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А Н О Т А Ц І Я  

Шапочка Н.В. Когнітивно-комунікативна організація текстів німець-

ких народних пісень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький 

національний університет. – Запоріжжя, 2018. 

Роботу присвячено комплексному когнітивно-комунікативному вивченню 

текстів німецької народної пісні (ННП). Вихідною точкою аналізу є розуміння цих 

текстів як мовленнєвого продукту, що є невід'ємною частиною фольклорного 

дискурсу, який відбиває досвід поколінь. 

Вивчення текстів ННП здійснюється в роботі з опертям на когнітивно-

комунікативну парадигму знання, у межах якої мовна діяльність розглядається в 

єдності комунікативного і когнітивного начал. Основними параметрами цієї па-

радигми є антропоцентризм, функціоналізм, експансіонізм і експланаторність, 

які фокусують увагу на когнітивно-семантичному потенціалі та комунікативно-

функційній реалізації мовних і мовленнєвих одиниць, у т.ч. й текстів.  

З огляду на свій когнітивно-семантичний потенціал тексти ННП постають у 

роботі насамперед у типологійній і концептуальній перспективах.  

Композиційно-семантична типологія текстів ННП розглядаються в дисерта-

ції у вимірах змісту, форми і функції. Відповідно до змістовно-тематичного 

принципу розрізняються пісні про любов, батьківщину і природу, а також кале-

ндарні пісні, пісні переселенців, пісні, які характеризують виконавця та слухача 

за віковою, гендерною, соціальною чи професійною ознаками. У формальному 

плані можна говорити про одно- і багатокуплетні, монологічні та діалогічні тек-

сти ННП. За своїм функційним призначенням вони поділяються на трудові, тан-

цювальні, святкові, застільні, колискові, хвалебні тощо. 

Лінгвокогнітивний підхід уможливив визначення ключових компонентів у 

структурі текстів ННП різних типів і їх семантики, оцінки системи інструментів 

мовного представлення знань про світ, втілених у пісенних образах. З цією ме-

тою було встановлено ієрархію концептів (концептосистему), що відбиває осми-
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слення ментефактів німецької лінгвокультури в цілому та німецького фольклору 

зокрема. 

Фольклорний концепт є варіантом загальнокультурного концепту, який мі-

няє свій профіль по одному із концептуальних параметрів – поняттю, образу чи 

оцінці. Він має значне переважання архаїчної компоненти у своїй внутрішній 

структурі, він стійкіший у своїй образній палітрі та  виявляється оцінно однолі-

нійним. У своїй сукупності фольклорні концепти утворюють концептосистему 

фольклорного дискурсу у вигляді певного набору генеративних, деривативних і 

нейтральних метефактів, які актуалізуються в дискурсі його. 

Концептосистема ННП являє собою своєрідне поєднання змістовно різних 

ментальних одиниць, які входять у домени ЛЮДИНА, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА і 

ХРОНОТОП. Кожен домен є триєдністю гіпер -, гіпо- і катаконцептів, які скла-

дають концептуальний простір ННП і мають певний набір якісних ознак, що ві-

дображають універсальні оцінні опозиції. 

Домен ЛЮДИНА утворюється двоєдністю гіперконцептів ЛЮДИНА БІО-

ЛОГІЧНА і ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, представлені в категоріях СТАТЬ, ВІК, СТАН, 

ПОЧУТТЯ, СТОСУНКИ, СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС та ін. Найвищу продуктивність і сполу-

чуваність демонструють концепти MÄDCHEN, KIND, HERZ, FREUDE, LIEBE і 

SCHÖNHEIT, які виражають традиційні цінності патріархального селянства і слу-

гують основою розгортання фольклорного дискурсу.  

Концептуальний домен ПРИРОДА характеризується опозицією гіперконце-

птів ЖИВА ПРИРОДА і НЕЖИВА ПРИРОДА, які складаються з гіпонімов ФЛО-

РА, ФАУНА, СТИХІЯ, НЕБЕСНІ ТІЛА, ПОГОДА і ЛАНДШАФТ. , у межах яких найчастіше 

актуалізуються катаконцеепти BAUM, BLUME, VOGEL, HIMMEL, SONNE, BERG, TAL і 

WALD, що пояснюється специфікою їх асоціативно-образних ознак. 

Структура домену КУЛЬТУРА включає гіперконцепти МАТЕРІАЛЬНА 

КУЛЬТУРА (ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЖА, ГРОШІ, ПРИЛАДДЯ, СПОРУДИ) і ДУХОВНА КУЛЬ-

ТУРА (РЕЛІГІЯ, ЗВИЧАЇ). Тут Кількісно переважають генеративи WANDERN, WEIN, 

LIED і їх корелят ALKOHOLGENUSS, GLAS, GOLD, GOTT. 
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Структуру концептуального домену ХРОНОТОП складають гіперконцепти 

ПРОСТІР і ЧАС і їх гіпоніми – ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР, ЗАКРИТИЙ ПРОСТІР, МЕЖА, ВІД-

СТАНЬ, ЧАС ДОБИ, ПОРИ РОКУ, а також ката концепти HEIMAT, WELT, FERNE, ZEIT, 

NACHT, MORGEN, FRÜHLING. 

Дискурсивна динамічність фольклорних концептів припускає їх реалізацію 

в текстах німецьких народних пісень у вигляді системних і/або комунікативних 

комбінацій, які найчастіше стимулюються елементами гіперконцептів ЛЮДИ-

НА БІОЛОГІЧНА, ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА і МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА. Ме-

нтальні одиниці, які належать до гіпероніму ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, доміну-

ють у функції концептів-реакцій, у той же час співвідношення ЖИВА ПРИРО-

ДА – МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА, ДУХОВНА КУЛЬТУРА – ЖИВА ПРИРО-

ДА, ПРОСТІР – ПРОСТІР, ПРОСТІР – ЧАС і ЧАС – ПРОСТІР у дискурсі німе-

цьких народних пісень відсутні. 

Друга аналітично релевантна сторона текстів ННП, що методологійно зада-

ється когнітивно-комунікативною парадигмою знання, передбачає їх ко-

мунiкaтивно-функцiйну реалізацію, яка проявляється у специфіці їхньої грама-

тичної та стилістичної оргaнiзaцiї.  

У рамках граматичного аранжування епістемічно релевантною для пропо-

нованого дослідження виявилася морфосинтаксична мережа, яка спирається на 

предикативні та на власне синтаксичні категорії. 

Предикaтивнa специфіка текстiв ННП базується на трьох комунікативно 

значущих кaтегорiях – чaсу, способу і стaну як таких, що зводяться до усталеної 

системи координaт "ego/я – hic/тут – nunc/тепер". При цьому вся предикативна 

специфіка текстів ННП характеризується поліантністю, а точніше – трьома "по-

лі": політемпоральністю, полімодальністю і поліперсональністю. Доводиться, 

що будь-які комбінації часових форм у текстах ННП обов’язковим чином перед-

бачають презенс, а найбільш поширеною комбінаторною моделлю часових форм 

тут є презенс і перфект, презенс і претеріт. 

Аналогічні процеси відбуваються і з другою предикативною категорією – 

способом дії, яка постає в текстах ННП у вигляді моно- і полімодальної сітки. 
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Перша спирається виключно на індикатив і складає третину досліджуваних тек-

стів, друга – на комбінаторику індикатива з імперативом і кон'юнктивом (дві 

третини). 

Тексти ННП є поліперсональними за своєю природою, оскільки, по-перше, 

вони віддають перевагу формами активного стану, а, по-друге, предикативна фу-

нкція зосереджується навколо третьої особи в комбінуванні з першою та другою 

особами. Персональному простору текстів німецьких народних пісень не чужий 

також і пасивний стан, представлений, однак, лише одним відсотком текстів. 

Синтаксис текстів ННП спирається на усталену тріаду предикативних оди-

ниць – просте, складносурядне і складнопідрядне речення. Переважають однак 

тексти зі всіма трьома видами синтаксичних відношень. Встановлено, що комбі-

наторика реченнєвих зв'язків породжує динаміку розповіді, доповнює інформа-

ційнийі сприяє поєднанню текстового матеріалу з мелодією. Останнє є вельми 

важливим, оскільки у своєму сприянні мелодії синтаксис виявляється найбільш 

гнучким рівнем мовної системи – він уможливлює різного роду порушення (роз-

рамкування, еліпсація, редукція, постпозиціювання означення по відношенню до 

іменника, нетипове розташування підрядної клаузи і/або членів речення тощо). 

Все це підкоряється примату мелодії. 

Лінгвостилістична специфіка текстів ННП забезпечується вживанням різ-

номанітних засобів, прийомів і фігур, зумовлених фольклорною природою текс-

тів ННП. Всі вони зводяться до двох типів творення стилістичної виразності – 

лексико- і фоностилістичного.  

Лексикостилістичні засоби аранжування текстів ННП сприяють створенню 

неповторних культурно-мовних образів, що відбувається за допомогою тропіки 

(епітети, порівняння/симілі, метафори). Усі тропеїчні засоби дозволяють наочно і 

яскраво представити й схарактеризувати той чи інший об’єкт, що стає предметом 

пісенно-текстової комунікації. 

Іншою важливою рисою текстів ННП є їх прагнення до милозвучності. Це до-

сягається за рахунок алітерації, повторів, звуконаслідування, а також рими і ритму. 

При цьому в пісенно-текстовому просторі задіюються всі три види відомих науці 
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рим – парна, кільцева та перехресна, а також їх комбінації. Натомість ритмічний 

візерунок текстів ННП виявляється обмеженим двома мелодійними моделями та 

чотирма віршованими розмірами (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій).  

Первинність мелодії здійснює безпосередній вплив на морфологічні засоби 

організації тексту пісні, що реалізується через розширення і скорочення складово-

го об'єму. Фонетичні засоби організації текстів німецьких народних пісень також 

координуються з їх мелодією, що підтверджує збіг віршованих і музичних роз-

мірів. Сигнальній інтонації відповідають спеціальні музичні інтервали. Розспів 

голосних і приголосних звуків є специфічною властивістю пісень, яка також під-

тримується музичними засобами (тривалість нот).  

Ключові слова: текст, німецька народна пісня, когнітивно-комунікативна 

парадигма, структурно-семантична типологія, фольклорний концепт, 

концептосистема, предикативність, синтаксис, стилістичне аранжування.  

 

S U M M A R Y  

 

Shapochka N.V. Cognitive-Communicative organization of the of German 

Folk Songs Texts. – Manuscript. 

Dissertаtion for the Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – German 

Languages. – Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya, 2018. 

The thesis is dedicated to the comprehensive cognitive-communicative study of 

the German folk songs (GFS) texts. The starting point of this analysis is the realization 

of these texts as the speech product which is an inseparable part of folklore discourse 

that reflects the experience of generations. 

