А. Греймас, Б. Потьє, В. Г. Гак, 

A. A. Уфімцева). 

Сему визначають як елементарний, далі неподільний компонент значення, 

що реалізується всередині лексеми або семеми, яка є конструктивним елементом 

семеми, тобто елементом значення слова, його ЛСВ [55, с. 23]. Наявність у 

семеми як складному утворенні декількох сем передбачає їх ієрархічне 

розташування, що породжує думку про встановлення регулярних стосунків 
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підпорядкування. Відповідно до вчення В. Г. Гака про сему, яка є центральним і 

ієрархічно головним компонентом семеми видового значення, на більш низьких 

рівнях знаходяться так звані потенційні семи, які відображають потенційні якості 

предметів і актуалізуються за певних умов [49, с. 321].  

Проілюструємо це положення на прикладі компонентного аналізу двох 

ЛСГ: «шипіти», «ходити». У результаті аналізу дев’яти синонімічних рядів 

звуконаслідувальних дієслів, що передають шиплячі звуки (шепелявити, 

шопотіти, шморкати, задихатися, сопіти, фиркати, хропіти, хрипіти, шипіти), була 

виділена архісема – тертя, що описується як легке торкання двох і більше 

предметів один попри одного (природного матеріалу, молекул води при 

нагріванні, голосових зв’язок). Диференційні семи даної ЛСГ виокремлюються в 

результаті встановлення джерела і причин виникнення шиплячого звуку. Таким 

чином, було виявлено три підгрупи: звуки природи; звуки, що видає людина; 

звуки, що видають тварини. 

При розгляді кожної підгрупи зокрема було встановлено, що в 

антропоцентричній, так само як і в анімальній підгрупах, всі звуки можуть бути 

класифіковані за місцем їх виникнення (маються на увазі ротова або носова 

порожнини). При цьому шиплячі звуки, що виникають у ротовій порожнині, 

характеризуються участю різних артикуляційних органів: язика і глотки. 

Подальше членування звуків відбувається з причини і за метою їх виникнення, які 

зводяться до трьох основних компонентів: фізична вада, фізіологічна вада 

(шепелявити) і психічний стан суб’єкта (шикати, шипіти як вираз незадоволення в 

людей, агресії – у тварин, наприклад, шипіння змії). Для дієслів, що входять до 

анімальної підгрупи, невластивою є наявність семи «обмежити коло слухачів». 

Шиплячі звуки, що виникають у ротовій порожнині, пов’язані, як правило, з 

фізичною вадою людини, її психічним станом, а також із наявністю перепони, що 

ускладнює дихання. Анімальна підгрупа виявляє лише дві останні семи. Для 

другої підгрупи «звуки природи» таке різноманіття диференціальних сем не є 

властивим. Тому шиплячі звуки можуть бути охарактеризовані лише за причиною 
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їх виникнення, що полягає в легкому торканні двох і більше предметів, які мають 

специфічну структуру (матеріал). 

А. А. Єгорова розглядала проблему валентності дієслів звучання на 

матеріалі німецької і російської мов. У своїй праці «Звукозображування у 

традиційній англійській поезії» вона виділяє п’ять структурно-семантичних 

моделей звуконаслідувальних дієслів, для яких обов’язковою є лише лівостороння 

валентність [68, с. 34]. Досить наочно це демонструє не лише дистрибутивний, 

але й компонентний аналіз, у результаті якого в звуконаслідувальних одиниць 

виявляються семи – характеристики суб’єкта. 

Так, птахи можуть видавати велику кількість звуків, але кожна з них володіє 

своєю неповторною індивідуальністю в передачі звукової специфіки свого співу. 

Це знаходить мовне відображення у чіткій семантичній вибірковості суб'єкта дії: 

die Nachtigall schlägt, der Hahn kräht, der Spatz pfeift, die Taube gurrt, die Lerche 

tiriliert. 

Метафоричні переноси. В основі мовної метафори лежать асоціативні 

зв’язки чи зв’язки за подібністю між переосмисленим і новим значенням слова 

(Б. В. Томашевський, В. І. Телія, Г. Н. Скляревська, В. П. Москвін), із чого 

випливає, що в процесі метафоризації беруть участь два денотати, при цьому 

властивості одного сприймаються через властивості іншого, а суттєві ознаки 

першого нейтралізуються [189, с. 56]. 

Метафора є складним знаком, який має план вираження і план змісту. 

Традиційно план вираження представлений двома компонентами: 

1) слово – параметр (агент, термін порівняння, знак – носій образу); 

2) слово – аргумент (опорне слово, ключове слово, контекст, 

мікроконтекст). 

План змісту включає в себе два структурні елементи: 

1) пряме непохідне значення (допоміжний суб’єкт, контейнер, корелят, 

внутрішня форма метафори); 

2) переносне значення (основний суб’єкт, буквальна рамка, референт, тема). 
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Співвіднесення основного і допоміжного суб’єктів відбувається на основі 

загальної ознаки, яку часто називають аспектом, основою порівняння, загальним 

семантичним елементом чи компонентом. Виділення аспекта порівняння 

традиційно виконується в інтегральному підході до вивчення структури 

лексичного значення, якого ми дотримуємся в даній роботі. 

Вторинні найменування звуконаслідувальних дієслів, утворені шляхом 

метафоричних переносів, мають у своїй основі експліцитно виражений загальний 

семантичний елемент, закріплений у сигніфікативних ознаках первинного 

денотата, що призводить до утворення мотивованої метафори. Процес 

метафоризації проходить за традиційною схемою, яка була вказана ще 

В. Г. Гаком, за рахунок нейтралізації родової і видової диференціальних сем і 

актуалізації потенційної семи [49, с. 231]. 

Всупереч поширеній думці, звуконаслідувальні дієслова беруть активну 

участь у процесі створення образних найменувань, які відображають різні типи 

асоціативних зв’язків між об’єктами реальної дійсності, у даному випадку – 

обмежені звуковою сферою. 

Думка про те, що мові властива тенденція розглядати одні предмети і явища 

через призму інших, неодноразово висловлювалась у лінгвістичній літературі 

[66, с. 23]. Однак до сьогодні дослідники рідко торкалися такої важливої для 

людини сфери, як звук. Тим не менш, відібраний нами із різних словників 

німецької мови матеріал свідчить про те, що звуконаслідувальні слова являють 

собою надто багаточисленний пласт лексики, щоб заслуговувати настільки 

недбалого ставлення. 

Виявлені в результаті дослідження структурно-семантичні особливості 

німецьких ономатопів вказують на первинність дієслова в звуконаслідувальній 

системі німецької мови, що служить основним джерелом утворення похідних. Це 

дозволяє говорити про те, що саме дієслово диктує також і основні типи 

метафоричних і метонімічних кореляцій, що виникають між ЛСВ дериватів 

незалежно від їх приналежності до різних частин мови. 
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Виявлення метафоричного потенціалу звуконаслідувальних дієслів 

дозволило виділити ряд загальних закономірностей, за якими відбувається процес 

утворення вторинних найменувань. Вони можуть бути представлені у вигляді 

чотирьох опозицій: 

1) тварина – людина; 

2) природа – людина; 

3) природа – тварина; 

4) механізм – тварина / людина. 

Перенесення первинного значення звуконаслідуального дієслова на людину 

характерний для трьох із чотирьох виявлених типів, що свідчить, перш за все, про 

властиву звуконаслідувальній метафорі антропоцентричність, чи, як зазначають 

філософи, усвідомлення людиною себе як міри всіх речей. 

У сферу вторинної денотації входять дієслова, що передають певні 

рефлективні звуки тварин (bellen, krächzen, quaken), які використовуються ними 

для вираження внутрішнього стану і служать засобами спілкування в їх 

спільнотах. 

Метафорично мотивовані значення, що з’являються у дієсловах у результаті 

цього типу перенесення, позначають різні типи говоріння (бурмотіння, сварка), 

що пояснюється схожістю в парадигматичній спрямованості мовлення людини і 

деяких звуків тварин. 

Характерною особливістю дієслів, що беруть участь у процесі 

метафоризації, є властива їм сувора суб’єктивна співвіднесеність, яка дає 

однозначне посилання на виконавця дії (звук), якими можуть виступати різні види 

тварин: птахи, ссавці, рептилії, комахи. 

Таким чином, допоміжний суб’єкт, який є невід’ємною умовою утворення 

метафори, імпліцитно присутній у процесі утворення вторинного найменування і 

підсвідомо викликає в слухача конкретне, типізоване уявлення про якості 

конкретної тварини. 
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При цьому з усієї різноманітності ознак, які могли б бути співвіднесені з 

вторинним денотатом, обираються, як правило, тільки негативні. 

Так, дієслово krähen в одному з вторинних значень означає «фальшиво 

співати». Негативна конотація дієслів свідчить про деякі відхилення від певних 

норм виконання і потребує, на нашу думку, певних дій для виправлення 

становища. Такий тип перенесення інформативно більш важливий, і тому 

негативний зміст знаходить тут найбільш чітке експлікативне вираження.   

Перенесення найменувань тварин на людину при утворенні дієслівної 

метафори відбувається на основі деякої подібності сигніфікативних ознак 

первинного і вторинного денотатів, що виявляється на рівні акустичної 

подібності: gackeln – кудкудакати (про курей), ґелготати (про гусей), wie eine Gans 

gackeln – теревенити безупину; schnattern – ґелготіти (про гусей), крякати (про 

качок), базікати.  

Досить чітко це прослідковується в деяких німецьких дієслів, що передають 

гавкання собаки: bellen – гавкати (про собаку), вити (про вовка), розм. – 

репетувати, гарчати. У результаті метафоризації основне значення утворює, як 

правило, два ЛСВ: гарчати, репетувати. 

Очевидно, що в першому випадку (ЛСВ гарчати) перенесення не 

обмежується лише співпадінням сигніфікатів первинного і вторинного денотатів. 

Справді, даний різновид говоріння, за законами акустики, може 

супроводжуватись вимовою різких, уривчастих звуків, схожих на ті, які видає 

собака. Однак семантика слова є ширшою і передбачає також вираження 

негативного ставлення того, хто говорить до співбесідника. 

Наявність даної характеристики наводить на думку, що формування 

вторинного значення у цієї групи дієслів відбувається швидше із опорою на 

внутрішній стан тварини, ніж на основі певної акустичної подібності звуків. 

Перенесення типу «предмет – людина» також охоплює дієслова говоріння, 

які позначають беззмістовне, нерозбірливе або дуже тихе мовлення. Вторинне 

значення виникає на основі подібності сигніфікативних ознак двох денотатів. 
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Прикладами можуть служити наступні дієслова: bubbeln – цілуватися, чмокатися, 

пускати бульки, теревенити; murmeln – бурмотіти, поет. дзюрчати (про струмок); 

lispeln – шепелявити, шепотіти, шелестіти; zischen – шипіти (про змію), шепотіти 

(у театрі). 

Перенесення «предмет – тварина» не отримав широкого розповсюдження в 

звуконаслідувальній системі німецької мови і представлений лише двома 

дієсловами. Первинним денотатом тут виступає звук бурління води, який 

асоціативно можна пов’язати зі звуками, які видають певні види птахів: glucksen – 

кудкудакати, булькати, гикати; kluckern – булькати (про рідину), кудкудакати (про 

квочку). 

Перенесення «механізм – людина / тварина», так само як і попередній, є 

нечисельним і викликаний подібністю деяких механічних звуків зі звуками, які 

видає людина або тварина: flöten – грати на флейті, співати (про соловейка), 

свистіти, говорити удавано солодким голосом; pickern – тихо постукувати, 

дзьобати, перен. дошкуляти комусь; trompeten – сурмити, перен. розголошувати 

щось. 

Дані мовні факти переконливо свідчать про те, що метафоричні типи 

перенесень спрямовані, перш за все, на дискредитацію або вираження негативної 

оцінки ментальної діяльності людини і мають яскраве пейоративне забарвлення. 

Метонімічні перенесення. Метонімія, яка розглядається як троп або 

механізм мовлення, що полягає у регулярному перенесенні назви з одного об’єкта 

на інший, внаслідок певної подібності обох не одержала широкого 

розповсюдження в звуконаслідувальній системі німецької мови і представлена 

лише одним типом зв’язку, який виражає причинно-наслідковий характер між 

звуком і дією, яка цим звуком супроводжується.  

У процесі перенесення найменування у вторинного значення актуалізується 

ознака супутньої обставини. Так, наприклад, між значеннями дієслова bollern – 

розм. кататися [рухатися, падати] з шумом, стукати встановлюється метонімічне 

перенесення на основі зв’язку між звуком (гуркіт) і виконуваною дією (у даному 
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випадку – переміщення предмета за допомогою обертання), яка в окремих 

випадках супроводжується цим звуком. Даний тип зв’язку представлений 

наступними прикладами: ballern – гриміти (про постріл), шуміти, гримати 

(дверима); prasseln – тріскати, потріскувати, падати (з шумом); schmettern – 

кидати, заглушливо звучати, заливатися співом (про птахів). 

Таким чином, розглянуті вище чотири типи метафоричного й одного 

метонімічного перенесень значень звуконаслідувальних дієслів свідчать про 

важливість ролі звуконаслідувальної лексики в поповненні словникового складу 

німецької мови одиницями вторинної номінації, а також відображають один із 

раніше не розглянутих способів пізнання людиною оточуючої його звукової 

дійсності. 

 

4.3. Антонімія у контексті фоносемантизму сучасної німецької мови 

 

Антонімія є однією з найважливіших лінгвістичних універсалій. У 

дослідженнях, присвячених семантичним особливостям звуконаслідувальних 

дієслів, питання про можливість встановлення між ними семантичної 

протиставленості взагалі не розглядалося. Думка про їх відсутність досить рідко 

знаходить експліцитне вираження в науковій літературі. O. A. Хабібулліна 

відзначає наявність в аноматопів градуальних протиставлень, однак не наводить 

жодного прикладу і, ніби за умовчуванням, вважається очевидним, що будь-якому 

звуку завжди є протиставлений «незвук» [241, с. 34]. 

Однак саме тут і полягає основна помилка, якої допускаються дослідники. 

Вони не враховують той факт, що семантика звуконаслідувальних дієслів дуже 

тісно переплітається з акустичними характеристиками звука, в яких і реалізується 

модель протиставлення. Нетрадиційність виділення такого роду протиставлень 

змусила нас винести проблему антонімії в окремий параграф даного розділу, 

враховуючи його порівняно невеликий обсяг. 

Як відомо, категорія протиставлення побудована на основі ознак одного 
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роду, які виділяють у предметів, що порівнюються, і розкривають максимум 

відмінностей. Будь-який звук є складним акустичним явищем, який є 

хвилеподібним коливанням часток повітря, які оцінюються за рядом фізичних 

параметрів (частота, сила, тривалість, висота) і розглядаються як його імпліцитні 

ознаки [245, с. 150]. 

Всередині деяких із них можливе виділення найпростіших семантичних 

опозицій, які можуть бути покладені в основу антонімічних відношень 

ономатопів. Вперше ця думка, яка, однак, не набула поширення, була висловлена 

І. В. Івлієвою. Вона проводила дослідження семантичних модифікаційних 

звуконаслідувальних дієслів на матеріалі російської мови. 

Науковець виділяє ряд акустичних характеристик звука, за якими може 

відбуватися виокремлення антонімічних пар, які відображають два основні види 

протиставлення: контрарну, яка виражається через видові поняття, між якими є 

середній, проміжний член, і компліментарну, яка утворюється видовими 

поняттями, які доповнюють одне одного до родового. У звуконаслідувальній 

системі німецької мови подібні опозиції можуть бути виділені всередині 

наступних параметрів: 

• частота (частий / рідкісний): knattern – тріскотіти, торохтіти (про мотор) → 

bumsen – бухнути, падати (з гуркотом); 

• сила звуку реалізується у тричленній опозиції (слабо – нейтрально – 

сильно): flüstern – шепотіти, шушукатися → brabbeln – нерозбірливо говорити, 

бурмотіти → schreien – кричати; 

• тривалість (довгий – короткий): platzen – тріснути, означає різкий рух у 

певному напрямку → tuten – трубити. 

 • висота (високий – низький): schrillen – видавати різкий звук, скрекотати 

(про коника-стрибунця → brüllen – мукати, ричати, гриміти (про грім). 

Наведені вище приклади є так званою експліцитною антонімією. Імпліцитна 

форма реалізації протиставлень, або енантіосемія (термін запропонований 

І. Шерцлем у 1883), яка характеризується відсутністю спеціальних формальних 
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показників у вираженні різних значень, представлена лише двома прикладами. 

Так, звуконаслідувальні дієслова raunen – шепотіти, шелестіти і rauschen – 

шурхотіти, дзюрчати поєднують у собі позначення тихого і голосного звуків. 

Крім антонімів, які виділяються на основі протиставлень акустичних 

характеристик деяких параметрів звука, можливим є і навіть суто семантичне 

протиставлення на прикладі синонімічних рядів, наприклад, lachen – реготати і 

weinen – плакати, які позначають два протилежних психічних стани людини. 