The study of GFS texts is based on the cognitive-communicative paradigm of 

knowledge within the frames of which speech activity is regarded in unity of commu-

nicative and cognitive approaches. The main parameters of this paradigm are anthro-

pocentric, functional, expansion and explanatory features which focus attention on 

cognitive-semantic potential and communicative-functional realization of language 

and speech units including texts. 
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Taking into consideration cognitive-semantic potential of GFS, their typological 

and conceptual perspectives are of paramount importance in this work. The structural-

semantic typology of GFS is considered in terms of content, form and function. Accord-

ing to content-thematic principle one can distinguish songs about love, Motherland and 

nature and also calendar songs, songs which characterize the performer by age, gender, 

social or professional status. Formally, GFS texts can have one or many stanzas, can be 

in the form of a monologue or a dialogue. Functionally, they can be divided into songs 

of labour, dance, celebration, table, lullaby, complimentary songs, etc. 

The linguo-cognitive approach has made it possible to define the key components 

in the structure of GFS texts and their semantics, the evaluation of the system of in-

struments of speech representation of knowledge about the world, implemented in 

songs images. For this purpose the conceptual system was established. It reflects the 

comprehension of mentefacts of the German lingual culture in general and the German 

folklore in particular.  

The folklore concept is a variant of the common cultural concept that changes its 

profile in one of conceptual parameters – notion, image or evaluation. In the aggregate 

folklore concepts create the conceptual system of folklore discourse in the form of the 

certain set of generative, derivative and neutral mentefacts to be actualized in a dis-

course. 

The conceptual system of GFS is a peculiar connection between different mental 

units which are included in domains HUMAN, NATURE, CULTURE and CHRO-

NOTOP. Each domain is a unity of hyper-, hypo- and cataconcepts which make up the 

conceptual space of GFS. 

The domain HUMAN is based on double unity of hyperconcepts HUMAN BIO-

LOGICAL and HUMAN SOCIAL, that  are represented in categories SEX, AGE, 

STATE, FEELINGS, RELATIONSHIPS, SOCIAL STATUS and so on. The highest 

efficiency is demonstrated by the concepts MÄDCHEN, KIND, HERZ, FREUDE, LIEBE and 

SCHÖNHEIT which express the traditional values of patriarchal peasantry and make the 

basis for the folklore discourse. 
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The conceptual domain NATURE is characterized by the opposition of hypercon-

cepts LIVE NATURE and STILL NATURE which are made up of hyponyms FLO-

RA, FAUNA, ELEMENT, HEAVENLY BODIES, WEATHER and LANDSCAPE, 

within the frames of which cataconcepts BAUM, BLUME, VOGEL, HIMMEL, SONNE, 

BERG, TAL and WALD are actualized most frequently. 

The structure of the domain CULTURE includes hyperconcepts MATERIAL 

CULTURE (activity, meals, money, devices, constructions) and SPIRITUAL CUL-

TURE (religion, customs). Here the generatives WANDERN, WEIN, LIED and their cor-

relates ALKOHOLGENUSS, GLAS, GOLD, GOTT dominate. 

The structure of the conceptual domain CHRONOTOP is made up of hypercon-

cepts SPACE and TIME and their hyponyms OPEN SPACE, CLOSE SPACE, BOR-

DER, DISTANCE, TIME OF DAY, SEASONS and also cataconcepts HEIMAT, 

WELT, FERNE, ZEIT, NACHT, MORGEN, FRÜHLING. 

The discourse dynamics of folklore concepts suggests their realization of GFS 

texts as system and/or communicative combinations that are frequently stimulated by 

the elements of hypoconcepts HUMAN BIOLOGICAL, HUMAN SOCIAL and MA-

TERIAL CULTURE. The mental units belonging to hyperonym HUMAN SOCIAL 

dominate in the function of concepts-reaction. At the same time the correlations like 

LIVE NATURE – MATERIAL CULTURE, SPIRITUAL CULTURE – LIVE NA-

TURE, SPACE – SPACE, SPACE – TIME and TIME – SPACE are absent in GFS 

discourse. 

As for grammatical arrangement, the morphological-syntactic line appears to be 

epistemically relevant. It is based on predicative and syntactic categories. 

The predicative specificity of GFS texts is based on three meaningful categories –  

tense, mood and voice which are defined by the established system of coordinates 

“ego/I – hic/here – nunc/now”. And the whole predicative specificity of GFS texts is 

characterized by polyantity, and namely by three “poly”: polytemporality, polymodali-

ty and polypersonality. 

The GFS are polypersonal by nature as, firstly, Active voice forms are preferable 

and, secondly, the predicate function is focused on the third person combined with the 
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first and second persons. The personal space of GFS texts also is revealed by Passive 

voice forms represented by just one per cent, however. 

The syntax of GFS texts is based upon three predicative units – simple, com-

pound and complex sentences.  The majority of the texts include all three types of sen-

tences. It has been revealed that the combinatorics of sentences connections gives rise 

to the narration dynamics, enlarges the information and promotes uniting text and 

melody. 

The linguo-stylistic peculiarity of GFS texts is provided by the use of various 

means, devices and figures which is conditioned by the folklore nature of GFS texts. 

All of them are of two types of stylistic expressiveness – lexical and phono-stylistic. 

The lexical-stylistic means of GFS texts arrangement promote creating unique 

images with the help of tropes (epithets, similes, metaphors). All of them help to rep-

resent this or that object of song-text communication. 

Another important feature of GFS texts is their striving for euphony. It is 

achieved by means of alliteration, repetitions, sound imitation and rhyme and rhythm.   

Key words: text, German folk song, cognitive-communicative paradigm, compo-

sitional-semantic typology, folklore concept, conceptual system, predicativity, syntax, 

stylistic arrangement. 
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В С Т У П  

 

У сучасному мовознавстві все більш актуальними стають інтегровані роз-

відки когнітивно-комунікативного / когнітивно-дискурсивного спрямування 

(Ф.С. Бацевич [27], С.Г. Воркачев [61], Н.Г. Єсипенко [91], А.П. Загнітко [97], 

В.І. Карасик [109], А.І. Мамедова [147], А.П. Мартинюк [151], С.І. Потапенко 

[176], А.М. Приходько [183], Є.В. Рахіліна [193], О.О. Селіванова [203], В.Є. Чер-

нявська [246], T.A. van Dijk [299], Р. Gärdenfors [312], Z. Hamawand [316], 

R.W. Langacker [333], G. Rickheit [348], M. Warglien [381], A. Ziem [391] та ін.), 

які відкривають нові можливості у вивченні різних видів мовленнєвої діяльності, 

у т. ч. й фольклорних творів, до яких, власне, належать і тексти німецьких на-

родних пісень (ННП).  

Тексти НПП є вельми привабливим об’єктом для наукового розпрацювання 

щонайменше з трьох причин. По-перше, композиційно та змістовно вони є заве-

ршеними текстовими побудовами малої форми з неприхованою національно-

ціннісною домінантою (когнітивно-семантичний фактор). По-друге, вони є не-

від'ємною частиною фольклорного дискурсу і тим самим художньої комунікації 

(функційно-комунікативний фактор). По-третє, вони створені людиною і приз-

начені для людини, а тому мисляться й сприймається у зв’язку і разом з люди-

ною (антропоцентричний фактор). Попри всі ці фактори тексти ННП все ще не 

стали об’єктом спеціального лінгвістичного дослідження в когнітивно-комуніка-

тивній системі координат. 

Актуальність роботи визначає загальна тенденція гуманітарного знання до 

міждисциплінарного осмислення мовленнєвої діяльності людини, у межах якого 

виокремлюється один із пріоритетних векторів сучасної лінгвістики – когнітив-

но-комунікативний з його підвищеним інтересом до мовного картинування сві-

ту, специфіки національних характерів і ціннісних орієнтирів етносу. Їх вивчен-

ня є на часі й з огляду на потребу осягнення соціокультурного профілю суспіль-

ства, який відповідає фольклорно-карнавальній традиції, тісно пов’язаній з реа-

лізацією естетичної функції мови.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація, 

тема якої затверджена науково-технічною радою Запорізького національного 

університету 16 грудня 2010 р. (протокол № 4), виконана в межах комплексної 

міжкафедральної наукової теми факультету іноземної філології ЗНУ "Когнітив-

но-дискурсивні аспекти функціювання мовних одиниць" (номер  державної   ре-

єстрації 0103U002181).  

Мета дослідження полягає в з’ясуванні когнітивно-комунікативної орга-

нізації текстів ННП як особливого типу творів фольклорної спадщини.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологійні передумови вивчення текстів ННП 

та окреслити міждисциплінарні параметри їх дослідження;  

- розробити методику комплексного вивчення когнітивно-комунікативної 

організації текстів ННП;  

- описати композиційно-семантичну типологію текстів ННП; 

- схарактеризувати концептосистему текстів ННП у ракурсі   маркування 

ними специфічного когнітивно-семантичного простору; 

- розкрити механізми граматичного аранжування текстів ННП   під кутом 

зору комбінаторики форм і смислів;  

- визначити лінгвостилістичну специфіку текстів ННП у фольклорно-пісен-

ному дискурсі.  

Об’єктом дослідження є тексти німецької народної пісні.  

Предмет дослідження – когнітивно-семантичні та комунікативно-функційні 

властивості текстів ННП. 

Мaтeрiaлoм рoбoти слугували 1750 текстів німецьких народних пісень, ді-

браних із паперових та електронних баз даних Німеччини, призначених для ши-

рокої цільової аудиторії: з друкованих збірок німецьких народних пісень [431; 

432; 433; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442], з відкритих інтернет-сайтів [443; 

444 ] та з сайту Фрайбургського університету – провідної державної інституції з 

вивчення пісенного фонду німецького народу [434]. При цьому основними кри-

теріями відбору слугували такі ознаки НПП, як поширеність пісні на території 
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Німеччини, наддіалектний характер пісні, наявність тексту в збірках другої по-

ловини ХХ ст., наявність нотного супроводу.  

Метoдoлoгiя дoслiдження зумoвлeнa діалектичним пiдхoдoм дo мoвних i 

мoвлeннєвих явищ, який, ґрунтуючись нa зaгaльнoнaукoвих принципах пізнання 

законів розвитку природи, мови і мислення (aнaлiз – синтeз, iндукцiя – дедукцiя, 

фopмa – змiст, системa – стpуктуpa), пepeдбaчaє кoмплeкснe зaстoсувaння таких 

конкретних метoдiв лiнгвiстичнoгo aнaлiзу: мiждисциплiнapний (для oсмислен-

ня основних нaукoвих пoглядiв нa пiсенний текст у гумaнiтapнiй тpaдицiї), oпи-

сoвий (для аналізу мовних фактів, які можна безпосередньо спостерігати), тема-

тико-ідеографічний (для з'ясування композиційно-семантичної типології текстів 

ННП), лiнгвoкoнцептуaльний (для кoгнiтивнo-семaнтичнoгo мoделювaння конце-

птoсистеми текстiв ННП), функцiйно-граматичний (для вивчення шляхiв i спосо-

бiв їхнього граматичного apaнжувaння), лiнгвoстилiстичний (для oпису зaсoбiв 

виразності). У poбoтi викopистaнo пpийoми спoстеpеження, узaгaльнення, (кон-

текстуальної) інтерпретації, моделювання, системaтизацiї, a тaкoж кiлькiснi 

пiдpaхунки. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому,  що в ній уперше описано за-

кономірності компонування та використання текстів ННП у фольклорному дис-

курсі; запропоновано номенклатуру їх основних   композиційно-семантичних 

типів на основі онтологічних і семіотичних принципів структурування; змоде-

льовано концептосистему текстів ННП, утворювану одиницями різного ієрархіч-

ного статусу навколо доменів ЛЮДИНА, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ХРОНОТОП та 

їх комбінаторикою; розкрито функційний алгоритм преферентного використання 

в текстах ННП засобів морфологічного (час, спосіб, стан) і синтаксичного (гомо- 

і гетерогенність конструкцій) порядку; описано лінгвостилістичну специфіку те-

кстів ННП, яка конституюється комплексним використанням евфонічних, фоне-

тичних і музичних засобів, а також широкими можливостями різних модифіка-

цій склáдового обсягу.  

Теоретичне значення дисертації визначає внесок у такі галузі мовознавст-

ва, як лінгвосеміотика, лінгвокогнітологія, лінгвопоетика, лінгвістика тексту, 
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комунікативна лінгвістика. Проведений когнітивно-комунікативний аналіз текс-

тів ННП може слугувати основою для подальшого вивчення аналогічних і/або 

споріднених явищ в інших природних мовах.  

Прaктичнe знaчeння здобутих результатів полягає в можливості їх вико-

ристання в тaких нoрмaтивних курсaх, як тeoрeтичнa грaмaтикa нiмeцькoї мoви 

(рoздiли "Рeчeння нa кoмунiкaтивнoму рiвнi"), стилiстикa німeцькoї мoви (рoздiл 

"Пoeтичнi зaсoби i фiгури мoвлeння"), оснoви тeoрiї кoмунiкaцiї (рoздiли 

"Мoвнa кoмунiкaцiя i суспiльствo", "Тeкст i тeкстoвa кoмунікaцiя"), a тaкoж у 

спeцкурсaх як лiнгвiстичнoї, тaк i зaгaльнoфiлoлoгiчнoї спрямoвaнoстi. Oкрeмi 

рeзультaти мoжуть виявитися кoрисними при рoзрoбцi нaвчaльнo-мeтoдичних 

мaтeрiaлiв з iнтeрпрeтaцiї тeксту для студeнтiв-гeрмaністiв рiзних oсвiтньo-квa-

лiфiкaцiйних рiвнiв.  

Апробація роботи. Основні положення й результати дисертації пройшли 

апробацію на шести міжнародних конференціях: "Іноземна філологія у ХХІ ст." 

(Запоріжжя, 2010, 2011, 2012, 2014), "Викладання та вивчення німецької мови в 

міжкультурному просторі" (Львів, 2010), "Contemporary issues in philological 

sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" (Люблін, 

2017), Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю "Германіс-

тика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика" (Харків, 2014), на 

трьох Всeукрaїнських науково-практичних конференціях: "Сучасна германістика: 

теорія і практика" (Дніпропетровськ, 2012, 2015), "Іноземна філологія: глобальні 

проблеми – національні рішення" (Бердянськ, 2012).  

Публікації. За темою роботи опубліковано 17 наукових праць, із них 9 – у 

фахових виданнях України, 3 – у зарубіжних виданнях, 1 – у нефаховому видан-

ні та 4 тези доповідей на конференціях. Загальний обсяг публікацій – 4,9 д. а.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до них, загальних висновків і списку використаної літератури, вона міс-

тить 9 рисунків, 6 таблиць і 8 додатків.  

У першому розділі розглянуто теоретичні та методологійні передумови ви-

вчення заявленого об’єкта в міждисциплінарному вимірі, визначено його місце й 
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роль у художній комунікації фольклорного типу. Особливу увагу сконцентровано 

на описі методики аналізу, яка передбачає комплексне використання методів, при-

йомів і процедур, необхідних для виконання конкретних дослідницьких завдань. 

У другому розділі висвітлено лінгвокогнітивні властивості текстів ННП, 

описано їх композиційно-семантичну типологію та змодельовано їх концептоси-

стему, утворювану ментефактами різного ієрархічного статусу навколо певних 

доменів та їх комбінаторикою з паралельним інвентаризуванням засобів їх мов-

ної репрезентації. 

У третьому розділі описано предикативну організацію розгляданих 

текстів, здійснено аналіз шляхів і способів їхнього синтаксичного ранжування та 

з’ясовано їхні лінгвостилістичні особливості.   
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Р о з д і л  1  

 

ТЕОРЕТИКО-МЕДОЛОГІЙНІ ЗАСАДИ  

ВИВЧЕННЯ ТЕКСТІВ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ  

В ГУМАНІТАРНІЙ ТРАДИЦІЇ 

 

 

 

1.1. Фольклорна природа німецької народної пісні 

 

Фольклор є цілісною системою різних видів і жанрів народного мистецтва, 

одним із елементів якого є народна пісенна творчість як особливий вид словес-

но-музичного мистецтва, що охоплює твори, різні за своїм ідейно-емоційним 

змістом і художньою формою [104, с. 5]. Основним музичним і музично-пое-

тичним твором усної традиції та головним за своїм функційним призначенням 

видом народної творчості є народна пісня. Вона утворює своєрідне ядро музич-

ного фольклору і народної художньої культури в цілому.  

Народна пісня ввібрала в себе тисячолітній духовний і практичний досвід 

народу, всеосяжно відбила естетичні уявлення етносу, його історію, світогляд, 

менталітет, систему цінностей. До народної пісні, осмислення її ґенези, розвитку 

і функціювання як самодостатнього компонента карнавальної  культури,  як си-

нкретичного художнього феномену трудового і соціального  життя  народу, його 

побуту, психології та ідеології, як концентрату духовної історії людства в різні 

часи зверталися М.М. Бахтін [24], JI.М. Гумільов [74], О.Ф. Лосєв [140], пред-

ставники міфологічної школи у фольклористиці О.М. Афанасьев [15], 

Ф.І. Буслаєв [46], О.О. Потебня [179], філософи, етнографи, філологи, фолькло-

ристи, культурологи С.Б Адоньева [2], В.П. Анікін [6], Є.В. Анічков [7], А.І. Ар-

нольдов [10], П.Г. Богатирьов [34], C. Й. Грица [72], Н.О. Данилюк [76], О.І. Дей 

[77], М.К. Дмитренко [79], В.Д. Доронюк [83], В.І. Єрьомина [86], М.С. Жиров 

[96; 95], Л.M. Копаниця [119], С.Г. Лазутін [131], Д.С. Лихачов [137], С.В. Ми-

шанич [158; 159], С.Ю. Неклюдов [163], В.Я. Пропп [187; 186], Б.М. Путілов 
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[190], В.М. Топоров [ 230; 229], О.Т. Хроленко [240], К.В. Чістов [247], M. Albrecht 

[277], H. Bausinger [280], O. Böckel [282], T. Hochradner [321], E. Klusen [326], 

L. Röhrich [350], L. Schmidt [354], W. Steinitz [369], J. Strajnar [372], H. Strohbach 

[373], дослідники музичного фольклору А.І. Іваницький [103; 104; 102], Ф.М. Ко-

лесса [115], І.В. Мацієвський [155], В.М. Щуров [271], W. Wiora [388] та ін. 

Їх численні праці присвячені осмисленню народної пісні, що втілила націо-

нальний характер, ментальність народу, його світоглядні настанови, форми бут-

тя, філософським дослідженням проблем духовної культури. 

 

1.1.1. Фольклор і фольклористика.  Фольклор – предмет вивчення різ-

них наук. Народну музику, пісенну творчість вивчають музикознавці, народні 

танці – хореографи, обряди та інші видовищні форми народної творчості – теат-

рознавці, народне декоративно-прикладне мистецтво  –  мистецтвознавці.  До  

фольклору звертаються лінгвісти, історики, психологи, соціологи та інші вчені. 

Кожна наука бачить у фольклорі те, що цікавить саме її. Особливо значна роль 

належить етнології – науці, яка зосереджує свою увагу на народному побуті. 

Для філологів фольклор – це насамперед  мистецтво слова.  Філологічна  

фольклористика вивчає сукупність усних художніх творів різних жанрів, ство-

рених поколіннями того чи іншого народу. Народна словесна творчість зберіга-

ється в пам'яті людей. У дописемну добу твори переходили від однієї людини до 

іншої. Фольклорист використовує у своїй роботі як опубліковані, так і архівні за-

писи народних творів.  

Хранителем і збирачем німецьких народних пісень у Німеччині є архів на-

родних пісень у м. Фрайбург. 

Фольклор має свої художні закони. Усна форма створення, поширення і по-

бутування творів – головна особливість, яка породжує специфіку фольклору і 

відрізняє фольклорні твори від літературних [100, с. 6]. Специфічними рисами 

фольклорних творів вважаються традиційність, варіативність, імпровізація та 

синкретизм. 
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Традиційність виходить із постулату про те, що фольклор – це творчість 

мас. Твори літератури мають автора, твори фольклору – частіше анонімні, бо їх 

автор – колектив, народ. Усні фольклорні твори, до яких належать і народні піс-

ні, створювалися за вже відомими зразками, навіть зі включенням прямих запо-

зичень. У пісенно-текстовому стилі використовувалися і продовжують викорис-

товуватися стійкі епітети, символи, порівняння та інші традиційні поетичні за-

соби. Для творів, що мають сюжет (билинні пісні, оповіді), характерний набір 

типових розповідних елементів, їх звичне композиційне поєднання. В образах 

фольклорних персонажів типове також переважало над індивідуальним. Тради-

ція вимагала ідейної, спрямованості фольклорних творів: вони мали навчати до-

бру та правилам життєвої поведінки людини [100, с. 6]. 

Виконавці народних пісень прагнули, перш за все, донести до слухача те, 

що відповідало традиції. Повторюваність усного тексту пісні допускала його 

зміни, а це дозволяло окремій талановитій особі проявити себе. Відбувався бага-

торазовий творчий акт, співтворчість, де будь-який представник народу міг бути 

учасником. "У фольклорі праця попередників продовжується наступними твор-

цями", відмічає відомий знавець фольклору В.П. Анікін [ 6, с. 9]. 

Розвитку фольклору сприяли найбільш талановиті люди, наділені худож-

ньою пам'яттю і творчим даром. Усна художня традиція була загальним фондом. 