Ці мовні факти свідчать про специфічний характер антонімії в 

звуконаслідувальній системі німецької мови і певною мірою суперечать вже 

усталеній думці про повну відсутність антонімічних відношень серед ономатопів. 

 

4.4. Структурно-семантичні та фонетичні маркери німецьких 

ономатопів 

 

Словниковий склад мови постійно розвивається, і словотвір відіграє у цьому 

важливу роль. Це дозволяє вважати його одним із найважливіших джерел 

поповнення мови новими найменуваннями. 

Звуконаслідувальна лексика бере активну участь у процесі утворення нових 

номінативних одиниць, проте до сьогодні дослідники не приділяли достатньої 

уваги зв’язку між словотвором як розділом лексикології і фоносемантикою, яка 

стверджує наявність взаємозв'яку між мовною оболонкою слова і його значенням, 

що багато в чому обумовлене теорією мовного знака Ф. де Сосюра, яка 

проголошує принцип довільності знака, і пов’язана з цим втрата інтересу до 

ономатопоетичної лексики загалом [218, с. 112]. 

Виокремлення фоносемантики в окрему науку призвело до появи значної 

кількості робіт, які розглядали звуконаслідувальну лексику різних мов світу, 

однак дослідження словотвору ономатопів ще поодинокі. 
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Ми усе ж дотримуємося думки, що питання про словотвірну продуктивність 

звуконаслідувальної лексики в процесах морфологічного творення не було б 

настільки актуальним, якби мова йшла лише про незначну групу слів. 

Як показують дослідження звуконаслідувальної лексики в різних мовах 

світу (англійській, російській, французькій), кількість звуконаслідувальних слів є 

набагато більшою, ніж вважалося раніше [106, 125, 129, 171]. 

Мовні факти, що наводяться в лінгвістичних працях, переконливо свідчать 

про необхідність вивчення словотвірного потенціалу ономатопів. 

Словотвірні особливості дієслівних основ англійських ономатопів у процесі 

морфологічного і конверсійного словотвору розглядалися в дисертаційному 

дослідженні Е. В. Петухової. 

Н. В. Бартко на матеріалі англійської мови провела дослідження RL-

формантів – звуконаслідувальних дієслів, у закінченнях яких є сонанти R, L [10]. 

У 2003 році вийшло дисертаційне дослідження O. A. Хабібулліної, в якому 

вперше були розглянуті основні типи словотвірних гнізд німецьких ономатопів у 

співставленні з французькою та російською мовами, а також деякі словотвірні 

особливості звуконаслідувальних слів [241]. 

С. В. Кійко у своїй монографії «Омонімія у мові і мовленні» обґрунтувала 

статус омонімії як лінгвістичної універсалії на матеріалі німецької мови, яка 

виявляється на морфологічному, лексико-семантичному та синтаксичному рівнях 

мови [97]. 

Говорячи про словотвір, необхідно, перш за все, чітко розрізняти два 

основних поняття: словотвір як створення нових лексем на основі вже існуючих 

згідно з визначеними правилами конкретної мови, і словотворчість – виникнення 

нових номінацій на основі фонетичного уподібнення до різних звукокомплексів. 

При цьому останнє характерне лише для ранніх етапів розвитку мови. 

Звичайно, що на даному етапі розвитку науки словотворчість не є 

продуктивним способом утворення лексичних одиниць. Тому, розглядаючи 

словотвір загалом і в звуконаслідувальній системі зокрема, ми маємо на увазі, 
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перш за все, утворення нових слів за допомогою морфем за визначеними 

моделями від уже існуючих у мові лексем. 

Для встановлення способів словотвору і його особливостей у 

звуконаслідувальній системі сучасної німецької мови нами були відібрані з 

сучасних словників німецької мови понад 3500 ономатопів, що належать до 

різних частин мови (вигуки, дієслова, іменники, прикметники), у тому числі й 

композити. Їх фактична кількість, однак, є значно більшою, оскільки нові слова 

утворюються за частотними моделями і багато з них не фіксуються словниками, 

навіть найсучаснішими. 

На перший погляд може видатися дивним, що розгляд словотвірних 

процесів серед ономатопів починається не від називних частин мови, а від 

вигуків. І це не випадково, оскільки цей факт чітко відображає специфіку 

звуконаслідувальної лексики, де багато дієслів, іменників і прикметників ведуть 

до вигуків, на що буде вказано далі.  

Варто зазначити, що більшість вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, 

розмірковуючи над загальними принципами словотвору лексем, які функціонують 

у сучасній німецькій мові, взагалі забувають про ономатопи і не виокремлюють 

звуконаслідування в окремий, самостійний тип словотвору. 

 

4.4.1. Вигуки 

 

У сучасній лінгвістиці досі не існує єдиної думки стосовно статусу вигуків. 

Як правило, їх виділяють в особливий клас слів, який суттєво відрізняється як від 

номінативних, так і від службових частин мови і служать для вираження 

емоційного стану того, хто говорить. Дослідники, однак, не заперечують зв’язок 

вигуків з різними повнозначними частинами мови, що дозволяє вважати їх 

лексичними одиницями, що наповнені певним змістом із перевагою емоційного 

забарвлення [149, с. 57]. Підтвердженням цього можуть служити численні 
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випадки утворення називних частин мови від звуконаслідувальних вигуків, що 

наочно продемонстровано на сторінках нашої роботи. 

За способом словотвору виділяють три групи вигуків [60, с. 38]: 

1) власне вигуки, тобто звукові комплекси: oh, ach, juchhe, heisa, hurra; 

2) звуконаслідувальні вигуки, що відтворюють ті чи інші звуки: bums, husch, 

klaps, klatsch, plauz, schwapp, wupp, zisch тощо; 

3) вигуки, утворені від різних частин мови: о weh, leider. 

У сучасній німецькій мові з’явилося декілька відносно нових вигуків: buh, 

rambazambla, які ще не зафіксовані словниками. Дещо довше функціонує досить 

нове для німецької мови звуконаслідувальне слово blabla для позначення пустої 

балаканини. 

Ці нові слова успішно закріпилися в німецькій мові, про що свідчить поява 

їх похідних. Наприклад: buh – buhen – ausbuhen – Buhmann. 

Звуконаслідувальні вигуки, в свою чергу, за способом словотвору можуть 

поділятися на кореневі та редупліковані, тобто утворені в результаті повторення 

всього кореневого елемента (hihi, haha, toitoi, nana, wauwau, puhpuh, papperlapapp, 

tapptapp, töfftöff) або його частини (au-aua, kling- klingling, klimer-klimperimper), 

що зумовлено необхідністю передачі інтенсивності, багаторазовості та тривалості 

виконуваної дії. 

У ряді випадків можливе і потрійне повторення складу, яке називається 

триплікацією, у результаті чого виникають тріади: bla-blablabla, ei -eieiei, hi-

hihihi, oi- oioioi, ui-uiuiui. 

Велика кількість звуконаслідувальних вигуків утворює аблаутні діади: fick-

fack, klimper- klamper, klipp- klapp, klitsch-klatsch, kribbel-krabbel, mick-mack, rips-

raps, ritsch-ratsch, schnick-schnack тощо. Значно рідше трапляються тріади: 

schwipp-schwapp-schwupp, аблаутні (piffpaff, ticktack) і римовані утворення, які 

виникають, як правило, в результаті варіації початкових приголосних: 

holterdiepolter, schwuppdiwupp. 

У рамках даного дослідження проаналізовані словотвірні можливості 
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звуконаслідувальних вигуків при утворенні лексем, які належать до повнозначних 

частин мови. Перш за все, це дієслова, іменники та прикметники. Серед 

числівників і дієприслівників такі одиниці не були зафіксовані. Їх не має і серед 

таких слів службових частин мови як прийметники і сполучники. 

 

4.4.2. Звуконаслідувальні дієслова 

 

У науковій літературі дієслово може розглядатися як процес або результат 

утворення в мові будь-якого вторинного знаку, який можна пояснити за 

допомогою вихідної одиниці. Для дієслівного словотвору характерними є два 

види деривації, які розглянуто нижче. 

Префіксація вважається давнім, але продуктивним на даний час способом 

діслівного словотвору, який відіграє більшу роль, ніж суфіксація. Виникнувши на 

базі особливого типу словоскладу дієслів, вона перетворилася в самостійний вид 

словотвору. Російські і німецькі германісти часто заторкують проблему статусу 

префіксів, які, як відзначає Г. Бусман, не можна називати ні префіксами, ні 

першими компонентами складних слів, оскільки вони є нічим іншим, як давніми 

обставинами місця, які виконували в мові роль прийменників, внаслідок чого ці 

словотвірні засоби доцільно розглядати як напівпрефікси [269, с. 87]. У зібраному 

нами матеріалі були зафіксовані наступні напівпрефікси: 

І. Відокремлювані напівпрефікси: 

1) ab- 

• значення віддалення куди-небудь, усунення чогось: brausen, klopfen, 

knabbern, puffen, sausen, schleppen … та ін.; 

• значення завершення дії: brummen, klatschen, klimpern, klingeln, klingen, 

knallen … та ін.; 

• значення руху зверху вниз: klappen … та ін.; 

2) an- 

• значення спрямованості дії на предмет або особу: belfern, bellen, blaffen, 
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blocken, brüllen, brummen, donnern, fauchen, heulen, husten, kläffen, knabbern, 

knacken, niesen, plärren, schnauben, schnaufen, schnüffeln, seufzen, wimmern, zischen 

… та ін.; 

• значення наближення: brausen, brummen, donnern, heulen, poltern, sausen, 

wirbeln … та ін.; 

• значення приєднання: klatschen, klopfen, sich krallen, kratzen … та ін.; 

• значення початку дії: klingen, lachen, winseln … та ін.; 

3) auf- 

• значення початку дії: beben, brausen, brüllen, brummen, heulen, husten, 

jammern, jauchzen, klingen, lachen, schnarchen, zischen … та ін.; 

• значення раптовості: bumsen, klatschen, knallen … та ін.; 

• значення відкривання: klappen … та ін.; 

• значення розрухи: klopfen, knabbern … та ін.; 

4) aus- 

• значення віддалення: hämmern, klopfen … та ін.; 

• значення завершення дії: heulen, husten, sich jammern, klingen, lachen … 

та ін.; 

• значення спрямованості дії назовні: klatschen, puffen … та ін.; 

• значення прояву дії у повному обсязі: plappern, trommeln … та ін.; 

• значення спрямованості дії на особу: zischen … та ін.; 

5) durch- 

• значення подолання відстані: brausen, huschen, sausen … та ін.; 

• значення завершеності дії: dröhnen … та ін.; 

• значення тривалості: heulen … та ін.; 

• значення проникнення всередину: klingen … та ін.; 

• значення раптовості: beben … та ін.;  

6) ein-  

• значення спрямованості дії всередину: hämmern … та ін.;  

7) los-   
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          •  значення початковості: brausen, brüllen, donnern, plappern, lachen … та ін.;                  

           8) mit- 

          • значення спільності дії: klingen, singen, rufen … та ін.; 

          9) nach-  

                   • значення спрямованості дії вслід за кимось, чимось: beben, bellen … та ін.;  

                  • значення повторення дії: hallen, klingen, lallen, plappern … та ін.; 

    10) vor- 

• значення виконання дії в якості зразка: singen … та ін.;  

• значення виконання дії з метою обману: plappern, plaudern … та ін.; 

11) zu- 

• значення дії, спрямованої на особу: brüllen, jauchzen, klatschen, liehen … та 

ін.;          

•значення дії, спрямованої всередину: hämmern, klappen, knallen … та ін.; 

12) zurück- 

• значення повернення назад: kippen … та ін. 

Особливо відзначимо словотвірні моделі з обставинними незмінюваними 

частинами мови, які представлені в звуконаслідувальній системі мови 

багаточисленними прикладами на зразок hineinplaudern, danebenreden, 

hereinpoltern, статус яких не має однозначного трактування. 

З одного боку, лексема, утворена за зразком локальний прислівник + 

дієслово, розглядається як складне слово. Так, А. Буш, відзначаючи наявність 

семантичного зсуву в деяких прислівників у складі дієслова, що зазвичай 

повторюють значення відповідних прислівників, називає їх частотними 

компонентами [268, с. 55]. Наприклад: hochklappen, hochtönen тощо. З іншого 

боку, локальні прислівники можуть виступати в ряді випадків і як засоби 

вираження акціональних значень, що припускає можливість розгляду їх як 

напівпрефіксів. Таким чином, у залежності від обраного підходу, питання про 

наявність у звуконаслідувальній системі німецької мови складних дієслівних 

утворень (як-от: daherbrausen, dahinkritzeln, herunterrasseln, herleiern, 
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herumbummeln, umherschleppen) розглядається двояко.  

У рамках даної роботи це питання не уточнюється, оскільки віднесення того 

чи іншого прислівника до напівпрефікса чи компонента складного слова в 

кожному конкретному випадку багато в чому визначається семантикою цілого 

речення, у складі якого функціонує дана лексема. Однак вивчення структурно-

семантичних особливостей таких синтаксичних конструкцій не входило до 

завдань даного дослідження. 

Не вдаючись до дискусійних питань про статус локальних прислівників у 

словотвірній системі німецької мови, відзначимо, що словоскладання 

звуконаслідувальних дієслів у традиційному розумінні, тобто як об'єднання 

повнозначних слів чи їх основ у цільнооформлений комплекс, представлене 

одиничними прикладами, які, однак, розглядаються більшістю лінгвістів як 

оказіоналізми і тому не фіксуються словниками. Наприклад: gruscheln = grüßen + 

kuscheln – обійняти когось у знак привітання. Т. Бекер наводить наступні дієслова: 

stöhnen + schnappen = stöhnschnappen [262, с. 45]. Саме існування таких складних 

слів свідчить про можливість утворення дієслівних композитів-ономатопів, однак 

їх поодинокість і рідкісне вживання не дозволяє віднести подібні оказіоналізми до 

типових моделей словотвору. 

ІІ. Невідокремлювані префікси: 

1) bе- 

• значення цілеспрямованої дії: hämmern, klatschen, klopfen, sabbern, 

schnarchen … та ін.; 

2) er- 

• значення початку дії: beben, brausen, dröhnen, hallen, klingen, klirren … та 

ін.; 

3) ver- 

• значення завершення, використання, витрати: donnern, hallen, heulen, 

klingen, knallen, lachen, manschen, puffen … та ін.; 

• значення тривалості дії: jammern, plappern … та ін.; 
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• значення негативності: klatschen … та ін.; 

4) zer- 

• значення розвалу: hämmern, klopfen, knallen, platzen … та ін. 

 Суфіксація. Суфіксальні дієслова є досить значним пластом лексики у 

звуконаслідувальній системі німецької мови, незважаючи на те, що суфіксація не 

є продуктивним способом дієслівного словотвору. 

Наявність таких похідних пояснюється семантико-морфологічними 

процесами, що відбувалися в найдавніший період розвитку мови. Дієслівні 

суфікси являють собою старі основотворчі елементи, які з’явилися ще в 

давньоверхньонімецький період у результаті аналогії з іншими дієсловами чи 

переосмислення номінативих суфіксів у дієслівні. Багато з них передають дещо 

послаблене зменшувальне значення в порівнянні з основним значенням дієслова. 

Такими є, наприклад, наступні пари: husten - hüsteln, lachen - lächeln, sausen - 

säuseln тощо. 

Утворення похідних звуконаслідувальних дієслів відбувається за 

допомогою дев’яти суфіксів: -(e)n, -ch(en), -el(n), -er(n), -ieren, -s(en), -sch(en), -

tsch(en), -z(en). А. Буш відзначає звуконаслідувальний характер тільки чотирьох 

суфіксів -el(n), -er(n), -sch(en), -z(en) [268, с. 54]. 

Суфікс -(е)п традиційно вважається граматичним суфіксом, оскільки не бере 

участі в формозміні. У звуконаслідувальній системі німецької мови зібраний 

матеріал дозволив виділити 50 вигуків, утворених за допомогою даного суфіксу 

(baff, bäh, bauz, bum, buff, gacks, gicks, gluck, husch, klaff, klaps, klatsch, kling, klirr, 

klitsch, kluck, knacks, knaps, knicks, knips, koax, paff, patsch, piep, platsch, plauz, 

pratsch, quak, quiek, raps, schlapp, schnapp, schrumm, schwapp, schwupp, summ, surr, 

tatsch, trapp тощо). 

Проілюструємо це наступними прикладами: iah – iahen, klipp – klippen, miau 

– miauen, muh – muhen, plumps – plumpsen, quarr – quarren, rutsch – rutschen, summ 

– summen, zisch – zischen. 

У ряді випадків суфікс -(е)n може виступати засобом вербалізації іменників, 
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які позначають найменування музичних інструментів: die Flöte – flöten, die Orgel – 

orgеln, die Pfeife – pfeifen тощо. П. Ернст відносить суфікс інфінітива -e(n) до 

граматичних, а не словотвірних, тому всі дієслова, утворені від іменників, на її 

думку, – модель безафіксального творення [272, с. 179]. 