Кожна людина могла відібрати для себе те, що їй було потрібно. Проте не все 

знову створене зберігалося в усній формі. Багато разів повторювані фольклорні 

твори, у т. ч. й пісні, переходили з вуст у вуста, з покоління в покоління. На цій 

дорозі вони втрачали те, що мало відбиток індивідуальності, але одночасно ви-

являли і заглиблювали те, що могло задовольнити всіх. Нове народжувалося 

лише на традиційній основі. При цьому воно повинне було не просто копіювати 

традицію, а доповнювати її, певною мірою ніби відтворюючи текст пісні знову і 

знову [35, с. 383]. 

Варіативність відбиває ідею відкритості усної форми засвоєння та переда-

чі пісень. Двох повністю однакових виконань однієї й тієї ж пісні не траплялося 

навіть у тому випадку, коли виконавець був один. Пісенні твори, що передава-
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лися усно, мали рухливу, варіантну природу. Варіантом у фольклористиці вва-

жається кожне одноразове виконання фольклорного твору, а також його зафік-

сований текст. Усні фольклорні твори, до яких належать і ННП, створювалися за 

вже відомими зразками, навіть включали прямі запозичення. Якщо виконавець 

пісні "відхилявся" від традиції, це відхилення не було санкціоноване колектив-

ною свідомістю його слухачів, а текст пісні перетворювався з фольклорного 

(традиційного) на одноразовий, а він сам – в індивідуального виконавця індиві-

дуального тексту [ 247, с. 142]. 

Оскільки народна пісня побутувала у вигляді багатократних виконань, вона 

існувала в сукупності своїх варіантів. Будь-який варіант відрізнявся від інших, 

заспіваних у різний час, у різних місцевостях, у різному середовищі, різними ви-

конавцями (чи одним виконавцем повторно). 

Усна народна традиція прагнула зберегти, захистити від забуття те, що було 

найбільш цінним для даного народу. Традиція утримувала зміни тексту в своїх 

границях. Таким чином, для варіантів фольклорних пісенних творів важливе те, 

що є в них загальним, повторюваним, традиційним. 

Варіативність – спосіб існування фольклорної традиції. Уявлення про усний 

твір можна скласти лише на підставі обліку якомога більшого числа його варіан-

тів. Їх необхідно розглядати не ізольовано, а в зіставленні між собою. "В усній 

традиції немає і не може бути "правильних" або "неправильних" варіантів – вона 

рухлива за своєю суттю. З'являються варіанти як високої, так і низької худож-

ньої якості, розгорнуті та/або стислі. Всі вони усі важливі для розуміння історії 

фольклору, процесів його розвитку" [100, c. 10]. Варіативність народних пісень 

могла практично здійснюватися завдяки імпровізації.  

Імпровізація – це створення тексту пісні або його окремих частин у процесі 

виконання. Між актами виконання пісня зберігалася в колективній пам'яті наро-

ду. Озвучуючись, її текст кожного разу ніби народжувався наново. Виконавець 

імпровізував. Він спирався на знання поетичної мови фольклору, відбирав готові 

художні компоненти, створював їх комбінації. Без імпровізації використання 

мовленнєвих "шаблонів" і застосування уснопоетичних прийомів було б немож-
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ливим. Імпровізація не суперечила традиції. Навпаки, вона існувала саме тому, 

що існували певні правила – художній канон [350, c. 20]. 

Усний твір підкорявся законам свого жанру. Жанр допускав ту чи іншу рух-

ливість тексту, встановлював межі коливання. У різних фольклорних жанрах ім-

провізація проявлялася більшою чи меншою мірою. Є фольклорні жанри, орієн-

товані на імпровізацію. До них належать пісні, голосіння тощо. На відміну від 

них, є жанри, призначені лише для точного запам'ятовування – ті, що не допус-

кають імпровізації (приміром, замовляння). Імпровізація несла в собі творчий 

імпульс і породжувала новизну, підтримуючи динаміку фольклорного процесу. 

Синкретизм і синтез. У древньому суспільстві слово зливалося з віруван-

нями і побутовими потребами людей, а його поетичне значення, якщо воно й бу-

ло, не усвідомлювалося. Залишкові форми цього стану збереглися в обрядах, за-

мовляннях та інших жанрах пізнього фольклору. Наприклад, гра-хоровод пред-

ставляє комплекс декількох художніх компонентів – слóва, музики, міміки, 

жесту, танцю. Всі ці компоненти можуть існувати лише сумісно, тобто як еле-

менти цілого (хороводу), проявляючи в такий спосіб свій синкретизм. 

Із часом синкретизм історично згаснув. Різні види мистецтва, здолавши стан 

первісної нерозчленованості, виділилися самі по собі. У фольклорі стали вини-

кати їх пізні з'єднання, тобто їх синтез. Елементи синтезу характерні для бага-

тьох ННП: спів супроводжується танцювальними рухами, особливо це стосуєть-

ся дитячих і трудових пісень. 

Німецька народна пісня є яскравим представником фольклорного жанру і 

однією з форм німецької народної поетичної творчості [257, c. 167]. Разом з на-

родними танцями і інструментальною музикою вона є невід'ємним складником 

народної музики, а разом з нею – і німецького фольклорного дискурсу.  

 

1.1.2. Основні фольклорні риси німецької народної пісні.  Наро-

дним пісням різних культур присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіж-

них учених: пісням як жанру фольклору присвячено праці В.П. Анікіна [6], Є.Б. 

Артеменко [11], П.Г. Богатирьова [34], М.О. Венгранович [52], М.С. Грицай [71], 
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М.К. Дмитренка [79], С.Г. Лазутіна [131], С.В. Мишанича [158; 159], В.Я. Пропа 

[187], L. Röhrich [350], про історію пісенного жанру писав Є.М. Браудо [44]; се-

мантикою текстів народних пісень займалися О.С. Березкіна [29], Р.В. Головіна 

[67], поетика народних колискових пісень стала об'єктом дослідження О.В. Мар-

чун [152], особливості психологізму як невід'ємної компоненти народної пісні 

розглядає В.О. Білик [32].  

Незважаючи на значну кількість праць з фольклору, ННП  рідко  ставала 

об'єктом дослідження у вітчизняній фольклористиці та лінгвістиці. Згадати мо-

жна лише декілька праць. Так, особливості мови народних пісень німців-коло-

ністів у Росії вивчала Л.Н. Пузейкіна [188], граматичні особливості ліричних пі-

сень – Л.П. Кучукова [130], на їх лексичний склад звертала увагу Т.М. Рівна 

[194]. Проте в жодній із цих праць не піднімалася проблема когнітивно-комуні-

кативного устрою текстів ННП.  

Своїми коренями ННП сягає XII ст., коли в Німеччині процвітало мистецтво 

міне- і майстерзингерів. Саме до цього часу відноситься винахід мелодій. Проте 

мистецтво мінезингерів мало і своїх попередників. Вже у VIII ст. носіями музич-

ного мистецтва були бродячі музиканти, особливо бретонські жонглери, які ве-

дуть своє походження від кельтських бардів. Вони здійснили неабиякий вплив 

на пісенну поезію провансальських лицарів у епоху першого Хрестового походу. 

Героїчний епос і танцювальні мелодії представляли собою загальний репертуар 

як лицарів, так і старшого покоління жонглерів. 

Пісні, що виконуються в цей період мінезингерами, вже мали своїх авторів. 

Першоджерелом їх поезії була народна лірика, яка в основному присвячувалася 

культу жінки і лицарству в коханні. 

Поняття "народна пісня / Volkslied" (далі – VL) у німецькій мові пов'язують 

з романтиком Йоганном Готфрідом Гердером, який вперше вжив його як еквіва-

лент англійського "popular song". Вся поезія є за своїм походженням народною, 

вважав Й.Г. Гердер [320, c. 59]. Видатними народними поетами він називав Го-

мера і Данте, творчість яких була, на його думку, тісно пов'язаною з народом. 

Народними піснями він вважав ті пісні, які виражають дух народу, його мислен-
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ня, національну своєрідність і одночасно те, що було загальним для всіх людей 

на певному конкретно-історичному етапі – загальнолюдське природне начало. 

Народні пісні Й.Г. Гердер називав "живими голосами народів та всього людства" 

[373, c. 12]. 

У ранніх роботах Й.Г. Гердера феномен Volkslied тлумачиться досить ши-

роко: і як народна поезія взагалі, і як сучасний фольклор. Паралельно з цим він 

використовував для найменування народної пісні й такі терміни, як Nationallied, 

Nationalgesang, Populаrlied, Lustgesang, Lieder des Volkes. Проте з часом вся ця 

термінологія поступається терміну Volkslied. У 1778-79 рр. Й.Г. Гердер (за учас-

тю Й.В. Гете і Р.Е. Лессінга) видає першу збірку "Volkslieder", куди увійшли не 

лише ННП, але й пісні інших народів, відібрані за двома ознаками: відсутність 

авторства і колективна творчість при їх створенні. Дані критерії залишаються 

спірними й дотепер. Очевидно, перший свідчить про те, що автори відібраних 

Й.Г. Гердером пісень були йому не відомі, а колективна творчість пояснюється 

наявністю декількох варіантів пісні[251, c. 225]. 

На сьогоднішній день немає єдиного розуміння терміну "народна пісня" 

взагалі та "німецька народна пісня" зокрема, що пов’язано з невизначеністю і 

неоднозначністю цього феномену [326, с. 8; 354, c. 112]. Слово "пісня" (нім. – 

Lied, франц. – chanson, італ. – canzone, англ. – song) означає первинний вид му-

зично-словесного вислову і належить до фольклорного жанру, який включає все, 

що співається, за умови одночасного поєднання слова і наспіву, а також малий 

віршований ліричний жанр, що існує у всіх народів і характеризується просто-

тою музично-словесної побудови [407, с. 115].  

Етимологічні словники (зокрема, Дуден 2001 р.) визначають пісню як лірич-

ний вірш, що має мелодію. Само слово Lied походить від давньоверхньонімець-

кого liod 'пісня, співацька строфа, епос, повчальний вірш, уривок', а також до 

готського liup 'вдячність, вираження вдячності' [423, с. 799]. Далі етимологічний 

словник Дудена вказує на те, що ймовірно спочатку слово означало "хвалебний 

гімн". Утворене від нього дієслово liudon у давньоверхньонімецькій означало 
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"декламувати, звучати, співати", а готське liubon – "славити, вихваляти, прослав-

ляти, оспівувати".  

Народна пісня розвивається з пісні будь-якого походження за умови її твор-

чого варіювання. Анонімність, відсутність інформації про автора не є обов'язко-

вим, а радше відносним критерієм народної пісні [280, c. 83; 326, c. 143; 350, c. 5; 

388, c. 23]. Багато творів індивідуальної творчості набували поширення і, як на-

слідок, спричиняли варіювання пісень, що, у свою чергу, приводило не лише до 

втрати авторства, але й до втрати першоджерела. Традиційно такий процес 

прийнято називати фольклоризацією [271, с. 15-16]. 

Неоднозначність у визначеннях народної пісні приводить до існування ве-

ликої кількості її дефініцій: пісня розглядається як словесно-музичний твір, при-

значений для співу [408, с. 217], як вид словесно-музичної творчості та жанр во-

кальної музики [397, с. 6], як елемент народної творчості, що відповідає духу, 

культурі народу [414, с. 389], як невеликий (зазвичай, куплетний) вокально-по-

етичний твір, що створюється та існує в єдності слова і наспіву [428, с. 119]. 

Німецька довідкова література тлумачить ННП як простий римований текст, 

нерозривно пов'язаний з простою мелодією, що передається в усній формі, живе 

в народній свідомості, втілює відчуття кожного представника суспільства і 

сприймається як загальнонародне надбання [430, с. 207]. Інколи мистецтвознав-

ча література витлумачує ННП як пісенну спадщину селян і ремісників, зазна-

чаючи при цьому, що вони (пісні), попри подібність тем, мотивів і принципів 

своєї організації, мають національний характер [428, с. 309]. Інші автори наголо-

шують, що пісня, будучи пов'язаною з певними звичкам народу, передається в 

усній формі та виконується широкими шарами суспільства [420, с. 586].  

Наведені визначення ННП дозволяють виділити такі основні ознаки народ-

ної пісні:  

• поширеність у народі;  

• усна передача з покоління в покоління, що зумовлює її існування впро-

довж століть; 

• варіативність мелодії і тексту;  
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• втілення культурної та регіональної специфіки. 

Названі параметри ННП визначили критерії добору емпіричного матеріалу: 

включеність тексту до сучасних збірок ННП, варіативність, анонімність мелодії 

і/або тексту. При цьому ми погоджуємося з М. Альбрехтом, Г. Баузінгером та 

іншими науковцями в тому, що анонімність є додатковим, але не обов'язковим 

критерієм виділення народної пісні [277, с. 30; 280, с. 272]. Ця характеристика є 

лише свідоцтвом того, що походження пісні, швидше за все, невідоме. Більш 

важливою, на наш погляд, є ознака "варіативність". Свідоцтвом цього слугує той 

факт, що в каталозі німецького архіву народних пісень містяться тексти пісень у 

декількох варіантах: кожна пісня має в середньому 5-6, а то й до 8 варіантів, які 

створювалися впродовж десятків, інколи сотень років, зберігаючи традиційність, 

і привносили зміни, які відображали територіальну або історичну специфіку. 

Так, багато пісень, що вважаються народними, мають своїх авторів. Напри-

клад, музику до таких народних пісень, як "Коmm, lieber Mai", "Brüder, reicht die 

Hand zum Bunde", "Bona nox" писав В.А. Моцарт; "Verborgen ist das Ziel" і "Alles 

schweiget" написав Й. Гайден, "Das Wandern ist des Müllers Lust" – Ф. Шуберт; а 

тексти ННП "Sah ein Knab ein Roslein stehn" і "Ich ging im Walde so für mich hin" 

склав Й.В. Гете. 

До народних можуть належати й обробки текстів пісень відомих поетів. Так, 

Генріх Гоффман фон Фаллерслебен обробляв тексти пісень "Der Kuckuck und der 

Esel", "Alle Vögel sind schon da", "Der Frühling hat sich eingestellt" та ін., а Йозеф 

фон Айхендорфф – "Wem Gott will rechte Gunst erweisen", "Mich brennt's in 

meinen Reiseschuh'n",''Durch Feld und Buchenhallen") та ін., Людвіг Уланд – автор 

текстів пісень ''Bei einem Wirte wundermild", ''Ich hatt einen Кameraden'' та ін. 

Таким чином, під ННП ми розуміємо пісні, що існують упродовж тривалого 

історичного періоду, характеризуються наявністю варіантів, а також анонімніс-

тю або мелодії і тексту або одного з них.  
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1.2. Художньо-естетичні витоки текстів німецької народної пісні 

 

Відродження та розвиток будь-якої національної культури і мови має яскра-

во виражену естетичну основу. Творче засвоєння кращих зразків художньо-есте-

тичної спадщини в їх самобутній національній формі, живе залучення до духов-

но-етичних цінностей народу, глибоке їх сприйняття в контексті всієї світової 

культури є важливим напрямом виховання нового покоління національної інте-

лігенції та реального підйому культурного рівня нації. 

Як показує досвід, позитивний ефект естетичної освіти і виховання досяга-

ється лише в тому випадку, коли виховуваний не просто знайомиться час від ча-

су з тими чи іншими явищами мистецтва, художніми ідеями, образами, але ви-

являється буквально зануреним у певне середовище, яке забезпечує дію на всі 

сфери його світосприймання і світогляду [276, c. 35]. За цих умов особливо до-

речне використання досвіду та ідей естетичного виховання, наявних в арсеналі 

народної (етно)педагогіки) [296, c. 13].  

 

1.2.1. Німецька народна пісня в етнопедагогічному аспекті . Не-

обхідними умовами формування сучасної гармонійно розвиненої людини, як ві-

домо, є багатство її внутрішньої духовної культури, інтелектуальна свобода, ви-

сокий етичний потенціал, гарний естетичний смак, а також комфортність міжо-

собового, міжнаціонального і міжкультурного спілкування. Розвиток усіх цих 

якостей неможливий без створення ефективної системи естетичної освіти і ви-

ховання. Естетика, виступаючи в тісній єдності з етикою, філософією, культуро-

логією, екологією і етнопедагогікою [149, c. 307], якраз і здатна створити той 

фундамент, на якому формується високоосвічена і високоморальна особистість.  

Сучасна педагогіка виявляє великий інтерес до виховного потенціалу на-

родної творчості – перш за все, народних пісень. Естетичному вихованню шко-

лярів на прикладі народних пісень різних народів присвячені праці М.Г. Ашур-

бекової [16], М.О. Горінової [70], В.О. Іванова [101], Л.М. Сбитнєвої [200], 

П.О. Сергеєвої [204]. Зв'язок ННП з німецькою педагогікою був непростим, і ак-
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центи їх взаємовідношень мінялися з плином часу. Роль ННП у виховному про-

цесі то посилювалася, то послаблювалася. Цей факт тісно пов'язаний з історією 

німецького народу. 

У добу середньовіччя у вихованні переважав релігійний компонент. Необхі-

дно було виховувати людину, яка б беззаперечно підкорялася релігійним кано-

нам [383, c. 8]. Одним із постулатів педагогіки було положення про те, що дітям 

не слід дозволяти займатися безглуздими справами або дозвільно проводити час. 

"Те, що народжується, є сира матерія. Виховання надає їй форми", – писав Ераз-

мус [344, с. 18]. Існувала думка, що діти за своєю природою схильні до того, 

щоб сприймати негативні сторони життя, тому найбільш затребуваними в цей 

період були церковні пісні, що виконуються під час меси або під час свят. Про-

тестантизм не зміг стати в Німеччині ідеологією, яка б об'єднала всіх німців. 

Тож педагогічні погляди католицизму ще довго переважали у вихованні.  

У кінці XVIII ст. група німецьких педагогів на чолі з Й.Г Фіхте, натхненна 

ідеалами Просвіти, виступила з рядом проектів, які могли, на їх переконання, 

сприяти об'єднанню і оновленню Німеччини. Створення єдиної світської школи, 

суспільно корисного навчання громадян вимагали захоплені  ідеями  Просвіти 

теоретики національного виховання і неогуманізму Ф.-А. Вольф, В. Гумбольдт, а 

також представники педагогічного філантропізму І.Б. Базедовий, Х. Зальцман і 

Й.Г. Кампе. 

Засновник педагогічної течії філантропізму І.Б. Базедовий виходив з того, 

що громадські зміни тісно пов'язані зі змінами у принципах виховання. Його не 

влаштовував відрив школи від потреб життя: „Природа! Школа! Життя! Якщо 

між ними трьома панують дружба і згода, то людина стає тим, чим вона має бу-

ти", – таким було його гасло. Поставивши на перший план необхідність пов'яза-

ти виховання та навчання з життям, І.Б. Базедовий формулює основну мету ви-

ховання: підготувати дітей до загальнокорисного, патріотичного і щасливого 

життя [78, с. 61]. Перший навчальний заклад – філантропії – було засновано 

І.Б. Базедовим у 1774 р. в Дессау. Принциповою відмінністю цієї установи була 

міжконфесійна терпимість.  До навчального плану  були включені  німецька, 
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французька, латинська і грецька мови, філософія, мораль, математика, природо-

знавство, історія, географія, малювання, музика, верхова їзда; значне місце 

займала ручна праця. Використовувалися активні методи, що орієнтували учнів 

на самостійну діяльність. Тут і проявляється новий інтерес до народних пісень, 

які супроводжують трудові дії, а також до пісень про природу.  

Проте період розквіту затребуваності ННП розпочинається з появи етнопе-

дагогіки – науки про емпіричний досвід етнічних груп у вихованні й освіті дітей, 

яка вивчає процес соціальної взаємодії та громадської дії, в ході яких виховуєть-

ся та розвивається особистість. Предметом етнопедагогіки є педагогічна культу-

ра роду, етносоціуму, нації, народності [57, с. 16].  

Як засіб етнічного виховання ННП прищеплює любов до прекрасного і доб-

рого, виробляє естетичні погляди і смаки, поетизує всі сторони життя [256, 

c.134]. Порівняно з іншими фольклорними жанрами пісня є більш складною фо-

рмою народної поетичної творчості ніж, наприклад, загадки чи прислів'я. Усі 

події народного життя відтворюються народною піснею. Вона супроводжує свя-

та, трудові будні, ігри, весілля, поховання. Життя людини можна представити у 

вигляді повного пісенного циклу – від колиски до смертного одру.  

Всебічність пісенного жанру визначає розмаїття пісенних форм. Залежно від 

своєї жанрової специфіки НПП виконують різні функції: виховну, естетичну, ге-

доністичну, функцію соціалізації підростаючого покоління. Проте найголовні-

шою функцією є формування особистості, де головну роль відіграє праця, завдя-

ки якій зміцнюється моральне та фізичне здоров'я, розвивається естетичний 

смак, формуються кращі риси характеру. Велика кількість ННП присвячена мо-

ралі та розуму людини, її багатому інтелектуальному досвіду.  

Як засіб етнопедагогіки ННП виконують виховну функцію. В основі вихо-

вання лежить повага та любов до об'єкта виховання [282, c. 5]. Саме це почуття й 

пропагується головним чином у німецьких народних піснях, які зображують лю-

бов як всеосяжне почуття:  
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- любов до своєї малої батьківщини: (VL-22)1 Wo´s Dörflein traut zu Ende 

geht, | wo´s Mühlenrad am Bach sich dreht, | dort steht in duftigem Blütenstrauss | 

mein liebes, altes Elternhaus; 

- любов до природи: (VL-23) Auf die Berge nun gestiegen | in den liebes-

weichen Wind, | weit so schön die Tale liegen | wie im Wiegenbett das Kind / Auf die 

Berge nun gestiegen/;  

- всеохоплюючу любов: (VL-24) Was ist es, das die Seele füllt? | Ach, Liebe füllt 

sie, Liebe! | Sie füllt nicht Gold, noch Goldeschwert, | Nicht was die öde Welt begehrt, | 

Sie füllt nur Liebe! 