Суфікс -ch(en) є семантично нейтральним. Він представлений у 

звуконаслідувальній системі німецької мови небагатьма прикладами: (p)fauchen, 

schnarchen тощо. 

Особливу групу утворюють суфікси -el(n), -еr(n), які досить активно 

використовуються у творенні звуконаслідувальних дієслів. При чому 

продуктивність словотвірних моделей з даними суфіксами відзначається в різних 

мовах світу: в англійській мові – С. В. Вороніним, Н. В. Бартко, у голландській – 

К. Г.Н. де Воойсом, у шведській – Е. Весеном тощо [10, 44]. Порівняємо суфікси 

деяких європейських мов: 

1) нім. gurgeln – англ. gurgle – італ. gorgogliare – фр. glouglouter; 

2) нім. glimmern – англ. glimmer та ін. 

Суфікс -еl(n) передає значення повторюваності дії (у даному випадку до 

уваги береться частота виникнення звуків): bubbeln, gackeln, kritzeln, murmeln, 

päppeln, quabbeln, rascheln, röcheln, säuseln, tappeln, tätscheln, turteln, trampeln, 

zischeln і має значення зменшувальності: hüsteln, lächeln. 

Суфікс -er(n), так само як і -еl(n) служить для позначення повторюваності 

позначуваної дії: kichern, knistern, plappern, meckern, pucke(r)n, rattern, scheppern, 

schnattern, trillern, zittern тощо. 

Суфікс -ieren є семантично нейтральним: lamentieren, quinkelieren, 

quirilieren, tirilieren тощо. 

Суфікс -s(en) характерний для дієслів із розмовним забарвленням: fiepsen, 

glucksen, piepsen, trapsen тощо. 

Суфікс -sch(en) носить характер звуконаслідування: knirschen, kreischen, 

p(l)anschen, rapschen, rauschen тощо. 

Суфікс -tsch(en), який зустрічається в звуконаслідувальних дієсловах, можна 
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вважати розширеним варіантом суфікса -sch(en): p(l)anschen – p(l)antschen. 

Вказаний фонетичний варіант не можна, однак, змішувати з дієсловами, які 

містять в корені консонанти «t» – latschen, lutschen, tratschen тощо. 

Суфікс -z(en) служить для утворення дієслів від звуконаслідувальних 

вигуків: ächzen, krächzen, jauchzen тощо і, крім того, історично зафіксований у 

ряді дієслів: schluchzen, seufzen тощо. 

Редуплікація. Наявність редуплікації виявлена в невеликій групі 

звуконаслідувальних дієслів: beben, kuckucken, quinquilirieren. Т. Бекер відзначає 

редуплікацію в дієсловах dudeln, lallen, plappern, quieken, zittern [262, с. 34]. 

 

 4.4.3. Звуконаслідувальні іменники 

 

 Переважна більшість розглянутих у цій праці іменників є похідними, 

утвореними від звуконаслідувальних дієслів чи вигуків. Досить обмежену групу 

лексики складають кореневі іменники, відзначені словником Дуден як 

звуконаслідувальні і ті, що утворюють, в основному, назви різного роду птахів: 

die Dohle, die Eule, der Fink, der Kiebitz, der Kolkrabe, die Krähe, der Kranich, die 

Möwe, das Rebhuhn, der Reiher, der Pirol, der Star, der Stieglitz, die Taube, der Uhu, 

die Wachtel тощо. 

 Префіксація. Основною моделлю утворення префіксальних іменників у 

звуконаслідувальній системі німецької мови є конструкція префікс Ge- + основа 

дієслова зі значенням назви дії (nomina actions). Дана модель характеризується 

виключно високою продуктивністю, оскільки велика кількість іменників із 

префіксом Ge- характеризується високою частотністю вживання: Geräusch, 

Geschrei, Gelächter тощо. Інші слова мають знижене стилістичне забарвлення, 

функціонують переважно в розмовній мові і володіють меншою частотністю 

вживання: Gegacker, Gebölk, Gedröhn тощо. 

 Похідні іменники, які виникають внаслідок приєднання префікса Ge- до 

дієслівної основи, позначають тривалий, безперервний процес і можуть 
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розглядатися як синонімічні до субстантивованих дієслів або іменників з 

суфіксами -еі/-еrеі, які мають таку ж семантику: das Gebabbel – das Babbeln / die 

Babbelei, das Geklimper – das Klimpem / die Klimperei тощо. 

 Окремі іменники виявляють словотвірну варіативність, яка притаманна 

словам кількох форм, при цьому лексеми з суфіксом -е є більш пізніми 

утвореннями з відтінком осуду або нехтування: das Gebrüll – das Gebrülle, das 

Geheul – das Geheule, das Gesäng – das Gesänge, das Geplärr – das Geplärre, das 

Gezänk – das Gezanke, das Geschwätz – das Geschwatze тощо. 

 Деякі похідні утворюють синонімічні ряди: das Gebell – das Gekläff; das 

Gebabbel – das Getratsch – das Geplapper; das Gebrüll – das Gedonner – das 

Gedröhn тощо. 

 Суфіксація. У якості продукуючих основ для іменників виступають 

звуконаслідувальні дієслова. Головною особливістю даного типу словотвору в 

звуконаслідувальній системі німецької мови є широкий набір словотвірних 

засобів, здатних поєднуватися з зазначеними вище основами. Нами встановлено, 

що в процесі деривації беруть участь близько десяти суфіксів: -chen, -е, -ei, -el, -er, 

-еrеі, -і, -igkeit, -in, -ung, які, однак, виявляють ряд специфічних особливостей 

перш за все щодо частотності та продуктивності. 

  Для переважної більшості відзначених суфіксів, за винятком -еl, С. Гюнтер 

подає позначення «продуктивний» і «частотний» [278, с. 196]. Проте зібраний 

матеріал переконує, що в звуконаслідувальній системі німецької мови 

відбувається деяка зміна цих характеристик, у зв’язку з чим зазначені вище 

суфікси можуть бути розділені на дві групи: продуктивні частотні і непродуктивні 

частотні. При цьому спостерігається не зовсім рівномірний розподіл суфіксів за 

групами. У кількісному співвідношенні переважають непродуктивні суфікси. 

 Продуктивні суфікси. Суфікс -er (суфікс іменників чоловічого роду, 

продуктивний частотний) бере участь в утворенні іменників від основ 

звуконаслідувальних дієслів. Його функціональне призначення реалізується, перш 

за все, в утворенні назви діяча з оцінковою характеристикою, яка задається 
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значенням продукуючої одиниці. При цьому багатозначність такої одиниці 

визначає, чи буде в похідному іменнику збережено основні значення вихідного 

дієслова, чи ж до семантичної структури похідного увійдуть лише метафоризовані 

значення. 

 Суфікс -er утворює найменування: 

• осіб (nomina agentis): Babbler, Brauser, Brummer, Donnerer, Flüsterer, Gröler, 

Kläffer, Knaster, Knicker, Kracher, Krakeeler, Lacher, Meckerer, Mucker, Plapprer, 

Plärrer, Quackeler, Quäker, Schnarcher, Schnatterer, Schnupfer, Säusler … та ін.; 

• професій: Sänger, Trapper … та ін.; 

• тварин: Blaffer, Kläffer … та ін.; 

• знарядь праці (nomina instrumentalis) і предметів: Böller, Blubber, Heuler, Klapper, 

Klopfer, Knacker, Knicker, Knipser, Lutscher, Puffer, Summer … та ін.; 

• абстрактних понять: Beller, Donner, Jauchzer, Puster, Schmetter, Seufzer,Schnaufer, 

Triller … та ін. 

 Суфікс -in (nomina agentis) (суфікс іменників жіночого роду) позначає осіб 

жіночої статі: Brummerin, Plapperin. Визначення частотності і продуктивності 

цього суфікса в звуконаслідувальній системі німецької мови є досить складним. 

Як правило, словники не фіксують іменники жіночого роду з суфіксом -in, що 

може, з одного боку, свідчити про продуктивність даної словотворчої моделі, 

здатної конкурувати з моделлю основа дієслова + суфікс -er, з іншого боку, це 

може означати її непродуктивність, оскільки не до кожного іменника чоловічого 

роду на -er може бути підібрано відповідний еквівалент жіночого роду: 

наприклад, Donnerer, але не Donnerin, Schnarcher, але не Scnarcherin. Не 

виключена, однак, поява даних лексем як оказіоналізмів. 

 Суфікс -е (суфікс іменників жіночого роду, продуктивний частотний) 

передає значення: 

• зоонімів: Bremse, Glucke, Klucke, Trappe, Zirpe … та ін.; 

• частин тіла: Flappe, Tatze, Tute, Tatsche, Zitze … та ін.; 
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• неживих предметів: Brause, Heule, Hupe, Klatsche, Knarre, Patsche, Schnarre, 

Tatze, Tute … та ін.; 

• значення дій людини: Tätsche, Juchle, Kloppe, Lache, Poche, Plauze … та ін. 

  Суфікс -еі (суфікс іменників жіночого роду, продуктивний частотний) 

передає значення дії з характеристикою оцінки: Bimmelei, Babbelei, Quackelei, 

Tätschelei тощо. 

  Суфікс -еrеі (суфікс іменників жіночого роду, продуктивний частотний) 

передає значення: 

• тривалості, безперервності дії (як правило, з оцінною семантикою): Brauserei, 

Klimperei, Manscherei, Meckerei, Schnarcherei, Pimperei, Plapperei, Schnatterei … та 

ін.; 

• назви виробництв: Klempnerei … та ін. 

 Непродуктивні суфікси. Суфікс -chen (суфікс іменників середнього роду, 

нечастотний непродуктивний) передає значення предметності при основах 

звуконаслідувальних дієслів, має зменшувально-пестливий відтінок: Bubbelchen / 

Bützchen, Knusperchen. 

 Суфікс -el (суфікс іменників чоловічого роду, нечастотний непродуктивний) 

служить для позначення неживих предметів: Schlägel, Klingel … та ін. 

 Суфікс -heit (суфікс іменників жіночого роду, нечастотний непродуктивний) 

позначає якість особи: Plumpheit … та ін. 

 Суфікс -і (суфікс іменників чоловічого роду, нечастотний непродуктивний) 

може використовуватись для позначення живих і неживих предметів. Як правило, 

іменники з суфіксом -і належать до розмовного мовлення або до жаргонізмів: 

Brummi, Knacki, Schlappi … та ін. 

 Суфікс -keit  (суфікс іменників жіночого роду, нечастотний непродуктивний) 

передає значення якостей, властивостей особи при основах прикметників: 

Lächerlichkeit … та ін. 
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 Суфікс -igkeit розглядається як розширений варіант суфікса -keit (суфікс 

іменників жіночого роду, нечастотний непродуктивний) і позначає якість особи 

при основах прикметників: Knurrigkeit, Happigkeit … та ін. 

 Суфікс -ung (суфікс іменників жіночого роду, нечастотний непродуктивний) 

передає значення дії чи предмета: Klopfung, Pufferung … та ін. 

 Словоскладання є одним із пануючих типів словотвору імен, який в 

значній мірі представлений і в звуконаслідувальній системі німецької мови 

переважно серед іменників. За словами Е. Курилович, чисте словоскладання 

характерне в основному для іменників і прикметників, рідше – для дієслів, які 

активно поповнюють різні функціонально-стилістичні пласти лексики від 

фонетичних термінів (Hauchlaut, Knacklaut, Zischlaut) до розмовних 

(Klapperkasten, Quackfrosch) і вульгарно-грубих варіантів (Knackarsch) [120, с. 56]. 

 Стилістична неоднорідність звуконаслідувальних компонентів знаходить 

різне кількісне вираження в кожному з функціонуючих стилів, однак найбільше 

поширення одержало так зване комбіноване словоскладання, яке становить 

достатньо великий і цікавий матеріал для подальшого вивчення. 

 У рамках даної роботи складні слова розглядаються за положенням 

звуконаслідувального компонента, яке він може займати в складі композита. 

  Композити зі звуконаслідувальним компонентом як першою 

безпосередньо-складовою. Як правило, у звуконаслідувальній системі німецької 

мови номінативну функцію виконують детермінативні компоненти з першим 

звуконаслідувальним компонентом, який є визначальною частиною складного 

слова. Їх морфологічна структура містить не більше двох основ (за винятком 

окремих прикладів): Dudelsackpfeifer. Утворення складнопохідних слів не 

виділяється в окремий параграф роботи через незначну кількість таких прикладів і 

фактичний збіг функцій звуконаслідувальних компонентів як в основі складних, 

так і складнопохідних слів, хоча традиційно складні слова даного типу також 

відносять до двоскладних незалежно від кількості основ, які до нього входять: 

Dudelsack – pfeifer. 
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 Характер зв’язку компонентів складного слова дозволяє говорити про 

наявність у звуконаслідувальній системі німецької мови як атематичного способу 

словоскладання, тобто без з’єднувального елемента: Freßsack від fressen, 

Daumenlutscher від lutschen, так і тематичного, тобто, зі з’єднувальним елементом: 

Freundenrausch. 

 При загальній тенденції до зменшення кількості словотвірних моделей 

композитів, яка виявляється у відсутності складних слів з першим компонентом 

прикметником, числівником і прийменником, визначальна частина складного 

слово може бути виражена тільки: 

1) основою дієслова: Knallwelle, Patschwetter, Zischlaut … та ін.; 

2) іменником: Donnerbö … та ін.; 

3) вигуком: Bähschaf, Bählamm, Buhruf, Bummbass, Bumskneipe, 

Holterdiepolterstimme … та ін. 

 Остання модель із вигуком в якості визначального компонента складного 

слова загалом не характерна для словотвірної системи німецької мови. Так, у 

нормативній граматиці Дуден така модель не зафіксована, що дозволяє 

охарактеризувати її як специфічну, властиву лише звуконаслідувальній системі. 

 Між безпосередньо-складовими композитів, утворених за даним типом, 

встановлюється суб’єктне відношення на основі прямих чи переносних значень, 

яке може бути виражене формулою «А робить В» або атрибутивне відношення, 

яке позначається як «А містить ознаку В». 

 Так, визначальна частина складного слова Bählamm, Bähschaf з основним 

значенням «ягня» характеризує тварину за звуком, який вона видає і який умовно 

позначається в німецькій мові вигуком bäh. Однак у результаті метафоричного 

переносу даного найменування bäh на людину чи в сферу його діяльності, вигук 

вже виступає в ролі стилістичного засобу з емотивно-оціночним потенціалом, 

який дискредитує об’єкт Bähschaf (дурень). 

 У прикладі Bähschaf є експліцитне порівняння мовленнєвої діяльності 

людини з блеянням вівці, що підкреслюється вигуком bäh, який вказує у даному 
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випадку на беззмістовність мовлення співрозмовника. Теоретично, словниковий 

фонд німецької мови дозволяє називати нерозумну людину просто Schaf. У цьому 

випадку кореневе слово перекриває за семантикою композит, включаючи в себе 

не лише характеристику мовлення, але й манеру поведінки людини в цілому. 

Вигук же в якості визначальної частини складного слова дозволяє звернути увагу 

слухача саме на змістовну частину мовлення особи, яка позначається композитом, 

виключаючи вірогідність появи в даній ситуації непотрібних асоціативних 

зв’язків. 

 Інший приклад Bumskneipe, навпаки, семантично є ширшим, ніж кореневий 

іменник Kneipe, оскільки вигук пов’язується у свідомості мовців також із 

похідним багатозначним дієсловом bumsen, що дає вичерпне уявлення про те, 

чого може очікувати відвідувач подібного закладу. 

 Варто відзначити, що негативне стилістичне маркування властиве всім 

трьом словотвірним моделям у тих випадках, коли об’єктом номінації виступає 

людина. Визначальний звуконаслідувальний компонент складного слова в цьому 

випадку може розглядатися як засіб пейоративного словоскладання. Наведемо 

лише деякі приклади: Jammerlappen, Meckerfritze, Plaudertsche, Schnatterente, 

Sabbeltante. Це можна пояснити тим, що переважна більшість 

звуконаслідувальних слів, позначаючи деякі природні явища, які 

супроводжуються шумом або звуком тварин, при перенесенні на людину, яка 

займає вищий ступінь на еволюційній драбині, природним чином знижує 

значимість результатів його діяльності і самої діяльності як такої. 

 У решті випадків перша безпосередньо-складова, виражена 

звуконаслідувальною основою, виконує швидше функцію уточнення, що в деяких 

випадках дозволяє уникнути досить просторого порівняння і при цьому зберегти 

точну акустичну характеристику звуку, який видає особа, як, наприклад, у 

випадку з композитом Holterdiepolterstimme. 