Особливо підкреслюється в ННП любов Бога до людини та людини до Бога: 

(VL- 25) Ach, wie groß ist deine Gnade, | Du getreues Vaterherz, | Dass dich unsre 

Not und Schmerz, | Dass dich aller Menschen Schade | Hat erbarmet väterlich, | Uns 

zu helfen ewiglich!  

Цікавим є те, що любов до батьківщини в ННП проявляється в демонстрації 

прихильності до символів влади і державності, поняття батьківщини в таких піс-

нях виражене лексемою Vaterland: (VL-26)  Heil dir, Germania, | Zur See die Ehre! 

| Heil deiner Schiffe fahrt! | Weit über Meere bringe den Brüdern Schutz. | Biete dem 

Feinde Trutz. | Heil deiner Flagge! Любов до батьківщини не носить пасивний ха-

рактер, бо вона можлива лише при абсолютній участі всіх у долі своєї батьків-

щини. Німці не відокремлюють себе від своєї держави, вони солідарні з нею: 

(VL-27) Uns eint und stärkt ein enges Band, | Wir sind und alle nahe verwandt.  

Німці не лише люблять свою країну взагалі, але й кожен її куточок, кожне 

місце і місто. Тож любов до країни трансформується в ННП у конкретну любов 

до батьківщини, що виражено лексемою Heimatland: (VL-28) Märkische Heide, | 

märkischer Sand | sind des Märkers Freude, | sind sein Heimatland.  

Проте виховна функція пісні не обмежується лише любов'ю до батьківщи-

ни. Не менш важливою є й любов до праці, яка для німців, разом із порядком, 

                                                 

1 Тут і далі в якості прикладів наводяться лише текстові фрагменти. Повні ж тексти ННП 

подано Додатку Ж. Скорочення VL означає "Volkslied / народна пісня", а VL-22 – її порядко-

вий номер в Додатку Ж. 
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виступає першоосновою існування нації. Пор.: (VL-30) Der Handwerkerstand, 

vernehmt es, ihr Genossen | Ist schon ein alter Stand, | Der immer tätig wirket, 

unverdrossen | Mit reger, kräftiger Hand.  

Праця, робота, будь-який вид діяльності розглядаються в ННП як найважли-

віші чинники існування людини, як основа її життєдіяльності. Людина проявляє 

себе як особа саме в роботі, для виконання якої потрібні не тільки фізичне, а й 

моральне здоров'я. ННП акцентують увагу на важливості усіх професій, оскіль-

ки вони приносять не лише радість і задоволення, але й суспільну користь: (VL-

30) Selbstständigkeit erfordern schon die Werke, | Die seine Hand erschafft, | Zu seiner 

Arbeit braucht er Körperstärke | Und volle Geisteskraft. 

Любов до праці, однак, не виступає як абсолютна якість німців. Вони не 

лише люблять і можуть працювати, але й ставляться з деякою іронією до необ-

хідності виконання певної роботи: (VL-31) Am Montag fängt die Woche an,/ Am 

Montag ruht der brave Mann. | Das taten unsere Ahnen schon, | Wir halten streng auf 

Tradition.  

Текст вище наведеної пісні показує традиційно працьовитого, чимось 

зайнятого німецького бюргера абсолютно з незвичного боку: йому теж хочеться 

відпочити й не працювати.  

Таким чином, ННП, з одного боку, як об'єкт етнопедагогіки, з іншого, – як 

засіб педагогічного виховання, ставить перед собою завдання виховання особис-

тості в дусі любові до батьківщини і своїх близьких, а також відповідального 

ставлення до своїх обов'язків і порядку.  

 

1.2.2. Німецька народна пісня у психокогнітивному аспекті.  

Будучи представником фольклорного жанру, ННП виступає і як виразник ідей, 

які зачіпають когнітивну сферу особистості. Отже, вона пов'язана з такими піз-

навальними процесами, як відчуття, сприйняття, пам'ять, інтелект, що відбива-

ють когнітивну сферу діяльності людини. За допомогою народної пісні загалом і 

ННП зокрема людина здійснює пізнавальну діяльність,  дізнається  про  щось  

нове, творчо його осмислює, інтерпретує й передає наступним поколінням.  
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Життєдіяльність людини проходить у середовищі, яке відрізняється мінли-

вістю і достатньою різноманітністю.  Уміння зорієнтуватися,  відреагувати на 

мінливість світу приходять до людини у процесі чуттєвого пізнання дійсності, 

основою чого є відчуття і сприйняття [144, с. 228-332].  

Відчуття і сприйняття є складним процесом, який базується на поетап-

ній обробці людиною інформації, що поступає, її порівнянні зі вже наявною і 

прийняттям певного рішення. Ці процеси виконують дві основні функції: поста-

чають інформацію про довкілля і відповідним чином організують дії людини. За 

допомогою відчуттів людина отримує достовірну інформацію про якості пред-

метів і явищ, що її оточують. Образи, отримані в результаті відчуттів,  є  суб'єк-

тивним відображенням об'єктивного світу [231, с.191-193].  

Пісня, у т. ч. й народна, сприймається людиною за допомогою аналізаторів. 

І якщо для пісні, яка має своїх авторів, характерні як зоровий, так і слуховий 

аналізатори, то для народної пісні, яка іноді навіть не має стабільного письмово-

го варіанту, переважає саме слуховий. Сприймаючи пісню на слух, кожна люди-

на чує її по-своєму, виділяючи в ній лише те, що їй видається найбільш важли-

вим. Ймовірно, саме це багато в чому й тримає планку варіативності народної 

пісні на високому рівні.  

Сприймаючи пісню на слух, кожен наступний її виконавець по-своєму об-

робляв отриману інформацію і представляв вже свій суб'єктивний варіант відпо-

відно до певної ситуації. На цей факт звертає увагу О. Бекль [339, c. 162]. Так, 

наприклад, пісня "Eine feste Burg ist unser Gott" існує в 11 варіантах, зафіксова-

них "Німецьким архівом народних пісень". Ця пісня – спочатку популярний у 

XVI ст. протестантський хорал, перша письмова згадка, датована 1529 роком. 

Останній варіант датовано 1980 роком під назвою "Eine feste Burg" як маніфест 

масових виступів у Німеччині проти атомної загрози. 

Тому фактові, що пісня, яка існує в різних варіантах, сприймається як щось 

єдине, ідентичне, людина зобов'язана також своїм відчуттям, які допомагають не 

лише у сприйнятті, але й здійснюють це сприйняття з урахуванням цілісності та 

структурності пісні. Цікавим видається й той факт, що сприйняття тієї чи іншої 
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пісні залежить і від особистого досвіду людини, яка її виконує, – так званої апер-

цепції [231, с. 206]. Так, у піснях-скаргах, -голосіннях, -плачах  багато  рядків  

могли з'являтися спонтанно, під впливом ситуації чи психічного стану самого 

виконавця: (VL-33) Lauter Augen feucht von Tränen, | lauter Herzen voll von Gram! 

| Keiner kann es sich verhelen, | daß er schweren Abschied nahm, | daß er schweren 

Abschied nahm. 

Для народної пісні в цілому і ННП, зокрема, важливим є й той факт, що від-

чуття, що виникають у процесі її сприйняття, пов'язані з такими поняттями, як 

індивідуальний досвід і досвід суспільства, в якому вона існує. Народна пісня 

акумулює в собі людський досвід, творчо його переробляє і передає від поколін-

ня до покоління, виконуючи свою виховну та пізнавальну функції.  

Завдяки народним пісням видається можливим дізнатися про характер, 

устої та звичаї більш ранніх епох. При цьому, виконуючи сьогодні народні пісні, 

людина має можливість відчути "дух" іншого часу, можливість перенестися в ту 

добу, коли створювалася пісня, і в той же час бути її співавтором сьогодні. От-

же, завдяки відчуттям, слухач/виконавець отримує можливість поєднати часи та 

епохи. Недаремно багато ННП такі популярні сьогодні. Зокрема, популярними 

залишаються багато пісень, пов'язаних з Різдвом, – такі, як "O, Tannenbaum", 

"Leise rieselt der Schnee", "Nikolauslied" і звичайно "Stille Nacht", яка звучить на 

багатьох мовах і є візитівкою німецької різдвяної традиції. 

Проте все, що людина відображає і відтворює за допомогою відчуття і 

сприйняття, фіксується й упорядковується в її мозку. При цьому накопичується 

індивідуальний досвід, що виступає як раціональний елемент пізнання. Увесь же 

досвід, усі накопичені знання, поняття та уявлення зберігаються в пам'яті, яка 

являє собою відображення предметів і явищ дійсності у психіці людини в той 

проміжок часу, коли вони не впливають безпосередньо на її органи чуття [231, с. 

217; 144, с. 298-303]. При відтворенні пісні людина використовує одночасно де-

кілька видів пам'яті, у випадку з ННП, перш за все, – емоційну, образну, довгот-

ривалу, довільну. Усі ці різновиди пам'яті перетинаються і зумовлюються один 

одним.  
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Емоційна пам'ять допомагає відтворити певні емоції та відчуття людини 

завдяки виконанню саме народних пісень [335, c. 283]. Цей факт враховано 

останнім часом у популярній методиці психологів Німеччини в їх теоретичних 

працях і у практичній роботі з хворими на деменцією. 

Образна пам'ять функціонує як запам'ятовування образів і уявлень про 

предмети і явища навколишнього світу [396, с. 367; 377, c. 160]. Найчастіше вона 

виступає як слухова (акустична образна пам'ять), коли пісня передається на слу-

ху, без написаного тексту, і зорова (іконічна образна пам'ять) у тому випадку, 

коли існує письмово зафіксований текст пісні. Про створення образів у фолькло-

рних текстах ННП мова піде у §. 1.2.3. 

Довготривала пам'ять, також задіяна при виконанні народних пісень, базу-

ється на її довгостроковій функції та припускає тривале зберігання інформації з 

її подальшим використанням. У ННП зберігається та передається інформація 

про звичаї та устої попередніх поколінь, про характерні національні особливості, 

про усталений життєвий устрій: (VL-38) Des sonntags ist er Organist, | des mon-

tags fährt er seinen Mist, | des dienstags hütet er die Schwein, | das arme Dorfschul-

meisterlein. 

Зберігаючись у пам'яті народу і в пам'яті кожного конкретного індивіда, ці 

знання, завдяки довготривалій пам'яті, передаються з покоління в покоління, при 

цьому не залишаються незмінними, продовжують збагачуватися і розвиватися.  