 Визначальне відношення між першим і другим компонентами складних слів 

може позначати: 
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• особливості голосу того, хто говорить: Brummbass, Brummstimme, Brummton, 

Donnerstimme, Heulton, Jammergeschrei, Knarrstimme … та ін.; 

• інтенсивність звуку: Böllerschuss … та ін.; 

• предмет для посилення звуку: Flüstertüte … та ін.; 

• музичний інструмент: Dudelsack … та ін.; 

• предмет / інструмент, приведення якого в дію викликає певний звук: 

Donnermaschine … та ін.; 

• предмет для виміру сили звуку: Geräuschmesser … та ін.; 

• погодні явища, які супроводжуються звуком: Donnerbö, Donnerschlag … та ін.; 

• час і місце, особливості поведінки тварин, які видають певні звуки: Balzzeit, 

Balzbewegung, Balzlaut, Balzplatz … та ін.; 

• назви осіб за звуковою ознакою, часто з негативною конотацією: Brummbär, 

Brummbart, Knurrkater, Piepmatz, Piepvogel, Quakfrosch ... та ін. 

 Особливо відзначимо лексеми, визначальна частина яких виражена 

власними назвами: Heulpeter, Quatschfritze, Quatschpeter тощо. У сучасній 

германістиці питання про статус власних назв як словотворчого засобу не має 

однозначної відповіді. З одного боку, – такі компоненти можуть розглядатися як 

півпрефікси, з іншого боку, як визначальні частини складного слова. У 

лінгвістичній літературі, в якій вивчають проблеми власних назв у складі 

композитів, досить часто одним із основних критеріїв розмежування 

напівсуфіксальних утворень і складних слів служить критерій частотності. Це 

дозволяє відмежувати утворення з напівсуфіксами від випадків нерегулярного 

використання словесних знаків для створення складних слів.  

 Зібраний матеріал показує, що лексеми з другим компонентом, у ролі 

котрих виступають власні назви, характеризуються високою частотністю в 

звуконаслідувальній системі німецької мови, що дозволяє в рамках даної роботи 

віднести їх не до складних, а до напівсуфіксальних утворень. 

 При цьому слова, які входять до одного словотворчого ряду, об’єднані 

спільною семантикою, яка тісно пов’язана зі звуконаслідувальним дієсловом. 
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Порівняймо хоча б один ряд з визначальною частиною Jammer-: Jammerblick, 

Jammerbild, Jammerkasten, Jammerlappen. 

 Наведений приклад показує, що всі чотири композити пов’язані тематичною 

віднесеністю до ЛСГ, яка передає жалість у більшій чи меншій мірі її прояву, що, 

загалом, задається семантикою звуконаслідувального дієслова jammern. 

 Деякі звуконаслідувальні композити характеризується ідіоматичністю чи 

невивідністю лексичного значення складного слова з його безпосередньо-

складових, що є наслідком повного або часткового переосмислення їх значень. 

 Так, наприклад, значення композита Flüsterware не виводиться шляхом 

простого складання дієслівної основи flüstern та іменника Ware. Очевидно, що тут 

має місце метафоричне перенесення, побудоване з опорою на периферійні 

елементи семантики дієслова flüstern, такі, як намагання обмежити коло слухачів, 

що частково реалізується і в семантичній структурі композита Flüsterware, тобто 

товар, призначений не для всіх.  

 Не менш цікавий приклад складного слова Flüstergewölbe – будівельний 

термін «акустичне склепіння», конструкція якого використовується в основному 

при будівництві храмів для покращення акустичних характеристик будівлі так, що 

навіть тихо вимовлені слова легко почути на досить великій відстані з 

протилежного боку склепіння. 

 У якості прикладів ідеоматичних композитів можна навести й інші ЛО: 

Brummeisen, Brummochse, Brummschädel, Glatzkopf, Knurrhahn, Knacknuss, 

Kratzenberger, Pimpellliese, Sausewind. 

 У деяких випадках між безпосередньо-складовими композитів 

встановлюються зв’язки, в які вони раніше не вступали, завдяки чому 

утворюється номінативна одиниця з ефектом іронії. Подібні приклади 

представлені, як правило, лексемами, які належать до розмовного стилю: 

Donnerbalken, Knackarsch тощо. 
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 Складні іменники зі звуконаслідувальним компонентом як другою 

безпосередньо-складовою представлені двома типами зв’язку, який традиційно 

називають ендоцентричним і екзоцентричним. 

 У першому випадку значення композита легко виводиться з його 

безпосередньо-складових. Як правило, визначальний компонент таких складних 

слів є вираженим іменником, який вказує на означальні (Katzenschnurren), 

темпоральні (Dauerschnarchen), суб’єктно-об’єктні (Daumenlutscher) або каузальні 

відношення (Freudenrausch), які виникають між безпосередньо-складовими 

відповідного композита. Змістовно такі композити є ідентичними із 

співвідносними з ними словосполученнями: Katzenschnurren – das Schnurren der 

Katze. 

 Прикладами екзоцентричного зв’язку безпосередньо-складових композита 

можуть служити номінативні одиниці зі значенням, яке є результатом 

метафоричного переосмислення частин складного слова: Himmelsglocke, 

Kassenklingler, Katzenjammer тощо. 

 Композити з двома звуконаслідувальними безпосередньо-складовими. 

Цей словотвірний тип представлений одиничними прикладами: Donnergrollen, 

Donnerhall, Keuchhusten. У процесі утворення складного слова беруть участь 

основи звуконаслідувальних дієслів, які знаходяться у відношеннях абсолютної 

синонімії (пор. keuchen – husten). Означальна частина композита втрачає 

конкретність свого значення і, виконуючи підсилювальну функцію, вказує на 

інтенсивність прояву якоїсь якості чи властивості предмета, явища за типом 

редуплікації, однак, на відміну від останньої, інтенсивність дії передається не за 

рахунок повторення кореневого складу, а в результаті поєднання двох 

синонімічних основ.  

 Таким чином, композит являє собою позиційний варіант по відношенню до 

синонімічних кореневих лексичних одиниць за гучністю звука: Grollen – 

Donnergrollen, Hall – Donnerhall або ж його інтенсивності, як у випадку з 

іменником Keuchhusten у протиставленні до Husten. 



163 
 

  

 Імпліцитна деривація. Кореневі іменники. Утворення кореневих 

іменників від основ дієслів на сучасному етапі розвитку німецької мови не є 

продуктивним способом словотвору, що також властиве й звуконаслідувальній 

системі. 

 Як правило, похідні іменники утворюються від основ слабких дієслів 

шляхом відділення інфінітивного суфікса -еn чи його розширеного варіанта -ein, 

зберігаючи живий етимологічний зв'язок із продукуючою дієслівною основою 

(кореневі іменники, утворені від звуконаслідувальних дієслів на -еrn, помічені не 

були). Наприклад: balzen – die Balz; rasseln –  die Rassel, а також Babbel, Bobbel, 

Trampel тощо. 

 Нечисельна група утворюється від сильних дієслів шляхом аблаута: Klang – 

klingen, Pfiff – pfeifen тощо. 

 Семантично дані іменники являють собою абстрактні найменування, які 

позначають деяку дію, яка супроводжується звуком: Blaff, Bölk, Buff, Fips, Graps, 

Hauch, Knack, Knall, Krach, Klatsch, Miau, Muck, Paff, Pick, Plotz, Rausch, Schnauf, 

Trapp тощо. 

 Окремі похідні, однак, можуть переходити в клас конкретних імен: Butsch, 

Man(t)sch, Plansch, Tätsch тощо. 

  Конверсія. Традиційно під конверсією розуміють спосіб словотвору без 

використання спеціальних словотворчих афіксів, у результаті якого утворюється 

нове слово, яке входить в систему іншої частини мови і одержує внаслідок цього 

всі граматичні категорії, властиві даній частині мови [203, с. 221]. Таким чином, 

похідне слово зовнішньо відрізняється від продукуючого лише своєю 

морфологічною парадигмою. Це явище вперше було описане А. І. Смирницьким і 

одержало назву морфологічної конверсії [214, с. 13]. 

 У більш пізніх роботах інших дослідників трактування терміна було дещо 

розширене. Так, Е. Курилович вказував на те, що зміна категоріальної 

приналежності лексичної одиниці передбачає також зміну синтаксичного 

оточення. На його думку, «конверсія являє собою не лише факт утворення одних 
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слів від інших з метою передачі синтаксичних функцій, які відрізняються від 

синтаксичних функцій вихідних слів, але також і той факт, що одне й те ж слово 

може виступати в різних вторинних синтаксичних значеннях, перебуваючи у 

відмінному синтаксичному оточенні» [120, с. 61]. Це дозволяє віднести конверсію 

до морфологічно-синтаксичного способу словотвору. 

 У звуконаслідувальній системі німецької мови конверсія представлена 

численними прикладами, які поповнюються, в основному, за рахунок 

субстантивації дієслів, яка одержала настільки широкий вияв, що, практично, 

будь-яке з них може бути легко переведене в клас іменників. Дієслівні ономатопи 

в цьому плані не є винятком. Вони виявляють тенденцію до утворення 

необмеженої кількості субстантивованих конверсивів, що позначають, як 

правило, процес, який мислиться предметно, що вирізняє похідні іменники чіткою 

семантичною визначеністю в порівнянні з іншими утвореннями: rufen – Ruf тощо. 

 В основі конверсії можуть лежати як прості інфінітивні форми (beben – 

Beben), так і префіксальні дієслова (aufjauchzen – Aufjauchzen, mitsingen – 

Mitsingen) тощо. 

 Відношення по конверсії виявляються в результаті переходу окремих 

звуконаслідувальних вигуків у клас тих іменників, які, як правило, позначають 

абстрактні поняття: звук або дію, які супроводжуються звуком: bums – der Bums, 

happs – der Happs, knips – der Knips, kikeriki – das Kikeriki, klaps – der Klaps, knicks 

– der Knicks, plauz – der Plauz, patsch - der Patsch, puff – der Puff, schwapp – der 

Schwapp, zisch – der Zisch тощо. 

 Ряд звуконаслідувальних вигуків утворюють конкретні іменники, які 

позначають певні реалії, поява яких так чи інакше пов’язана зі звуком чи ним 

супроводжується. Наприклад, значення іменника der Butz (домовик), утвореного 

від вигука butz, може бути пояснене існуючим в народі віруванням, відповідно до 

якого присутність даної істоти в домі видає характерне постукування. Цим і 

пояснюється наявність у семантичній структурі слова іменника з конкретною 

семантикою. Подібні асоціативні зв'язки наявні також і в наступних прикладах: 
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paff – der Paff, quack – der Quack, quatsch – der Quatsch, schwupp – der Schwupp, 

tatsch – der Tatsch. 

  Редуплікація. Редуплікуючі іменники утворюються в результаті 

субстантивації відповідних вигуків (die Bimbim, das Blabla, das Bumbum, das 

Trapptrapp, das Töfftöff, der Wauwau, der Kuckuck, das Trara тощо). При цьому 

похідні іменники даного типу можуть входити до складу складних слів: 

Anstandswauwau, Kuckuckuhr тощо. 

 Подвоєні аблаутні утворення. Лексеми, які відносяться до даного 

словотвірного типу, являють собою парні поєднання дієслівних основ, в яких 

спостерігається чергування за аблаутом. Вони характерні для мови дітей, 

розмовного варіанта літературної мови і діалектів. Слова, утворені за таким 

способом, відрізняються більшою експресивністю і мають, як правило, 

пейоративний характер: das Bimbam, das Gickgack, das Hickhack, der 

Kribbelkrabbel (етимологічний зв’язок з дієсловом kerben у значенні «дряпати» за 

даними Дуден), der Kribskrabs (етимологічний зв’язок з дієсловом kratzen в 

значенні «дряпати» за даними Дуден), das Krickelkrackel (етимологічний зв’язок з 

дієсловом kratzen в значенні «дряпати» за даними Дуден), der Klingklang, der 

Singsang, der Schnickschnack, der Tingeltangel, das Wischwasch. 

 Варто звернути увагу на той факт, що в подвоєних аблаутних утвореннях 

широко представлене таке явище, як алітерація, що свідчить, з одного боку, про їх 

германське походження, а з іншого, підкреслює їх розмовне забарвлення. 

 Римовані утворення складають обмежену групу лексики. Як правило, 

компоненти, що входять до складу даних номінативних одиниць, не 

зустрічаються в мові у вигляді самостійних слів. У звуконаслідувальній системі 

німецької мови римовані утворення представлені наступними прикладами: 

Heckmeck (етимологічний зв’язок з дієсловом meckern за даними словника Дуден), 

der Kladderadatsch, das Larifari. 
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 4.4.4. Звуконаслідувальний прикметник 

 

 Основна маса звуконаслідувальних прикметників утворюється в результаті 

суфіксації від основ відповідних дієслів. Кореневі прикметники представлені 

лише чотирма прикладами, що підтверджується відповідними позначеннями 

lautmalend, schallnachahmend у словнику Дуден: futsch, gaga (з великою долею 

вірогідності можна стверджувати, що даний прикметник є результатом давньої 

редуплікації), grimm, kokett. 

 Суфіксація. Деривація прикметників протікає у напрямку від дієслівних 

основ ономатопів за допомогою трьох суфіксів -ig, -isch, -lich, які 

характеризуються в німецькій мові досить широкою семантикою і, відповідно, 

широкою сферою застосування. 

 У звуконаслідувальній системі німецької мови у відзначених суфіксів 

спостерігається тенденція до спеціалізації значення, у результаті чого похідні 

позначають лише деяку схожість зі звуками або наявність конкретної звукової 

характеристики. При цьому відбувається зміна їх продуктивності та частотності. 

Найбільшого поширення набув суфікс -ig: bammelig, bimmelig, brauschig, brummig, 

bullerig, fipsig, grolig, huschelig, klapperig, happig, klapsig, knallig, knackig, knarrig, 

knatterig, knurrig, knusperig, knisterig, manschig, pimpelig, pipsig, plapperig, polterig, 

platzig, pratschig, quabbelig, quackelig, quiekig, quarrig, quichig, rauschelig, 

rauschend, schnatterig, tappig, zitterig. 

 Суфікси -isch, -liсh представлені одиничними прикладами: lächerlich, 

mürrisch, täppisch, weinerlich. 

 Імпліцитна деривація у прикметників представлена одиничними 

прикладами і може йти у напрямку від: 

• вигуків: plumps – прикм. plump; 

• дієслів: grellen – прикм. grell. 

 У даному випадку в похідному значенні спостерігається синестезія – 

перенесення значення зі звукової у зорову сферу сприйняття: schrillen – schrill. 
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 Словоскладання у звуконаслідувальній системі німецької мови розвинуте 

мало. Випадки вживання прикметників-композитів є одиничними, та й віднесення 

таких номінативних одиниць до складних слів у деяких випадках є досить 

спірним, оскільки другі компоненти композитів можна розглядати і як самостійні 

слова, і як напівсуфікси: geräuschfrei / geräuschlos, geräuschvoll, jammervoll, 

lautlos. 

 Значного поширення набули конструкції з першим означальним 

компонентом hauch-, jammer-, knack-, knall-, kratz-, які надають дериватам 

підсилене значення: hauchdünn, hauchfein, hauchzart, jammermüde, knackfest, 

knackfrisch, knallblau, knallheiss, knallhart, knallsauer, knallvoll, kratzfest. 

 Подібні приклади вказують на наявність у даної групи прикметників явища 

синестезії, тобто змішування слухових відчуттів із зоровими (knallblau), 

тактильними (knallheiß) і психологічними (knallsauer). Рідше можливі утворення 

складних прикметників, у яких перший компонент має форми дієприкметника 

першого від звуконаслідувального дієслова: lärmend – gesellig. 

 Редуплікація виявлена лише в одного звуконаслідувального прикметника 

plemplem. Цей варіант є синонімічним до кореневої лексеми plem із тим самим 

значенням. 

 Словотвірні гнізда. У сучасному мовознавстві семантичні питання гнізд 

однокореневих слів мало досліджені, незважаючи на те, що вивчення даної 

проблематики тісно пов'язане з вирішенням цілого комплексу актуальних 

теоретичних проблем словотвору, семасіології та граматики. Зокрема, Г. Зітта 

писав: «При послідовному проведенні принципу живих словотвірних гнізд 

можуть виходити цікаві словники, які виявлятимуть частину тієї системи, яку 

утворює лексика кожної мови» [303, с. 590]. 

 Проблеми словотвірних гнізд, у тому числі й щодо звуконаслідування, так 

чи інакше торкалися багато дослідників. Порівняно багатий матеріал з цієї 

проблематики зібраний на матеріалі російської мови. 



168 
 

  

 У німецькій мові ця проблематика не стала предметом широких досліджень. 

В основному мова про словотвірні гнізда заходить у зв’язку із загальними 

питаннями словотвору, тому дослідники часто обмежуються двома-трьома 

прикладами з вказівкою на можливість поповнення гнізда новими лексичними 

одиницями. 

 Принцип словотвірних гнізд був частково реалізований Е. Матером у 

виданні «Німецькі дієслова» (Deutsche Verben) у десяти випусках, також 

В. Шмідтом на матеріалі ряду німецьких дієслів: beißen, fahren, fließen, heben, 

schießen, winden і деяких інших у книзі «Німецьке мовознавство» (Deutsche 

Sprachkunde) у діахронічному аспекті. Крім того, проблеми словотвірних гнізд 

коротко торкалася Т. Шіппан. У 1998 році був виданий словник словотвірних 

гнізд Г. Аугста. Серед російських германістів про можливість утворення 

словотвірних гнізд звуконаслідувальними дієсловами писали А. М. Іскоз, 

А. Ф. Ленкова, які вперше виділили звуконаслідування в окремий вид словотвору. 

В 2003 році O. A. Хабібулліна зробила спробу системного опису структурних 

характеристик словотвірних гнізд на основі звуконаслідувальних вигуків на 

матеріалі німецької, французької та російської мов. У дослідженні, однак, не 

приділялася увага звуконаслідувальним іменникам і дієсловам, які становлять 

найбільш чисельний пласт лексики у звуконаслідуванні німецької мови [241]. 

 Загалом аналіз літератури з даної проблематики виявляє одноманіття в 

розумінні терміна «словотвірне гніздо», яке трактують як «групу слів, яка 

походить від одного кореня або об'єднана сучасними морфологічними чи 

семантичними зв’язками» [203, с. 321]. П. Браун також вказує на те, що гніздо 

утворюють «однокореневі слова, які в синхронній системі мови мають живі 

лексичні зв’язки, мотивовані кореневою спільністю» [266, с. 168]. Подібне, однак 

більш широке визначення знаходимо в німецькомовній літературі «Wortfamilien 

sind Wortverbände, die durch den Bezug auf ein gemeinsames Element charakterisiert 

sind» [267, с. 94]. У словниковому складі мови лексичні гнізда В. В. Виноградов 

трактує як «... сукупність лексичних одиниць, спільність яких за змістом 



169 
 

  

відображена в спільності слів за коренем», а словотвірні – як ту частину 

структури лексичного гнізда, «... яка зобов’язана словотвірним відношенням, 

зокрема відношенням похідності» [36, с. 28–29]. 

 На наш погляд, подібний розподіл є доцільним при дослідженні 

розгорнутих словотвірних гнізд, які включають не менш ніж два дериваційно-

семантичні підгнізда. Однак, як показує аналіз, для переважної більшості 

словотвірних гнізд серед ономатопів німецької мови характерною є лінійна 

структура, тому виділення тут двох вищевказаних типів гнізд не має 

принципового значення. 

 Словотвірне гніздо має ряд характеристик, які полягають у: 

• наявності відношень словотвірної мотивації; 

• експліцитно вираженій формальній структурі; 

• впорядкованості словотвірних відношень однокореневих слів гнізда; 

• системному характері словотвірних значень. 

 Словотвірна мотивація чи синхронна виводимість одного слова з іншого 

однокореневого слова, яка постає тут першим пунктом, є центральним поняттям 

всієї словотвірної системи. Питання про відношення похідності в окремих 

випадках носить досить суперечливий характер і може вирішуватись 

дослідниками по-різному. 

 Проблеми подвійної спрямованості словотвірної похідності на матеріалі 

німецької мови розглядав Г. Зіттв. Він пропонує розрізняти три види 

спрямованості словотвірної мотивації [303, с. 591], а саме: 

1) основи з одним напрямком похідності (Ras-erei, Zier-erei); 

2) основи з подвійним напрямком похідності, тут виділяють п’ять різновидів: 

• модель «непохідна основа дієслова + -еrеі», «похідна субстантивна основа + - ei» 

(denken, Denker – Denkerei); 

• модель «непохідна основа дієслова + -еі/-еrеi», «непохідна субстантивна 

основа + -ei/-erei» (Schleuder, schleudern – Schleuderei; Schuster, schustern – 

Schusterei); 
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• модель «похідна основа дієслова + -еі», «непохідна субстантивна основа + -elei» 

(Witz – Witzelei; witzeln – Witzelei); 

• модель «непохідна основа дієслова + -еrеі», «похідна субстантивна основа + -

еrеі» (Rede, reden – Rederei); 

• модель «непохідна субстантивована основа + -еrеі», «похідна субстантивна 

основа + -еі» (Fleisch – Fleischerei; Fleischer – Fleischerei). 

3) основи з трьома напрямками похідності (Schmutz – schmutzen, Schmutzer – 

Schmutzerei). 

 У німецькомовній літературі проблеми словотвірної мотивованості 

торкається А. Штедьє. Зокрема, він відзначає три можливих напрямки похідності 

[305, с. 33]: 

1) іменник – дієслово (Fisch – fischen); 

2) дієслово – іменник (schauen – Schau); 

3) іменник – дієслово (Ruf – rufen). 

  Т. Фрідріх вказує, що слова типу Fischerei, Räuberei можна розглядати як 

похідні від Fischer і fischen, від Räuber і rauben відповідно [276, с. 122]. 

 Як показує короткий огляд літератури стосовно даного питання, основну 

складність у встановленні похідності викликають кореневі іменники, утворені від 

дієслів шляхом віднімання словотвірних формантів, а також деривати з суфіксами 

-еі / -еrеі / -еlеі. При цьому дослідники вказують на можливість їх співвіднесення 

або з іменниками, або з дієсловами. 

 Таким чином, як випливає із зазначеного вище, для звуконаслідувальної 

системи німецької мови таку складність мають становити іменники типу 

Brauserei, Babbelei, Plapperei, Quackelei, Schnatterei, для яких не виключеною є 

можливість подвійного напрямку словотвірної мотивованості. Наприклад: babbeln 

– Babbelei або Babbel – Babbelei. 

 Отже, наявність семи процесуальності в іменників на -еі / -еrеі / -еlеі, а 

також той факт, що дієслова снановлять найбільший пласт звуконаслідувальної 

системи німецької мови, виступають достатніми підставами вважати похідні 
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такого типу віддієслівними утвореннями, a природу звуконаслідувальних дієслів – 

словотвірно мотивованою.  

 Загальноприйнятими критеріями встановлення похідної основи є наступні: 

 1) при розрізненні лексичних значень слів, які зіставляються, мотивованим 

буде те, яке характеризується більшою формальною складністю; 

 2) при розрізненні лексичних значень цих слів і однаковій кількості 

звукових відрізків у слові мотивованим буде слово з більшою семантичною 

складністю; 

 3) слово, яке не є стилістично нейтральним, не може бути мотивованим, 

якщо слово, яке йому протиставляється, є стилістично нейтральним. 

 Розроблені в той чи інший час класифікації словотвірних гнізд за 

напрямком похідності були використані в дисертаційному дослідженні 

О. А. Хабібулліної, де на матеріалі німецьких звуконаслідувальних вигуків 

дослідниця виділяє п’ять типів словотвірних гнізд [241]: 

 1) гнізда-слова (кореневі слова, які не проявляють словотвірної активності і 

не стали похідними); 

 2) гнізда-пари (кореневе слово і його єдине похідне слово bimbam – das 

Bimbam); 

 3) гнізда-ланцюги (результат послідовного словотвору klirr – klirren – 

klirrend); 

 4) гнізда-віяло (результат паралельного словотвору: schwupp – Schwup – 

Schwups – Schwupper); 

 5) гнізда-дерева (результат послідовного і паралельного словотвору: klaps – 

klapsen – der Klaps – klapsig). 

  Перш за все привертає увагу і структура гнізд. Зокрема, постає питання, чи 

варто виділяти такі типи гнізд, як «гнізда-слова» та «гнізда-пари», які взагалі не 

утворюють похідних або мають лише один дериват. Оскільки, як зазначає А. М. 

Гінзберг, мова про словотвірне гніздо може йти лише в тому випадку, коли є 

щонайменше два похідних [48, с. 25]. У лінгвістиці, однак, існує й інша точка 
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зору. Так, Б. М. Головін виділяє так звані однослівні типи гнізд із вершиною 

звуконаслідування, тобто слова, які не виявляють словотвірного потенціалу типу 

«бом», «бум» тощо [55, с. 21]. Незважаючи на це, виділення такого типу гнізд, на 

наш погляд, є невиправданим, оскільки не відповідає загальноприйнятому 

визначенню словотвірного гнізда перш за все як групи слів, а не окремо взятого 

слова. 

 Викликає сумнів і наявність у звуконаслідувальній системі німецької мови 

гнізд-ланцюгів, які є результатом послідовного словотвору. Аналіз показує, що 

приклад, наведений О. А. Хабібулліною як ілюстрацію гнізд-ланцюгів, не 

відповідає заявленій для нього структурі. 

 Так, словотвірне гніздо, компоненти якого виникли в результаті процесів 

послідовного словотвору (klirr – klirren – klirrend), могло би бути доповнене 

щонайменше п’ятьома лексичними одиницями, що, таким чином, дозволило б 

віднести його до типу «гнізда–віяло»: klirr – klirren – erklirren – klirrend – 

erklirrend – das Klirren – das Erklirren – der Klirrfaktor. 

 На наш погляд, у звуконаслідувальній підсистемі німецької мови 

правомірним є виділяти тільки два типи словотвірних гнізд: гнізда-віяло та гнізда-

дерева. 

 Для виявлення специфіки словотвірних і семантичних відношень між 

вихідними і похідними лексичними одиницями звуконаслідувального слова, які 

виступають вершиною гнізда, вигуки було поділено на два класи: неподільні і 

змінювані (терміни А. Н. Тихонова). До першого належать лише 

звуконаслідувальні вигуки: bum!, gluck!, ritsch!, schwupp!, tatsch! тощо. До другої 

групи належать слова, які можуть змінюватися за словотвірною парадигмою: 

donnern, fauchen, lispeln, а також іменники Trompete, Geige тощо. 

 Властивість звуконаслідувальних вигуків, дієслів і невеликої групи 

іменників виступати організовуючою одиницею словотвірних гнізд, дозволяє 

говорити про наявність у звуконаслідувальній системі німецької мови трьох 
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основних структурних схем, які визначають його дериваційно-семантичну 

структуру:  

1) вигук → дієслово, вигук → іменник, вигук → прикметник;  

2) дієслово → дієслово, дієслово → іменник, дієслово → прикметник,  

3) іменник → дієслово → іменник, іменник → дієслово → прикметник. 

 Словотвірні гнізда з вершиною вигуком. Зібраний матеріал дозволив 

встановити, що словотвірні гнізда даного типу утворюються більш ніж від 50 

вигуків завдяки процесам послідовного і паралельного словотвору, які задають 

віялоподібну і деревоподібну структуру гнізда з вихідним звуконаслідувальним 

вигуком. При цьому глибина словотвірного гнізда може варіюватися від одного 

до трьох дериваційних кроків: kikeriki: 1. das Kickeriki, der Kickeriki. 

 Як видно з наведеного прикладу, вигук kikeriki виступає похідною основою 

лише для двох іменників. Дієслівність у цьому випадку передається лише 

словосполученням kikeriki schreien. 

  Подібні випадки не є частотними в звуконаслідувальній системі німецької 

мови. Основна маса звуконаслідувальних вигуків утворює словотвірні гнізда в 

два-три дериваційні кроки: turr: 1. turteln; das Turteln, turtelnd, die Turteltaube; 

gack: 1. gackeln, gackern, gacksen, 2. die Gackelei, das Gegacker, das Gackeln, das 

Gackern, das Gacksen, gackelnd, gackernd, gacksend; klaff: 1. klaffen, kläffen, 2. das 

Kläffen, der Kläffer, das Gekläff, 3. das Anklaffen, anklaffend, anklaffen, ankläffen. 

 Близько восьми вигуків утворюють розгалужені гнізда, які нараховують 

понад 15 дериватів. Такими є, наприклад, гнізда з вершинами: bim, bum, happs, 

platsch, puff, tapptapp, tatsch, zisch тощо:  

klatsch – klatschen – das Klatschen – der Klatsch – die Klatsche – das Geklatsche – 

klatschend – klatschnass – die Klatschung; 

pip/s – piepen / piepsen – das Piepen – das Piepsen – der Pip/s – der Pipser – piepsend – 

piepsig – die Piepsigkeit – der Piepvogel – der Piepmatz – die Piepsstimme – piepegal – 

piepjung; 
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quatsch – quatschen – das Quatschen – der Quatsch – quatschig – quatschend – 

quatschnass – das Quatschwetter. 

 Для першого дериваційного кроку характерним є утворення 

звуконаслідувальних дієслів за допомогою словотвірного форманта -еn. У деяких 

випадках від основи вигука утворюються декілька дієслів, у тому числі й з 

розширеним варіантом суфікса -еn, тобто -еr(n) або -el(n): gluck – glucken / 

gluckern. При цьому похідні дієслова, не проявляючи чітких смислових 

відмінностей, стають абсолютними синонімами. 

 Другий дериваційний крок характеризується утворенням конверсивів, 

префіксальних дієслів, безсуфіксальних і суфіксальних іменників. 

 Для третього дериваційного кроку властива поява підгнізда з утворенням 

конверсивів і ад’єктивованих дієприслівників від префіксальних дієслів. 

 В окрему групу можуть бути віднесені вигуки, які не утворюють 

словотвірні гнізда. До таких, наприклад, належать: duff, hatschi, holterdiepolter, 

hihi, hick, kladderdatsch, klingling. 

 Словотвірні гнізда з вершиною дієсловом багато в чому виявляють 

велику подібність за своєю словотвірною структурою з розглянутим вище типом 

гнізд, оскільки основна маса похідних утворюється від дієслова. Максимальна 

глибина словотвірного гнізда складає два дериваційні кроки. У ряді випадків 

похідна одиниця має переносне значення, утворене на основі деякої аналогії між 

звуковими типами сприйняття: fipsen: 1. das Fipsen, der Fips, fipsig, fipsend, 2. die 

Fipsigkeit. 

 Основний масив похідних утворюється в результаті процесів паралельного і 

послідовного словотвору, що задає деревоподібну структуру з вершиною 

звуконаслідувальним дієсловом. 

 При цьому здатність останнього до утворення субстантивованих іменників, 

дієприслівників II і префіксальних утворень практично виключає можливість 

появи так званих «слів-гнізд» (термін О. А. Хабібулліної), тобто вершин, які не 

утворюють похідних: fauchen: 1) das Fauchen, anfauchend, anfauchen, 2) das 
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Anfauchen, anfauchend; blocken: 1) das Blöcken, blockend, anblöcken, 2) das 

Anblöcken, anblöckend. 

  Похідні дієслова, як правило, є багатозначними. Проте багатозначність 

похідного слова не є передумовою утворення гнізда з розвинутою структурою. 

Так, наприклад, багатозначне дієслово bullern, яке має п’ять ЛСВ: 1) рокотати, 

гуркотати, 2) вирувати, нуртувати (про воду), 3) гупати, тарабанити (напр. у 

двері), 4) стріляти, 5) втрачати самовладання, утворює, крім конверсива das 

Bullern і дієприслівника першого bullernd, лише один похідний прикметник 

bullerig. У той самий час однозначне дієслово lachen утворює більше 15 похідних: 

lachen: 1) an/auß'aus/be/ver/zulachen, die Lache, das Lachen, der Lacher, die 

Lacherin, lächerlich, die Lächerlichkeit, lachbar, lachhaft, lachend, das Gelächter, das 

Lachgas, die Lachlust, lachlustig, 2) das Gelache. 

 Розгалужені словотвірні гнізда утворює і ряд інших звуконаслідувальних 

дієслів, наприклад: sausen – durchsausen – das Gesäuse – säuseln – das Gesäusel – 

der Säusler – durchsäuseln – der Sausewind, а також babbeln, brummen, donnern, 

flüstern, klopfen, plappern, rauschen, schnaufen. 

 Незважаючи на достатньо розгалужену структуру представлених вище 

гнізд, їх максимальна глибина залишається незмінною і складає два дериваційних 

кроки. 

 Словотвірні гнізда з вершиною іменником. Даний тип словотвірних гнізд 

представлений у звуконаслідувальній системі німецької мови небагатьма 

прикладами. Вихідними слова виступають іменники, які позначають назви різних 

музичних інструментів: die Geige, die Harfe, das Klavier, die Orgel, die Trompete 

або знарядь праці: der Hammer – hämmern, der Klöppel – klöppeln, die Trommel – 

trommeln тощо. 

 Як правило, словотвірні гнізда з вершиною іменником мають деревоподібну 

структуру з глибиною в два дериваційні кроки, що пояснюється відсутністю в 

переважної більшості звуконаслідувальних лексем, які утворені від вищевказаних 
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іменників, здатності до створення префіксальних утворень, які, в свою чергу, 

служать похідними основами для нових лексичних одиниць. 

 При першому дериваційному кроці утворюється звуконаслідувальне 

дієслово, яке тісно пов’язане з похідною основою і позначає звук, який видає 

конкретний музичний інструмент. Далі звуконаслідувальне дієслово виступає 

похідним для дієприслівника І, конверсивів, суфіксальних іменників, які 

позначають осіб за професією і супроводжуються конкретними звуками, а також 

ряду композитів: die Trommel: 1) trommeln, 2) trommelnd, das Trommeln, der 

Trommler, die Trommelei, das Trommelfell, der Trommelwirbel, die 

Trommelwaschmaschine. 