Припускає народна пісня і використання таких видів пам'яті, як довільна і 

механічна. Довільна пам'ять дозволяє закарбовувати тексти пісень без певної 

мети і особливих зусиль. Досить часто це відбувається при відтворенні того чи 

іншого вподобаного куплета чи приспіву. В такий спосіб активізуються процеси 

механічної пам'яті. Доволі часто в текстах ННП трапляються заспіви й приспіви, 

що складаються з набору певних звуків та їх сполучень, які не несуть ніякого 

смислового навантаження: Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! 

Разом із переліченими психічними процесами ННП тісно пов'язана і з таким 

явищем, як інтелект. Народна пісня розрахована на широке коло слухачів. 
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Проте, жанровий різновид існуючих ННП зумовлений різним рівнем розвитку 

мислення тих, на кого пісня розрахована.  

Так, дитячі пісні припускають певний "полегшений" набір лексики, не ма-

ють складних абстрактних образів, а містять близькі й зрозумілі дитині назви 

знайомих предметів, пір року, тварин, птахів тощо. Пор.: (VL-40) Es war eine 

Mutter, | sie hatte vier Kinder: | den Sommer, den Frühling, | den Herbst und den 

Winter. А ось любовна народно-пісенна лірика, розрахована на дорослих з роз-

виненим рівнем абстрактного мислення, містить інший лексичний склад і більш 

складну синтаксичну структуру, відповідно. 

Базуючись на таких психологічних процесах, як відчуття, сприйняття, пам'-

ять, інтелект, ННП є одним з цікавих об'єктів вивчення у психології, тому що 

сприяє розвитку в її користувачів психокогнітивних можливостей, а також акти-

візує різні види пам'яті. 

 

1.2.3. Німецька народна пісня в ейдетичному аспекті.  Культур-

но-мовний образ ННП – це по-своєму унікальне явище в культурній традиції ні-

мецького народу, музикально-поетичний феномен, що є важливим складником 

життя цього народу. Жанр ННП виділяється на підставі своєї масовості та соціа-

льної значущості. Пісня відбиває потреби людини у словесно-поетичному вира-

женні почуттів, в емоційному переживанні найбільш важливих подій і значущих 

моментів життя в їх образно-символічному та естетичному представленні.  

Як зазначалося, німецькі психологи та педагоги вважають  за  доцільне ак-

тивніше використовувати ННП як навчальний матеріал через їх високий креати-

вний потенціал і сильний емоційний вплив на адресата, бо під час слухання та 

розучування лаконічних за формою і в той же час ємких за змістом пісенних те-

кстів діють специфічні психологічні механізми. Структурна і смислова багато-

шаровість і естетична багатовимірність тексту ННП відбиваються в механізмі її 

сприйняття і розуміння. 

Оскільки об'єктом цього дослідження є пісенні тексти німецького фолькло-

ру, вважаємо за необхідне охарактеризувати ключові особливості створення і 



38 

представлення образу світу в німецькому фольклорі в цілому і в текстах ННП 

зокрема. 

Згідно з актуальними науковими уявленнями в мові знаходить своє відо-

браження "наївний" образ світу, який істотно відрізняється від "наукової" карти-

ни світу. "Наївна картина світу" є в даному випадку змістом "буденної свідомос-

ті" носіїв мови, який відтворюється в різних формах реалізації мови [9, с. 56-59]. 

У фольклорних текстах відбиваються та вербалізуються найбільш загальні, фун-

даментальні загальнолюдські та специфічно національні мотиви, уявлення, обра-

зи, що характеризують наївну картину світу етнічної спільності.  

У теоретичному аналізі фольклору та міфології широко використовується 

поняття "архетипу" як первинної схеми образу, відтвореної несвідомо, уперше 

введене швейцарським психоаналітиком і дослідником міфів К.Г. Юнгом [273]. 

Згідно з цією концепцією архетипи, будучи прообразами, елементами „колекти-

вного несвідомого" у процесі міфотворчості проектуються в образи, тобто отри-

мують певну змістовну характеристику. Образи набувають вербальної реалізації 

в міфах, казках, легендах, піснях та інших творах фольклору. Для позначення 

первинних когнітивних структур (моделей, схем) у наукових розвідках поряд із 

поняттям архетипу використовуються й такі терміни, як "міфологічний архетип" 

[273], "міфологема", "міфологічний мотив" [156]. 

Для цього дослідження є актуальними саме питання концептуалізації у сві-

домості німецькомовного колективу буденних уявлень про світ і особливості 

втілення та відображення цих уявлень у текстах ННП за допомогою всієї сукуп-

ності мовних засобів – зокрема, особливості створення культурно-мовних обра-

зів німецького фольклору як компонентів мовної картини світу. 

Культурно-мовний образ є існуючим у цій культурі комплексом уявлень 

про предмет, особу або явище, що є результатом взаємодії безпосередньо закріп-

лених у мові (мовних) і немовних знань про нього [22, с. 161]. Уявлення про 

предмети (явища, стани, персонажі) дійсності, сконцентроване в значенні слів, 

складається за допомогою граматичних, стилістичних ресурсів і лексико-семан-

тичних зв'язків системи мови в певні вербальні образи. 
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Поняття "вербальний образ" акцентує увагу на двох аспектах: по-перше, – 

це сам комплекс уявлень про предмет, що означає сукупність його описових ха-

рактеристик, емотивних і аксіологічних оцінок, що формують мовну картину 

певного народу. По-друге, – це безпосередньо мовне втілення цих уявлень на 

всіх рівнях вербальної організації: слова (мовні знаки), групи слів (словосполу-

чення, речення), текст, сукупність текстів. 

Вербальні образи фольклору є украй значимим елементом культурно-

мовного коду німецького народу. Це елементи системи колективного знання на-

ції, що репродукуються і охороняються традицією, – модельовані й такі, що ви-

дозмінюються у процесі свого функціювання в комунікації.  

Ознаки, що створюють той чи інший вербальний образ, можуть бути як ти-

повими (стійкими, стереотипними), так і оказіональними, коли за предметом, що 

характеризується, в тексті закріплюється ознака, нетипова для нього з позиції 

носія мови. Стійко відтворені ознаки, закріплені в мові в якості звичної характе-

ристики описуваного об'єкта, створюють його стереотипний образ. Під стерео-

типним вербальним образом слід розуміти образ, відтворений, характерний для 

цієї культури (колективу) і закріплений в мові на його семантичному і формаль-

ному рівнях. Стереотипний образ – завжди результат генералізації, коли відбу-

вається "обмеження судження про "усі" прояви цього виду судженням в "усіх 

типових", "усіх нормальних" його проявах" [22, с. 165]. 

Семантичний зміст стереотипних образів, які передають традиційне знання 

та відбивають буденні представлення, є складником культурного коду. Клішова-

ні тексти фольклору широко відтворюють стереотипні образи німецької культу-

ри, що часто мають у фольклорі своє постійне  формульне  вираження (мовні 

формули), або стабільну форму вербалізації (стійкі словосполучення типу böse 

Нехе, weiß wie Schnee, tiefes Таl). Проте в німецьких фольклорних текстах ство-

рюються й несподівані, оказіональні образи, що відбивають не пануючу семан-

тичну норму, а індивідуальне сприйняття світу мовцем, систему його особистих 

норм і оцінок. Категоризуючі компоненти, що становлять семантичний зміст та-

кого роду образів, виявляються суб'єктивно мотивованими автором тексту. 
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Образний світ німецького фольклору є інтерпретація дійсності, акт світоба-

чення в його різних аспектах – соціальному, лудичному, психологічному [216]. 

Образи як фрагменти, що складають мовну картину світу, неоднорідні. Вони 

можуть розрізнятися мірою змістовності, розробленості своїх деталей, динаміці 

трансформації, їх положенню в картині світу. 

Специфічним є суб'єкт-носій фольклорної картини світу: з одного боку, – це 

колективний суб'єкт (народ), з іншого, – конкретний, одиничний носій, індивід, 

який реалізує фольклорний твір в індивідуальному акті виконання та інтерпретації. 

Вплив народної німецької традиції простежується на всіх рівнях фольклор-

ного пісенного твору – композиційному, мовному, семантичному, художньому. 

Вибір і характер пісенних образів, сюжетів, мотивів, тропів виявляється багато в 

чому зумовленим народною традицією. Без опори на традицію видається немо-

жливим збереження колективного досвіду нації або окремого співтовариства 

[380, c. 139]. Проте традиція припускає не консервацію текстів ННП і нерухо-

мість одних і тих же форм, а їх динамічний розвиток, можливість і здатність 

адаптуватися до соціокультурного контексту, що постійно змінюється за допо-

могою варіювання або кардинальної трансформації. Варіативність, як писалося 

вище, – це якість, органічно властива традиційному механізму народної культу-

ри, оскільки усна передача текстів, типових елементів, структурно-композицій-

них схем тощо не є простим "їх копіюванням" [362, c. 251]. 

Проектуючи вищезгадані положення на систему культурно-мовних образів 

німецького фольклору, слід відмітити такі її традиційні риси: стабільність і стій-

кість реалізації в текстах ННП, стереотипний характер (впізнаваність), звичність 

(легко відтворюються всіма членами співтовариства), традиційність у віднесено-

сті до того чи іншого жанру, тобто функційна типовість образів. З іншого боку, 

слід вказати й на протилежну особливість системи образів фольклору: динамізм, 

мінливість, імпровізаційність. 

Представлена в німецьких фольклорних творах (а в цій роботі – в текстах 

ННП) мовна картина світу – не одноманітне, а суперечливе ціле, що пережило 

процес становлення та постійних змін. Це дозволяє говорити про множинність 
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образів німецького фольклору, що вплітаються в єдину німецьку фольклорну 

картину світу.  

 

 

1.3. Теоретичні підвалини вивчення текстів німецької народної пісні 

 

Уявлення про пісенний фольклор як про поліфункційне явище німецької 

лінгвокультури може забезпечити лише багатоаспектне його дослідження, 

включаючи типологійний і комунікативний аспекти [163, с. 4]. Лише через мов-

лення і текст мовна система та її одиниці виконують своє комунікативне призна-

чення. 

Будь-який цілісний текст має комунікативну настанову, втілює певну кому-

нікативну мету. ННП у своєму реальному бутті завжди є мовленнєвим актом. 

Проте для здійснення фольклорної комунікації необхідна не лише наявність тих, 

хто говорить і слухає, але і їхня взаємна орієнтованість, "налаштованість" один 

на одного: "у фольклорному тексті "реалізується процес спілкування того, хто 

говорить і сприймає, їх взаємна активність" [247, с. 157]. Важливість вивчення 

мови фольклорних текстів зумовлюється зростаючим інтересом дослідників до 

проблеми взаємодії мови, культури і людини. 