 У тих випадках, коли в семантичній структурі похідного дієслова виникає 

переносне значення, воно може приєднувати до себе префікси, що збільшує 

глибину гнізда до трьох дериваційних кроків. Однак, такі випадки загалом не 

характерні для цієї групи дієслів: die Flöte: 1) flöten, 2) anflöten, das Flöten, flötend, 

3) das Anflöten, anflötend, flötenartig, der Flötenbläser. 

 Окремі приклади словотвірних гнізд з вершиною іменником мають глибину 

в один дериваційний крок при збереженні деревоподібної структури самого 

гнізда: das Akkordeon: 1) der Akkordeonist, die Akkordeonistin, akkordeonistisch, der 

Akkordeonspieler. 

 Як видно з наведеного прикладу, гніздо з вершиною das Akkordeon включає 

два іменники з суфіксами -er / -in, які позначають осіб за професією, один 

прикметник з суфіксом -isch, який вказує на співвіднесеність певного об’єкта 

безпосередньо і грі на акордеоні, та одне складне слово, яке означає особу за 

професією. При цьому самого дієслова немає. Дієслівність передається лише за 

допомогою словосполучення: Akkordeon spielen. 

 Підсумовуючи, відзначимо, що формальна та семантична структура 

словотвірних гнізд із вершиною звуконаслідувальним вигуком, дієсловом і 

іменником виявляє велику подібність, що проявляється у співпадінні кількості 

дериваційних кроків незалежно від приналежності до частин мови вершини 
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гнізда, а також у їх якісному наповненні, що включає три основні частини мови, 

які складають звуконаслідувальну систему німецької мови: іменники, 

прикметники, дієслова. 

 

 4.5. Фоносемантичні пошуки у різночасових і різноаспектних вимірах 

  

 Багатовікова історія дослідження ФС дозволяє зробити аргументовані 

висновки щодо функціонування цього явища у мові, оскільки банк даних 

численних досліджень ФС, фонетичної мотивованості, ономатопів, 

звукосимволічних лексем дають змогу провести деякі паралелі та впевнитися, що 

із плином часу ця категорія спроможна видозмінюватись, оскільки вона базується 

на асоціаціях людини як багатовекторної істоти, яка перебуває під впливом 

певного історичного періоду та соціуму. Наскільки змінюється парадигма 

дослідження ФС, настільки відбуваються і зміни в результатах дослідження. 

Проте суть явища залишається та базові асоціації – СЗЗ зберігаються, можливо, з 

певними варіаціями.  

 За останні більш як півстоліття експерименти з вивчення ФС можна 

поділити на два типи. Перший тип – експерименти С. Ертеля, суть яких полягала 

в тому, що звукові асоціації фонем вивчалися у складі повнозначних лексем. З 

точки зору асоціативного експерименту похибка могла полягати у тому, що, 

власне, зміст звукокомплексу певним чином відволікав інформанта, прив’язуючи 

асоціацію зі звуком до якогось значення при прослуховуванні лексеми 

(повнозначної чи беззмістовного комплексу, які теж впливають на формування 

звукових асоціацій). Другий тип за експериментами В. В. Левицького, 

Л. А. Комарницької та В. І. Кушнерика більш об’єктивний, оскільки кожна 

фонема проходила асоціативний тест у складі біному, тобто одна і та ж фонема 

пропонувалася інформантом при оцінюванні у чотирьох-п’яти біномних 

варіантах, а середня оцінка у результаті кількох асоціацій з урахуванням опозицій 

виводилась як усереднене асоціативне значення фонеми. Отже, провівши 
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порівняння результатів трьох експериментів з часовим проміжком більш як у 60 

років, ми отримали за допомогою критерію χ2 дані, які свідчать, що незалежно від 

умов проведення експерименту, часу, віку інформантів, базові асоціації у 

більшості випадків співпадають, що підтверджує наше дослідження. Власне, на 

символічне значення фонеми може впливати територіальний розподіл мов, а всі 

інші фактори не мають суттєвого значення.  

 Досліджені лексеми, які аналізувалися на предмет наявності ФС, поділяють 

на три типи: ономатопеїчні, звукосимволічні та нейтральні (у певних випадках – 

латентні, в основному штучно створені у процесі появи нових об’єктів, явищ, 

процесів тощо). І якщо у перших двох групах лексем символічність є очевидною, 

то нейтральна лексика наповнюється символічністю поступово, адже кожна 

фонема, незалежно від лексеми, вже володіє деяким СЗЗ і тут відбувається процес 

пристосування фонеми з її СЗЗ до денотату – поняття–значення лексеми. Процес 

взаємного пристосування призводить до поступового набуття лексемою 

символічних ознак. 

 Згідно теорії синусоїдальної символічності (див. В. І. Кушнерик), 

низькочастотні фонеми, як і відповідна лексика, при частотнішому вживанні з 

розряду латентно-символічних переходять у виразно символічні. Але часте 

використання символічних значень фонем призводить до нівелювання цієї 

символічності і вона переходить знову у розряд латентної. Все залежить від 

частоти вживання як фонеми, так і лексеми. 

 Проаналізувавши різнотипні ЛО, можемо констатувати, що звукова 

оболонка лексичної одиниці апріорі несе у собі певний відсоток символічності.  

 У єдності складників тріади звук–денотат–значення переплітаються 

символічні властивості кожної із названих категорій. Відбувається циклічний 

процес взаємовпливу фонеми на лексичну одиницю і навпаки. Чим прозоріший 

взаємозв’язок символіки звучання з номінантом, тим ефективнішим стає процес 

запам’ятовування лексеми носієм мови. Наприклад, інвентар фонем, наявних у 

складі наступних дієслів: knacken – клацати, тріщати; heulen – вити, завивати; 
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bumsen – бухнутися (з шумом); knallen – тріщати, бахкати (петардою, хлопавкою), 

lachen – реготати; weinen – плакати підсилює символіку звучання того чи іншого 

слова.    

 Досліджуючи фонологічні системи мов, складається враження, що пошук у 

цій царині суто теоретичний, але ж вивчення мови починається зі звуків та їх 

властивостей, а досконале опанування мовою полягає, у першу чергу, в умінні 

вибрати із наявного інвентаря мовних засобів такі позначення нових явищ, 

об’єктів тощо, які при реалізації певного змісту забезпечать ефективне 

запам’ятовування новоутворених лексичних одиниць.  

 Проблема номінації актуальна та важлива, тому можна виділити 

різноманітні параметри номінації: 

 - джерело номінації; 

 - зовнішня форма; 

 - внутрішня форма; 

 - семантичні типи номінації; 

 - адекватність номінації.  

 Для ФС важливим є джерело номінації, яке ми розуміємо, як:   

 - існуюча ЛО даної мови (наприклад, bonnet i head для позначення капота 

авто); 

 - довільно створений формально немотивований мовний знак типу gas 

nylon; 

 - мовний знак з основою на фонетичну форму – звуконаслідування або 

ономатопеїчні слова (cuckoo – ку-ку; mur-mur – тихий шум голосів; splash – 

сплеск); 

 - мовний знак з опорою на існуючі мовні елементи типу worker – робочий; 

blue-eyed – голубоокий; 

 - запозичення з інших мов. 

 З погляду ФС, мотиваційна ознака у вигляді фонеми та її властивостей з 

певним асоціативним значенням ніби формує і запускає механізм номінації, 
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визначаючи зовнішню форму конкретної лексичної одиниці. У рамках 

біхевіористичної моделі S → R мотиваційна ознака – це стимул, а певна зовнішня 

форма є реакцією на цей стимул. Отже, при номінації елементів дійсності вибір 

ознак для об’єкта має першочергове значення. Якщо характерною ознакою 

лексичної одиниці видається звук або набір звуків, які вона продукує (звукові 

моменти: крик, дзвінок, виття вітру тощо), то номінацією такого об’єкта буде 

артикульована фонетична форма, яка нагадуватиме природне звучання (whistle – 

свистіти, hiss – шипіти, snore – хропіти). Подібні номінації є 

звуконаслідувальними і розглядаються за внутрішньою формою як мотивовані. 

Спосіб утворення подібних номінацій можна визначити як фонетико-

морфологічний, оскільки відповідний звукокомплекс стає номінацією 

відповідного денотата (акустичного) і набуває статусу значимої одиниці – 

морфеми.  

 Більш розповсюдженими є номінації, де мотиватор – назва ознаки. Такі 

номінації мають секундарний характер й утворюються морфолого-синтаксичним 

способом (усі види деривації, що утворює формально нову лексичну одиницю) 

або лексико-семантичним способом (метонімічне або метафоричне 

переосмислення номінації). 

 Через поняття внутрішньої форми лексичної одиниці розкривається ступінь 

зв’язку звука та значення, тому у випадку синхронно мотивованих одиниць мови 

необхідно розрізняти ступінь мотивованості. Таким чином, проблема 

мотивованості актуальна для будь-якої мови, оскільки вона є наріжним каменем 

при опануванні будь-якою іноземною мовою. 

 Можемо констатувати, що проведений науковий пошук є теоретико-

експериментальним дослідженням, оскільки основу кожної номінації складає звук 

з його певними характеристиками та параметрами. Системні характеристики 

словотворчих одиниць щодо кількісного співвідношення мотивованих та 

немотивованих слів у мовах наступні: словацька мова – 65:35, російська – 66:34, 

французька – 87,5:12,5, угорська – 80:20, фінська – 88:12 [304, с. 23]. 
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 На нашу думку, не заперечуючи різноаспектну мотивацію лексичної 

одиниці, СЗЗ фонетичних одиниць складають високу питому вагу у мотиваційних 

процесах, про що свідчать проведені фоносемантичні дослідження.    

 

 Висновки до розділу 4 

 

 1. Проведено аналіз антонімічних, синонімічних та омонімічних дієслів на 

парадигматичному рівні та утворених від них іменників, прикметників та вигуків, 

який засвідчив сильне діалектне маркування розмовного мовлення німецької 

мови, що також демонструє тісний зв’язок звуконаслідувальної системи з 

загальним лексичним фондом мови. 

 2. Основною сферою функціонування звуконаслідувальних дієслів виступає 

розмовна мова, що засвідчує кількісний склад стилістично-маркованих одиниць. 

Звертає на себе увагу значне поширення діалектних варіантів, незважаючи на той 

факт, що джерелом лексикографічного матеріалу послужили загальні словники 

німецької мови.  

 3. Кількісний склад звуконаслідувань у словниковому складі німецької мови 

активно збільшується, оскільки звуконаслідувальні дієслова слугували основами 

для утворення інших частин мови (іменників і прикметників).  

4. Із 900 дієслівних ономатопів виокремлено 5 ЛСГ, із яких найчисельнішою 

є антропоцентрична ЛСГ (105 лексем), а найменш чисельною – механічна ЛСГ 

(36 лексем).  

5. Родова сема в звуконаслідувальних дієсловах тісно пов’язана з їх 

суб’єктною співвіднесеністю. Більшість дієслів-ономатопів, що належать до ЛСГ, 

які позначають дію, зводяться до самого суб’єкта, що, як правило, визначає 

відсутність об’єктного поширювача і допускає їх співвіднесення лише з однією 

категорією предметних імен, що виражає виробника чи джерело дії. 
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6. Підтверджено, що дієслівні ономатопи протиставляються один одному за 

окремими акустичними параметрами і на семантичному рівні перебувають у 

відношенні ієрархічного підпорядкування. 

7. Враховуючи широкі словотвірні можливості дієслів і вигуків 

(афіксальний словотвір, імпіцитний словотвір, утворення складних слів), а також 

процеси розвитку значень (метафора, метонімія), можна стверджувати, що 

кількісний склад ономатопів наближається до 4000 лексем, що дозволяє віднести 

звуконаслідувальну лексику до самостійного пласта словникового складу 

німецької мови. 

8. У метафоричних типах переносів засвідчені негативні характеристики 

людського мовлення: швидкий темп, нечітка артикуляція, надто тихе 

промовляння звуків, беззмістовність, брехливість, нездатність зберігати таємниці, 

агресивну манеру спілкування.  

9. Формування вторинного значення у полісемічних дієсловах відбувається 

через призму метонімічного і метафоричного перенесення. Відповідно до 

загальних закономірностей, на основі яких відбувається процес утворення 

вторинних найменувань метафорично і метонімічно мотивованих значень, 

поділяємо їх на чотири опозиції, у центрі яких – антропоцентричність – 

усвідомлення людиною себе як центру Всесвіту: тварина – людина, природа – 

людина, природа – тварина, механізм – тварина / людина. 

10. Антоніми у звуконаслідувальному пласті лексики сучасної німецької 

мови викликають безпосередні враження про певні звуки навколишнього 

середовища – звуки, які видають тварини, люди, механізми тощо, звуки, властиві 

природним явищам. Звуковий образ слів із протилежними значеннями 

репрезентує додаткову інформацію, підтримує семантичне ядро значення мовних 

знаків. 

11. Наочно продемонстровано, що вигуки – це особливий континуум 

лексики, заповнений емоційно-семантичним забарвленням, який активно служить 
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для вираження емоційного стану людини, утворюючись від повнозначних частин 

мови. 

12. Кількість звуконаслідувальних іменників у словниковому складі 

німецької мови поповнюється за допомогою субстантивації дієслів. На сучасному 

етапі розвитку німецької мови спостерігаємо тенденцію до утворення 

необмеженої кількості субстантивованих конверсивів, які володіють чіткою 

семантичною визначеністю. 

13. Прикметники, велика кількість яких утворюється у результаті суфіксації 

від основ відповідних дієслів, характеризуються у німецькій мові досить 

широкою семантикою і, відповідно, сферою вживання та застосування у мовленні. 

Основні результати дослідження цього розділу висвітлені у публікації 

автора: [103]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 У дисертації представлено розв’язання актуальних проблем ФС, а саме 

зв’язку звукоформи зі змістом лексичної одиниці на рівні «фонема–зміст». 

 Поглиблення наукових уявлень про функціонування різнопланового явища 

ФС, розуміння глибини мовних процесів та узагальнена модель взаємодії між 

конгломератом різночасових і різноманітних новоутворень формує на сучасному 

етапі розвитку лінгвістичної науки нове природне середовище. Порівняльно-

історична парадигма поступається структурно-когнітивній, на зміну строго 

кодифікованому підходу (мають на увазі лише фіксацію мовних явищ) приходить 

когнітивний підхід щодо їхнього аналізу, сутність якого полягає не лише у 

фіксації мовних фактів, але й у трактуванні їх специфіки за допомогою лексичної 

семантики. 

 У нашому дисертаційному дослідженні лінгвістичну природу фонем і 

лексем охарактеризовано крізь призму різних напрямків, а саме: когнітивного, 

лексичного, стилістичного, прагматичного і парадигматичного. Поставлені 

завдання виконано завдяки детальному аналізові фонетико-фонологічних, 

лексико-граматичних і структурно-семантичних особливостей розвитку німецької 

мови. 

 Підтверджено функцію співвідношення між семантикою слова і його 

звуковою формою, суть якої полягає у здатності звука викликати асоціативно-

символічні значення, тобто незвукові уявлення. Цю властивість інтерпретуємо 

наступним чином: конотація звучання, закріплена у свідомості людини протягом 

різних етапів еволюції і спричинена породженням певних асоціацій, набуваючи 

позитивної чи негативної оцінки, переноситься на будь-які сучасні звуки, доказом 

чого, зокрема, слугують результати проведеного нами психолінгвістичного 

експерименту. 

 Специфіка СЗЗ фонем на рівні співвідношення категорій «звук–зміст» 

свідчить про їх надзвичайну експресивність та здатність формувати певний 
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емотивний фон. Так, атмосферу сили найбільшою мірою формують такі голосні із 

найвищим символічним потенціалом, як ɑ:,u:, ε:, e:, о:, х, p, r, k, ʃ; активності – ε, 

ɪ, œ, ͻ, γ, p, r, t, k, s; приємної оцінки – е:, ø:, а, о:, ɑ:, l, m, d, g, h, n. Найменшою 

символічною значущістю володіють ɪ, ε, œ, ͻ, a, ʊ, ç, h, l, v, b, n, d у вираженні 

слабкості; із повільністю асоціюються u:, a, i:, o:, ø:, ŋ, n, z, b, l, v, m; 

неприємність демонструють ε:, i:, ε, œ, ɪ, x, r, k, t, s, p, f. Нейтральність за трьома 

шкалами засвідчують ʊ, γ:, γ, ø:, i:, g, ŋ, j, f, z, t, s (сила); e:, ε:, γ:, ʊ, ɑ:, ç, d, ʃ, g, h, 

x, j, f (активність); u:, ͻ, γ, ʊ, γ:, ʃ , ç, ŋ, v, b, z, j (оцінка). 

 Тобто поняття «сильний» характеризується ознаками «глухість», 

«вибуховість», «дрижання», «задній ряд», «лабіальність». Відповідно, поняття 

«слабкий» – «дзвінкість», «сонорність», «латеральність», «передній ряд», 

«нелабіальність». 

 Результати дослідження після проведеної статистичної обробки 

засвідчують, що у сучасній німецькій мові ступінь символічності фонем різний. 

Беручи до уваги те, що у звуках може бути відсутня символічна значимість, стає 

зрозуміло, що явище ФС має специфічно-національний характер. Цьому, на нашу 

думку, сприяють ледь вловимі відмінності у сприйнятті семантики фонем, які 

спричинені, найвірогідніше, специфікою німецької мови.  

 Щодо СЗЗ на позначення «сили», «активності» й «оцінки» можемо 

стверджувати наступне: звучання і значення взаємопов’язані історично і 

закріплюються у свідомості людей через суспільну практику. Про це свідчать 

також результати нашого психолінгвістичного експерименту, метою якого було 

не лише встановлення сучасного СЗЗ голосних і приголосних фонем, але й 

виявлення динаміки у їхньому функціонуванні протягом 60-ти років. 

Проаналізувавши дані трьох експериментів – С. Ертеля (60-і роки ХХ століття), 

В. І. Кушнерика (80-і роки ХХ ст.) і наші (2016 рік) і користуючись 

квантитативним методом (критерієм χ2), стверджуємо, що символічні значення 

звуків залишаються константними величинами.  
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 Звичайно, що інформантам, для яких німецька мова є рідною, не були відомі 

заздалегідь фактичні дані СЗЗ, проте їх інтуїтивний вибір відзначається 

найбільшою точністю. Це положення повною мірою узгоджується з нашими 

експериментально підтвердженими результатами. Отже, носії мови спроможні 

правильно і об’єктивно оцінити відносну семантику звуків. 

 Звуконаслідування є дуже цікавим та універсальним фактом, оскільки набір 

звуків у будь-якому слові не випадковий, а, навпаки, мотивований відповідно до 

того, який звук ми чуємо із навколишнього середовища. Тобто функціонування 

фонетичного значення ми вважаємо об’єктивним, оскільки емоції та уявлення, 

породжені звуками під час їх реалізації у мові та мовленні, засвідчено не лише у 

художньому тексті, але й, як у нашому випадку, у позаконтекстуальному 

континуумі окремих лексичних одиниць.  

 Явище ЗС також чітко прослідковується і в окремих частинах мови, таких 

як дієслово, іменник і прикметник, причому лексеми останніх двох частин мови 

утворюються, як показала наша вибірка, здебільшого від дієслова, тобто дієслово, 

іменник і прикметник мають спільнокореневі семи.   

 Усі відібрані звуконаслідувальні дієслова ми об’єднали в п’ять ЛСГ. За 

основу віднесення дієслова у ту чи ту ЛСГ послужила наявність у їх значенні двох 

основних сем: суб’єкта звучання і об’єкта, тобто безпосередньо самого звучання. 

Також для розрізнення семантики додатково виділяємо семи інтенсивності, 

емоційності, способу виробництва і характеру породження звуків, які 

виявляються безпосередньо всередині однієї ЛСГ.  

 Проілюструємо сказане дієсловами. Наприклад, miauen – «нявкати» – сема 

характеру породження звуку, fauchen (pfauchen) – «шипіти, фиркати» – сема 

способу створеннямзвука, schreien – «кричати» – сема емоційності і ziepen 

«пищати» – сема інтенсивності. 

 За допомогою структурно-парадигматичного аналізу у нашому дослідженні 

ми ідентифікували не лише ознаки, які дозволяють об’єднувати лексеми в одну 

парадигму, але й розмежували значення однієї лексеми та значення іншої.  



187 
 

  

  Саме наявність семантичного інваріанта, що виражає загальне поняття 

звукового процесу, послужило основою об’єднання звуконаслідувальних дієслів в 

окремий семантичний клас, всередині якого, завдяки наявності семантичного 

ідентифікатора, були визначені групи і тематичні ряди. 

 Проведений нами компонентний аналіз засвідчив, що семантична структура 

звуконаслідувального дієслова характеризується ієрархічною побудовою із трьох 

видів сем: інтегральні, диференційні та периферійні (допоміжні) і дозволив 

виділити такі 5 ЛСГ звуконаслідувальних дієслів: група «Природні звуки», 

«Антропоцентричні», «Анімальні», «Звуки, що видаються предметами і 

механізмами» і «Змішані», у якій джерелом звуку може виступати природа, 

людина, тварина чи будь-який інший механізм. 

 Найчисельнішою є антропоцентрична ЛСГ (105 ЛО, що становить 36,2 % 

від загальної кількості). Пояснюємо це тим, що наукова парадигма лінгвістики 

ХХІ століття набула нової тенденції до антропоцентричної спрямованості, 

відповідно до механізму якої мова досліджується як репрезентативна форма 

людської свідомості, засіб пізнання та інтелектуального конструювання світу, 

продукт творчості комунікативної особистості. 

 Тематичні групи ідентифікуємо так: дієслова говоріння з негативним 

емоційним забарвленням (наприклад, quackeln – базікати дурниці, knurren – 

бурчати) і нейтрально-позитивним (flüstern – шепотіти, pappeln – базікати, 

розмовляти); лексеми, що відображають у своїй семантиці дефекти вимови, 

характерні для деяких людей (lispeln – шепотіти, шепелявити); дієслова із 

семантикою відображення психічного стану людини (weinen – плакати); дієслова, 

що відображають окремі види діяльності людини (küssen – цілувати). 

 Взаємозв’язок між усіма цими дієсловами на парадигматичному рівні 

беззаперечний, оскільки ми розглядаємо ЛО у такій послідовності механізму 

комунікативної діяльності: → лексеми, що відображають звукові явища мовного 

апарату → рефлекторні рухи органів артикуляції людини супроводжуються 

звуками → рух органів фонації дозволяє людині не тільки говорити, але й 
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породжувати звуки, які викликані різними фізіологічними процесами і емоційним 

станом. 

 Метафоричні й метонімічні процеси мотивованих значень із опозиціями 

«тварина – людина», «природа – людина», «природа – тварина», «механізм – 

тварина» сприяють появі нових додаткових семантичних значень у ЛО через 

схожість парадигматичної спрямованості мовлення людини і деяких звуків 

тварин.  

 Механічні звуки (36 ЛО і 12,4 %) є найменш чисельнішою ЛСГ зі значенням 

наслідування звукових проявів механічних предметів, яку поділяємо на підгрупи 

відповідно до джерела продукування звуку. Це ономатопи, що передають 

звучання, які виникають при стрільбі з вогнепальної зброї (ballern – гриміти (про 

постріли)) або при грі на музичних інструментах (tuten – сурмити). При цьому не 

всі дієслова мають у своїй семантиці конкретну вказівку на джерело походження 

звуку. Є серед них і такі, про походження переданого звуку яких ми можемо 

тільки здогадуватися: bimmeln –дзвонити, klingen (klingeln) – дзвеніти, звучати, 

лунати. 

 Звуки природи (56 ЛО і 19,3 %) займають другу позицію за кількістю 

ономатопів. Усі звуки і шуми живої природи, крім людського голосу, невиразні 

(sausen шуміти; свистіти (про вітер), rascheln шелестіти, шарудіти (про вітер)). У 

шумі водоспаду і гуркоті бруківки шуми зливаються такою мірою, що вони 

виробляють одне слухове відчуття, яке тільки за аналогією зі звуками голосу 

розчленовується на кілька окремих шумів. Це ще раз підтверджує той факт, що 

звуконаслідувальні слова в різних мовах неоднакові. Внаслідок того, що звуки і 

шуми, утворені в артикуляційних органах людини, часто не збігаються з шумами і 

звуками природи, а також тому, що в кожній мові артикуляції є індивідуальною, 

виникає суб’єктивна ономатопоетичність слова. 

 Анімальна (звуки, що продукують птахи, ссавці і комахи) і змішана ЛСГ 

мають одинакову кількість ЛО (44) і становлять, відповідно, 12,4 % від загальної 

кількості. 
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 Змішаний тип, де джерелом звуку виступають природа, людина, тварина або 

механізм, є найбільш неоднозначним, тому в роботах багатьох дослідників у 

галузі звуконаслідувальних слів німецької мови даний тип не виділяється, 

оскільки схожі звуки можуть відтворюватися одночасно тваринами і людьми, 

механізмами і природою. Як приклад наведемо дієслово surren – гудіти, дзижчати, 

який може позначати шуми, які виходять або від комах, або коліс автомобіля. 

Семантична структура звуконаслідувальних дієслів, яка базується на 

диференціації інтегральних, диференційних і периферійних сем, відрізняється 

розмитістю семантичних ознак, що створює аморфність лексичного значення 

звуконаслідувальних одиниць і обумовлює їх широку варіативність, викликаючи, 

у свою чергу, їхню активну взаємозамінність в контексті, утворення великої 

кількості синонімічних рядів і широке вживання переносних значень. 

 На причини довготривалого існування слів суттєво впливають такі факти і 

чинники:  

 - основне, логіко-предметне значенням слова має відношення до дійсності і 

пов’язане з реальним світом та новими ситуаціями;  

 - поняттєво-семантичне значення, основний мовний зміст лексичної одиниці 

визначається відношенням мовного знака до нових понять та ідентифікує слово 

до тематичних груп, тематично-парадигматичних рядів, континуум яких 

регулярно збільшується;  

 - структурне значення слова, формальна характеристика властивостей 

лексичної одиниці, її місце в системі мови визначаються через призму відношень 

знаків один до одного, встановлення між ними нових зв’язків;  

 - складний, різноаспектний зміст слова не є замкнутим лексичним 

утворенням, а навпаки – вступає з іншими ЛО у різноманітні системні 

відношення, що зумовлюють комунікативний і функціональний характер цих 

одиниць. 

 Слід наголосити, що окремих розвідок, присвячених фонетико-

семантичному дослідженню звуків і фонестем у публіцистиці, феміністичному 
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жанрі літератури або ж на матеріалі поезії мінорної чи мажорної лірики творів 

одного автора із послідовним застосуванням когнітивного підходу для 

інтерпретації фоносемантичних явищ поки що немає. Недостатньо вивченими є 

асоціативно-символічні властивості фонем та фонестем у синхронії та діахронії 

неспоріднених мов; немає єдиної, універсальної класифікації звуконаслідувальної 

лексики, яка б дала можливість детальніше розтлумачити деякі явища мови та 

мовлення у зв’язку з тим, що носії мови володіють неоднаковими варіантами 

мовних і мовленнєвих прийомів, спричинених індивідуальними показниками 

кожної мовної особистості.  

Отже, за допомогою подальших досліджень і відкриттів у сфері 

фоносемантики ця галузь мовознавства здатна значно розширити використання 

мовного діапазону і поглибити методику інтенсивного вивчення іноземних мов. 

Адже лінгвісти довели, що активний лексичний склад мови формується в людини 

після найменшої асоціації образу фонеми, морфеми чи лексеми з певними 

явищами навколишнього світу.  

Звуконаслідувальна лексика сучасної німецької мови не належить (всупереч 

поширеному переконанню багатьох зарубіжних і вітчизняних дослідників) до 

маргінального пласту словникового складу мови, а є значною численною групою 

слів, яка потребує подальшого системного опису в рамках загальної теорії ФС. 
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СЛОВНИК ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

 

Антонімія  

 

– одне із видів парадигматичних 

відношень між словами на основі 

протилежності їх значень. 

Асоціативно-символічне значення 

(АСЗ)  

 

– симбіоз емоційно-експресивних 

асоціацій, які передають фонеми при їх 

реалізації у мові та мовленні. 

Асоціативний експеримент – у лінгвістиці методика досліджень 

мовних реакцій на основі слова 

(стимули), що виявляє рефлекторні 

тимчасові звуки відчуттів, образів, 

понять і їхніх позначень з метою 

створення комплексу асоціацій у 

свідомості індивіда. 

Диференційна ознака  

 

– симбіоз певних артикуляційно-

акустичних ознак, за якими одна 

фонема відрізняється від іншої. 

Діахронія – історичний розвиток мови як 

предмета лінгвістичного дослідження в 

часі, її історичному розвитку. 

Звукосимволізм (ЗС) –  зв’язок між звучанням і значенням 

слова, який виникає внаслідок 

взаємодії різних видів відчуттів 

(моторних, акустичних, зорових), 

тобто синестезії.  

Звуконаслідування, 

звуковідтворення,  

ономатопея 

– процес імітації звучань різних 

позамовних звукових явищ 

фонематичними засобами даної мови: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
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 («ж-ж-ж»). 

Знак  – матеріально виражене умовне і 

довільне позначення чогось. 

Імпліцитна деривація  – тип словотвору, при якому нове 

слово утворюється завдяки зміні 

належності до певної частини мови.   

Композити  – слова, утворених складанням основ. 

Конверсиви – слова, які характеризуються 

семантичною спільністю і 

протиставляються за значенням на 

основі причино-наслідкових та 

умовних зв’язків, наприклад: купувати 

– продавати. 

Кореляція 

 

– у лінгвістиці взаємозв’язок і 

взаємозумовленість мовних елементів 

на всіх рівнях мовної системи. 

Ономатопи 

 

– слова, що є результатом 

звуконаслідування.  

Парадигматичні відношення 

 

 

– відношення між словами і групами 

слів на основі спільності або 

протилежності їх значень. 

Полісемія 

 

– наявність різних лексичних значень у 

одного й того ж слова відповідно до 

різних контекстів. 

Продуктивні суфікси 

 

 – словотвірні морфеми, за допомогою 

яких утворюються нові слова. 

Непродуктивні суфікси  – словотвірні морфеми, наявні лише у 

небагатьох словах. 

Сема – мінімальний компонент 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 елементарного значення або семеми, 

гранична одиниця плану змісту, яка 

утворює структуру семеми. 

Семантика 

 

– розділ мовознавства, що вивчає 

значення слів та виразів і зміну цих 

значень; значення (слова чи виразу). 

Семема  – варіанти в плані змісту, які є різними 

значеннями багатозначного слова 

(лексико-семантичний варіант). 

Семіотика, або семіологія  

 

– наука, яка досліджує способи 

передачі інформації, властивості знаків 

та знакових систем в людському 

суспільстві (природні та штучні мови), 

природі (комунікація у тваринному 

світі) або в самій людині (зорове та 

слухове сприйняття тощо). 

Синестезія 

 

 – феномен сприйняття, який полягає у 

тому, що враження, яке відповідає 

даному подразнику і специфічне для 

даного органу відчуття, 

супроводжується додатковим 

відчуттям чи образом, характерним для 

іншої модальності. 

Синонімія 

 

– одне із видів парадигматичних 

відношень, яке базується на словах зі 

значенням, що повністю або частково 

збігаються. 

Синхронія 

 

–  вивчення стану мови на певному 

періоді її розвитку.  
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Словотвірне гніздо  – сукупність слів одного кореня. 

Фонема 

 

– мінімальна звукова одиниця мови, 

яка служить для розпізнавання й 

розрізнення значеннєвих одиниць – 

морфем і слів і володіє асоціативно-

конотативним значенням. 

Фоносемантичний аналіз – лінгвостатистична методика, за 

допомогою якої вивчають явище 

фоносимволізму певної мови шляхом 

фіксації реакцій інформантів на 

графічне зображення звуків і 

звукокомплексів. 
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Додаток А 

 

Fragebogen 

 

                                                                        Alter____________ 

                                                                        Geschlecht________ 

                                                                         Ort______________ 

                                                                         Datum___________ 

 

 

Phoneme Werte Phoneme Werte Phoneme Werte Bemerkungen 

i: - ʊ  d - b  k - g  ʊ - uns  

ɪ - o:  f - s  l - n  ͻ - toll 

e - a:  z - v  ŋ - r  γ – Fürst 

ε: - œ  n - r  h - j  γ: - Bühne 

a - u:  s - v  v - h  œ – knöpfen 

e: - ͻ  t- d  z - j  ø: - Römer 

γ - ɑ:  s - z   r - l  ε: - Äser 

ε - u:  f - ʃ  p - m  ε – Stelle 

γ: - œ  p - k  z - r  ʃ - Schule 

ø: - ʊ  d - g  r - n  ҫ – ich 

i: - a  t - k  f - v  ŋ – bangen 

u: - ͻ  s - j  t - s  j – jogen 

ɪ - ε:  ʃ - x  r - t  z – sehen 

ε - o:  g - k   ҫ - x  x – brechen 

ʊ - ɑ:  p - t  z - t  v – wehen 

e – a  r - j  t - n   

p – b  f - ҫ  h - z   

t - p  k - ŋ  v - h   

b - m  f - x  k - x   
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Додаток А.1 

 

Instruktion 

 

 Sie nehmen an einem psycholinguistischen Experiment teil. Lesen Sie bitte die 

gegebenen Phoneme. Leise sprechen Sie die Lautkombination [z.B. "b˗p"] aus, 

vergleichen Sie ihre Lautung und bewerten Sie nach dem Skala "schwach˗stark" die 

Phonemlautung. Anders gesagt, welche Idee könnte jedes Phonem bezeichnen (z.B. "p – 

b" = 2–  4; das bedeutet: "p"– symbolisiert "etwas Schwaches" und "b" – "etwas 

Starkes" nach dem 5-rangigen Skala, wo 1 – "etwas sehr Schwaches", 2 – "etwas 

Schwaches", 3 – "Neutral", 4 – "etwas Starkes", 5 – "etwas sehr Starkes" bezeichnet. 

Nach dem Aussprechen des Phonems notieren Sie bitte Ihren ersten Eindruck.  

 Vielen Dank! 
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Додаток А.2 

 

Instruktion 

 

 Sie nehmen an einem psycholinguistischen Experiment teil. Lesen Sie bitte die 

gegebenen Phoneme. Leise sprechen Sie die Lautkombination [z.B. "b˗p"] aus, 

vergleichen Sie ihre Lautung und bewerten Sie nach dem Skala "langsam-schnell" die 

Phonemlautung. Anders gesagt, welche Idee könnte jedes Phonem bezeichnen (z.B. "p – 

b" = 2 – 4; das bedeutet: "p"–  symbolisiert "etwas Langsames" und "b" – "etwas 

Schnelles" nach dem 5-rangigen Skala, wo 1 – "etwas sehr Langsames", 2 – "etwas 

Langsames", 3 – "Neutral", 4 – "etwas Schnelles", 5 – "etwas sehr Schnelles" 

bezeichnet. Nach dem Aussprechen des Phonems notieren Sie bitte Ihren ersten 

Eindruck.  

 Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

  

Додаток А.3 

 

Instruktion 

 

 Sie nehmen an einem psycholinguistischen Experiment teil. Lesen Sie bitte die 

gegebenen Phoneme. Leise sprechen Sie die Lautkombination [z.B. b˗p] aus, 

vergleichen Sie ihre Lautung und bewerten Sie nach dem Skala "unangenehm-

angenehm" die Phonemlautung. Anders gesagt, welche Idee könnte jedes Phonem 

bezeichnen (z.B. "p – b" = 2 – 4; das bedeutet: "p" – symbolisiert "etwas 

Unangenehmes" und "b" – "etwas Angenehmes" nach dem 5-rangigen Skala, wo 1 – 

"etwas sehr Unangenehmes", 2 – "etwas Unangenehmes", 3 – "Neutral", 4 – "etwas 

Angenehmes", 5 – "etwas sehr Angenehmes" bezeichnet. Nach dem Aussprechen des 

Phonems notieren Sie bitte Ihren ersten Eindruck.  

 Vielen Dank! 
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Додаток Б 

Середні оцінки фонем німецької мови за результатами трьох експериментів 

№ Фонема  Сила   Активність   Оцінка  
             

 

 

№1 №2 №3 №1  №2  №3 №1 №2 №3 

 1 2 3 4  5  6 7 8 9 

1 а 3,360 2,590 2,360 1,690  3,990  1,670 4,020 3,650 3,860 

2 ɑ: 4,570 4,070 4,340 3,710  1,610  3,560 3,420 3,940 3,660 

3 е: 2,870 3,550 3,890 2,720  1,870  2,240 3,600 3,160 5,000 

4 ε 3,590 2,500 2,230 4,020  4,090  4,660 2,390 2,540 2,180 

5 ε: 3,230 3,610 4,020 2,810  2,100  2,240 2,460 2,100 1,870 

6 ɪ 3,950 2,100 2,000 4,870  3,970  4,250 2,660 2,830 2,300 

7 i: 2,970 3,970 3,680 3,420  1,600  1,670 3,240 2,260 1,900 

8 ͻ 3,490 2,520 2,360 2,740  4,160  3,950 3,020 2,910 3,360 

9 о: 2,810 4,180 3,860 1,400  1,580  1,850 3,880 3,900 3,690 

10 œ 3,650 3,030 2,290 4,130  3,770  3,960 2,500 3,190 2,290 

11 ø: 2,710 3,680 3,550 2,200  1,940  2,140 3,150 3,450 3,880 

12 ʊ 3,610 2,920 2,380 3,040  3,550  3,460 2,940 3,020 3,440 

13 u: 2,980 4,130 4,320 0,840  1,180  1,340 2,790 2,710 2,440 

14 γ 2,870 3,050 2,650 3,720  3,710  3,930 2,410 3,210 3,370 

15 γ: 2,810 3,000 2,490 2,880  2,830  2,290 3,280 3,390 3,440 

16 p 4,260 3,770 4,440 4,180  3,690  4,260 2,750 2,470 2,370 

17 t 4,330 3,900 3,790 4,200  3,730  3,940 2,390 2,860 2,210 

18 k 4,860 3,890 4,360 4,160  3,690  3,750 2,190 2,610 2,070 

19 b 2,280 2,740 2,120 1,860  2,790  2,120 3,230 3,720 3,640 

20 d 2,650 2,870 2,350 2,420  3,010  2,310 3,500 3,770 3,890 

21 g 2,620 2,830 2,420 2,470  3,100  2,370 3,120 3,670 3,780 

22 f 3,140 3,070 3,260 3,730  3,320  3,550 2,810 3,110 2,490 

23 s 4,790 3,290 4,080 5,000  3,840  3,720 1,700 2,790 2,350 

24 ʃ 3,060 4,100 4,290 2,900  2,070  2,360 3,020 3,070 3,280 

25 ç 2,930 2,080 1,810 2,840  3,050  2,670 2,770 3,270 3,530 

26 x 3,280 3,930 4,480 2,940  3,030  3,260 1,550 1,970 1,820 

27 h 2,050 2,010 1,850 2,380  2,590  2,390 3,500 3,920 3,770 

28 v 1,590 2,710 2,120 1,750  2,650  2,220 3,900 3,500 3,590 

29 z 1,980 3,100 3,640 2,310  2,580  2,060 3,730 3,730 3,650 

30 j 2,730 2,740 2,550 3,120  2,740  3,410 2,550 3,520 3,660 

31 r 4,300 3,390 4,420 3,820  3,210  3,990 2,310 2,290 2,030 

32 m 1,550 3,000 4,160 1,100  2,400  2,240 4,870 4,340 4,260 

33 n 1,750 2,890 2,250 1,880  2,630  2,060 3,530 3,610 3,740 

34 ŋ 2,160 2,820 2,460 1,950  2,240  1,790 3,450 3,690 3,580 

35 l 1,430 2,730 2,040 1,650  2,980  2,130 4,250 3,870 4,340 

 

№1 – експеримент С. Ертеля,         №2 – експеримент В.І. Кушнерика  

№3 – наш експеримент. 
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Додаток В 

 

Символічно-звукове значення голосних і приголосних фонем німецької мови за 

шкалами семантичного диференціала нашого експерименту 

Фонеми Сила Активність Оцінка 

a -0,64 -1,33 0,86 

ɑ: 1,34 0,56 0,66 

е: 0,89 -0,76 0,52 

ε -0,77 1,66 -0,82 

ε: 1,02 -0,76 -1,13 

ɪ -1,00 1,25 -0,7 

i: 0,68 -1,33 -1,1 

ͻ -0,64 0,95 0,36 

о: 0,86 -1,15 0,69 

œ -0,71 0,96 -0,71 

ø: 0,55 -0,86 0,88 

ʊ -0,62 0,46 0,44 

u: 1,32 -1,66 -0,56 

γ -0,35 0,93 0,37 

γ: -0,51 -0,71 0,44 

p 1,44 1,26 -0,63 

t 0,79 0,94 -0,79 

k 1,36 0,75 -0,93 

b -0,88 -0,88 0,64 

d -0,65 -0,69 0,89 

g -0,58 -0,63 0,78 

f 0,26 0,55 -0,51 

s 1,08 0,72 -0,65 

ʃ 1,29 -0,64 0,28 

ç -1,19 -0,33 0,53 

x 1,48 0,26 -1,18 

h -1,15 -0,61 0,77 

v -0,88 -0,78 0,59 

z 0,64 -0,94 0,65 

j -0,45 0,41 0,66 

r 1,42 0,99 -0,97 

m 1,16 -0,76 1,26 

n -0,75 -0,94 0,74 

ŋ -0,54 -1,21 0,58 

l -0,96 -0,87 1,34 

 

Середнє 0,123142857 

 

0,148285714 

 

1,592285714 
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Додаток Г 

Символічний потенціал голосних звуків 

 

 

 

 

Фонема Символічний потенціал 

[a] 0,64 +  1,33 +  0,86

3
 

2,26 

[ɑ:] 1,34 +  0,56 +  0,66

3
 

2,12 

[е:] 0,89 +  0,76 +  0,52

3
 

0,72 

[ε] 0,77 +  1,66 +  0,82

3
 

2,70 

[ε:] 1,02 +  0,76 +  1,13

3
 

2,15 

[ɪ] 1 +  1,25 +  0,7

3
 

2,48 

[і:] 0,68 +  1,33 +  1,1 

3
 

2,38 

[ͻ]  0,64 +  0,95 +  0,36

3
 

1,71 

[о:]  0,86 +  1,15 +  0,69

3
 

2,24 

[œ] 0,71 +  0,96 +  0,71

3
 

1,91 

[ø:]  0,55 +  0,86 +  0,88

3
 

1,70 

[ʊ]   0,62 +  0,46 +  0,44

3
 

1,22 

[u:]  1,32 +  1,66 +  0,56

3
 

3,17 

[γ] 0,35 +  0,93 +  0,37

3
 

1,40 

[γ:]  0,51 +  0,71 +  0,44

3
 

1,37 
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Додаток Д 

 

Символічний потенціал приголосних звуків 

Фонема Символічний потенціал 

[p]  1,44 +  1,26 +  0,63

3
 

2,91 

[t]   0,79 +  0,94 +  0,79

3
 

1,99 

[k]  1,36 +  0,75 +  0,93

3
 

2,42 

[b]  0,88 +  0,88 +  0,64

3
 

1,97 

[d]  0,65 +  0,69 +  0,89

3
 

1,64 

[g] 0,58 +  0,63 +  0,78

3
 

1,5 

[f]   0,26 +  0,55 +  0,51

3
 

0,98 

[s]  1,08 +  0,72 +  0,65

3
 

2,02 

[ʃ]  1,29 +  0,64 +  0,28

3
 

2,02 

[ç] 1,19 +  0,33 +  0,53

3
 

1,70 

[x]   1,48 +  0,26 +  1,18

3
 

2,13 

[h]  1,15 +  0,61 +  0,77

3
 

2,02 

[v]  0,88 +  0,78 +  0,59

3
 

1,86 

[z]  0,64 +  0,94 +  0,65

3
 

1,80 

[j]  0,45 +  0,41 +  0,66

3
 

1,08 

[r]  1,42 +  0,99 +  0,97

3
 

2,73 

[m] 1,16 +  0,76 +  1,26

3
 

2,34 

[n]  0,75 +  0,94 +  0,74

3
 

1,94 

[ŋ]  0,54 +  1,21 +  0,58

3
 

1,94 

[l]  0,96 +  0,87 +  1,34

3
 

2,28 
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Додаток Е 

 

ЛСГ «Звуки природи» 

 

а)1. sieden  

2. dampfen   

3. schwelen  

4. aufbrausen  

5. kochen  

6. explodieren 

7. brodeln 

8. blubbern  

9. sprudeln  

10. aufwallen   

11. brausen  

12. rascheln  

13. wispeln, wispern   

14. röhren  

15. rauschen   

16. dröhnen  

17. branden  

18. pfeifen  

19. fließen  

20. sausen  

21. säuseln  

22. blasen  

23. wüten   

24. rumoren; 

25. wallen  

26. strömen  

27. schäumen  

28. moussieren  

29. perlen  

30. strudeln  

31. überschäumen  

32. auflodern  

33. plätschern  

34. sprühen  

35. quellen  

36. wogen  

37. triefen  

38. fluten  

39. pülen  

40. gluckern  

41. rinnen  

42. pulsieren  

43. lecken  

44. spritzen  

45. tosen  

46. heulen 

 

б) 1. tröpfeln  

2. träufeln  

3. triefen  

4. tropfen  

5. schütten 

6.  nieseln  

7. hageln  

8. rieseln  

9. sickern  

10. drippeln 
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Додаток Ж 

ЛСГ «Механічні звуки» 

Гра на музичних інструментах 

1. orgeln  

2. flöten  

3. leiern  

4. klimpern

  

 

Дзвін 

5. klingeln  

6. läuten  

7. bimmeln  

8. erschallen 

9. ertönen  

10. gongen  

11. hallen  

12. lauten  

 

13. dröhnen  

14. singen  

15. heulen  

16. summen  

17.schellen  

18. tönen  

19. klirren  

20. erklingen  

 

21. gellen  

22. brüllen  

23. schmettern  

24. krachen  

25. nachklingen  

26. aufbranden  

27. anklingen 

28.bimmeln 

Стукіт 

29. ticken  

30. klopfen  

31. hämmern   

32. pochen   

33. pulsieren  

34. tacken  

35. bumsen 

 36. pumpern  
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Додаток З 

ЛСГ «Анімальна» 

а) Звуки, що їх видають птахи: 

 

1. gurren  

2. girren  

3. rucksen  

4. rucken  

5. kollern  

6. zwitschern  

7. plappern  

8. tirilieren  

9. piepsen  

10. ziepen  

11. schilpen  

12. zirpen  

13. pfeifen  

14. knappen  

15. rodeln  

16. gackern   

17. glucksen  

18. schnattern  

19. kakeln  

20. krächzen  

21.krähen  

22. zatschen  

23. picken 

24. hacken  

б) Звуки, що їх видають ссавці: 

 

25. kläffen -  

26. bellen  

27. blaffen  

28. knurren –  

29. winseln  

30. belfern  

31. brüllen  

32. gnatzen  

33. winseln  

34. wimmern  

35. flennen  

36. plinsen  

37. blöken  

38. meckern  

39. brummen  

40. brüllen  

41. muhen 

 в) Звуки, що їх видають комахи: 

 

       42. zirpen                                        43. schwatzen                              44. kreischen



239 

 

  

Додаток К 

ЛСГ «Антропоцентрична» 

а) Дієслова говоріння: 

1. plaudern  

2. schwatzen  

3. plappern  

4. parlieren  

5. quatschen  

6. quasseln  

7. sabbeln  

8. schnattern  

9. kakeln  

10. faseln  

11. palavern  

12. schwadronieren  

13. babbeln  

14. schwafeln  

15. ratschen  

16. klatschen  

17. klönen  

18. labern  

19. plauschen  

20. tratschen  

21. schnacken  

22. päppeln  

23. klappern  

24. raffeln  

25. lallen  

26. murmeln  

27. brummen  

28. stammeln  

29. brabbeln  

30. nuscheln  

31. blubbern  

32. knurren  

33. schimpfen  

34. fluchen  

35. schelten  

36. schmähen  

37. tadeln  

38. anbrüllen  

39. belfern  

40. keifen  

41. stocken  

42. stottern  

43. stammeln  

44. schreien  

45. rufen  

46. brüllen  

47. johlen  

48. kreischen  

49. grölen  

50. jammern  

51. plärren  

52. lispeln  

53. wispern  

54. zischeln  

55. nuscheln  

56. fispeln  

57. flüstern  

58. hauchen  

59. säuseln  

60. raunen  

61. tuscheln  

62. munkeln  

б) Дієслова, що відображають деякі фізіологічні процеси: 

63. glucksen  

64. husten  

65. hüsteln  

66. räuspern  

67. schneuzen  

68. schnauben  

69. rotzen  

70. schmatzen                                                                                                                         

71. kauen  

72. manschen  

73. mampfen 
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Продовження додатку К 

в) Дієслова, що відображають психічний стан людини: 

 

74. weinen  

75. heulen  

76. flennen  

77. greinen  

78. jammern  

79. klagen  

80. schluchzen  

81. wimmern  

82. winseln  

83. jaulen  

84. plärren  

85. plinsen  

86. quarren  

87. zetern  

88. grinsen  

89. stöhnen  

90. ächzen  

91. seufzen  

92. kichern  

93. gibbeln  

94. schmunzeln  

95. lachen  

96. wiehern  

 

г) Дієслова, що відображають окремі види діяльності людини: 

 

97. rauchen  

98. paffen  

99. schmauchen  

100. schmoken  

101. küssen  

102. bussein  

103. bützen  

104. schnäbeln  

105. abschmatzen  
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Додаток Л 

 

ЛСГ «Змішана» 

 

1. explodieren  

2. detonieren  

3. hochgehen  

4. auffliegen  

5. bersten  

6. zerplatzen  

7. knallen 

8. surren 

9. sprengen  

10. zerbersten  

11. zerspringen  

12. implodieren  

13. splittern  

14. zerknallen  

15. donnern  

16. grollen  

17. poltern  

18. krachen  

19. dröhnen  

20. rumpeln  

21. rumoren  

22. rasseln  

23. rappeln  

24. ballern 

25. bumsen  

26. knarren  

27. schnarren  

28. beben  

29. bibbern  

30. erzittern  

31. schlottern  

32. schauern  

33. bubbern  

34. schlackern  

35. klopfen  

36. hämmern  

37. pochen  

38. schlagen  

39. pumpern  

40. reiben  

41. scheuern  

42. raffeln  

43. raspeln  

44. zittern

 

 

 