Вивченням ННП традиційно займалися фольклористи і музикознавці: 

H. Bausinger [280], H.E. Brekle, U. Maas [367], A. Haug [317], T. Hochradner [321], 

M. Häfner [315], К. Kellermann [324], E. Klusen [326], L. Röhrich [350], L. Schmidt 

[354], J. Strajnar [372], Strohbach [373] та ін. Тим часом давно вже назріла необ-

хідність її комплексного розгляду. Постановка такого завдання стала можливою 

лише сьогодні, коли традиційна область фольклорних явищ, створених у кон-

кретну історичну епоху, які представляють німецьку усну культурну традицію, 

може бути по-новому осмислена і навіть істотно переглянута крізь призму мови.  

В останні десятиліття лінгвістична наука звернула свою увагу на німецькі 

фольклорні тексти як на об'єкт багатоаспектного вивчення: дослідники аналізу-

ють жанрово-стильову специфіку мови фольклору, структуру тексту, особливос-

ті функціювання в ННП мовних одиниць різного рівня (Л.П. Кучукова [130], 
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Л.М. Пузейкіна [188], Т.М. Рівна [194], П.В. Табахьян [222] та ін.). Cлід зазначи-

ти однак, що хоча увага лінгвістів сьогодні зміщена з системи мови на її функ-

ціювання і зосереджена на вивченні мови крізь призму тексту й культури, лінг-

вістичні дослідження ННП все ще залишаються одиничними. 

Сучасний розвиток філологічної науки вносить значні корективи до пробле-

матики і методики дослідження мови фольклору. Стає очевидною неефектив-

ність як суто лінгвістичного, так і суто фольклорного підходів. Цим пояснюється 

поява нових напрямів, що виникли в результаті інтеграції мовознавства з інши-

ми галузями філологічного знання, – етнолінгвістика, лінгвокультурологія, лінг-

вокогнітологія, лінгвофольклористика, для яких характерним є междісциплінар-

ний підхід і загальна антропоцентрична спрямованість. 

 

1.3.1. Когнітивно-комунікативна парадигма як методологійна 

база лінгвістики . Поступальний рух лінгвістичної думки характеризується 

суттєвими зрушеннями у предметній сфері та в методологійних принципах своїх 

досліджень. Мовознавці намагаються виокремити найбільш вагомі парадигми 

лінгвістичних досліджень, формуючи оригінальні підходи до аналізу. 

ХХ ст. для лінгвістичної думки ознаменувалося акумуляцією та консоліда-

цією знання з різних наук, появою нових його галузей, одночасним співіснуван-

ням декількох парадигм наукового знання і різноманітних підходів до вивчення 

усіх аспектів мови, що характеризуються експансіонізмом, експланаторністю, 

функціоналізмом і антропоцентризмом. Така багатоаспектність лінгвістики зу-

мовлює безперечний інтерес до когнітивних явищ, які розкриваються  в  соціо-

культурному контексті та розглядається як втілення специфічної комунікативної 

поведінки.  

Мовна комунікація та її культурний компонент все частіше стають предме-

том уваги сучасних дослідників. Когнітивно-комунікативна парадигма (ККП) як 

методологійна база цієї роботи спрямована на роз'яснення зв'язків між мовою, 

мовним продуктом, структурою знань, розумовими операціями і свідомістю 

[203, с. 16] (див. також праці Ф.С. Бацевича [26; 27], Я.В. Бойко [36], С.Г. Ворка-

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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чева [58], В.І. Карасика [108], М.Л. Макарова [143], А.П. Мартинюк [151], 

В.Г. Ніконової [165], С.І. Потапенка [176], А.М. Приходька [182], О.О. Селіва-

нової [412], В.Є. Чернявської [246] та ін.). 

Разом із ККП використовується й поняття "когнітивно-дискурсивна паради-

гма". Зокрема, І.С. Шевченко характеризує її як таку, що має своєю основою 

людський досвід. Її суть полягає в інтегральному вивченні вербальних, комуні-

кативних і ментальних процесів, при цьому використовується широкий вибір 

методів і методик суміжних дисциплін [266, с. 20]. Комунікативно-функційний 

підхід, як один із напрямів у сучасній лінгвістиці, сконцентрований на пробле-

мах мови [31, с. 3], а також на інтра- та екстралінгвальній сторонах дискурсу. До 

базових принципів опису ККП відноситься й системний підхід. Те, що будь-який 

об'єкт є системою відношень і зв'язків між елементами, дозволяє розглядати цей 

підхід як універсальний інструмент пізнавальної діяльності.  

Когнітивно-комунікативна парадигма акумулює в собі способи репрезента-

ції ментального світу людини в мові, будучи тим самим одним ІЗ головних пріо-

ритетів сучасної лінгвістики. Вона є інтересом з точки зору "комунікативної 

компетентності того, хто говорить, і адресата, дискурсивних ознак вибору певної 

форми маніфестації знань в тексті або комунікативній ситуації" [203, с. 19].  

Когнітивна лінгвістика проголошує нову постструктуралістську епоху в 

мовознавстві. Підтвердженням цього є той факт, що мова розглядається в нероз-

ривному зв'язку з усією ментальною діяльністю індивіда  і  колективною  свідо-

містю народу частина духовного світу, що говорить [304; 314, с. 8; 316].  

Необхідність пошуку нових підходів до вивчення мовних і мовленнєвих 

явищ стала однією з причин виникнення когнітивного напряму. О.О. Селіва-

нова відмічає його багатовекторність: вивчення онтогенезу мовної компетенції; 

опис внутрішнього лексикону, вербальної пам'яті людини відповідно до механі-

змів пам'яті взагалі та зі структурами репрезентації знань; аналіз специфіки кате-

горизації та концептуалізації дійсності й внутрішнього досвіду; пояснення ког-

нітивної діяльності людини як процесу виникнення, сприйняття та розуміння 

мови, комунікації; дослідження процесів пізнання і ролі мов у дії; розгляд спів-
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відношення мовних і когнітивних явищ [203, с. 19]. 

Як "один із найсучасніших і найперспективніших напрямів лінгвістичних 

досліджень, яке вивчає мову в її взаємодії з різними розумовими структурами і 

процесами, увагою, сприйняттям, пам'яттю", розглядає когнітивний напрям 

М.М. Болдирев [38, с. 3].  

Звертаючись до когнітивної лінгвістики, не можна обійти увагою  такі  су-

міжні науки, як лінгвокогнітологія, лінгвокультурологія і лінгвоконцептологія. 

В.А. Маслова зазначає, що "когнітивна лінгвістика, укупі з когнітивною психо-

логією і когнітивною соціологією, намагається відповісти на питання про те, як 

у принципі організована свідомість людини, як людина пізнає світ, які відомості 

про світ стають знанням, як створюються ментальні простори" [153, с. 8].  

Лінгвокультурологія як комплексна наукова дисципліна займається ви-

вченням взаємозв'язку і взаємовпливу культури і мови. Вона розглядає мову і 

культуру як єдину, цілісну структуру в єдності їх мовного і позамовного змісту. 

Ця взаємодія і складає об'єкт вивчення культурології, а предмет – мовна картина 

світу. При цьому людина розглядається як мовна особистість, а мова – як вті-

лення культурних цінностей [248; 268].  

Становлення лінгвоконцептології сталося на стику двох суміжних наук, а 

саме: когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології. На думку С.Г. Воркачева, 

лінгвоконцептологія виділилася "шляхом партеногенезу з лінгвокультурології" 

[62, с. 47]. Вона є один із базових розділів вітчизняної когнітивної лінгвістики, 

що отримала розвиток у рамках когнітивно-дискурсивної парадигми. Її основ-

ною метою є опис лінгвальними засобами існуючих у лінгвокультурі концептів. 

Саме концепт виступає її ключовим поняттям, а його лінгвістичний аналіз вхо-

дить у ряд "вибраних методик і конкретних процедур, моделей формалізації, 

прийомів і способів досягнення співвідношення мови і мислення" [127, с. 169].  

Поняття "концепт" знаходиться в центрі уваги багатьох лінгвістів 

(С.А. Аскольдов [10], А. Вежбицька [50; 49], В.І. Карасик [109; 110; 108], В.В. Ко-

зловський [114], О.С. Кубрякова [128], В.А. Маслова [153], А.М. Приходько [183; 

182], Е.В. Рахіліна [193], О.О. Селіванова [203], Г.Г. Слишкін [211], 
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Ю.С. Степанов [217]). С.Г. Воркачев тлумачить концепт як одиницю колективно-

го знання / свідомості, що відправляє до вищих духовних цінностей, має мовне 

вираження і позначене етнокультурною специфікою [136, с. 69]. На думку О.О. 

Селіванової, концепт є фрагментом знання, досвіду особистості, що є інформа-

ційною структурою, одиницею пам'яті та охоплює як мовну, так і немовну інфор-

мацію [202, с. 11].  

В.А. Маслова розглядає концепти як найбільш складні і важливі поняття, 

"без яких важко собі уявити якусь культуру, найбільш актуальні й ціннісні для 

цієї культури; сам концепт оточений експресивним, оцінним і емоційним орео-

лом" [153, с. 27-28]. Ю.С. Степанов ототожнює його зі згустком культури у сві-

домості людини, а також з основним осередком у її світі 217, с. 40]. В.М. Мана-

кін стверджує, що це "біт етнокультурної інформації, що відображає світ націо-

нального сприйняття предметів" 148, с. 23. А.М. Приходько розуміє  під  кон-

цептом певну етно-соціо-психо-лінгво-культурну одиницю з чітко вираженим 

валоративним компонентом [182, с. 80-102], де поняття розглядається  як  конс-

танта, а образ і цінність – як змінні складники концепту [182, с. 53-57]. 

У процесі свого становлення когнітивна лінгвістика виробила цілу низку 

методів і прийомів аналізу: концептуальний, концептуально-таксономічний  і  

когнітивно-матричний, фреймову і прототипну семантику, когнітивне і концеп-

туальне моделювання [37, с. 35-41]. У процесі роботи над текстами ННП ми ви-

користали описовий (спостереження за певними мовними і мовленнєвими яви-

щами з їх подальшою систематизацією) [203, с. 119], концептологічний (цей ме-

тод припускає моделювання і опис концептів у якості інформаційних структур 

свідомості, при чому ці структури представляють собою структуровану сукуп-

ність знань про об'єкт концептуалізації ) [135, с. 87], фреймовий (комунікативні 

одиниці отримують інтерпретацію з точки зору їх внутрішньої структури [375, c. 

218]) і контекстологічний методи (будь-яке висловлення розглядається у зв’язці 

з комунікативною ситуацією, в якій воно зазвичай вживається, оскільки відомо, 

що будь-яка сутність визначає себе відносно і залежно від свого місця в кон-

тексті [85, с. 147]).  
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Методи, прийоми і техніки когнітивної лінгвістики найтісніше пов'язані з 

системно-функційним підходом ("методологійна орієнтація дослідження та по-

зиція, з якої розглядають об'єкт вивчення" [66, с. 42]), що служить методологій-

ною базою і для комунікативної лінгвістики.  

Комунікативна лінгвістика належить до нових напрямів системно-струк-

турної лінгвістики. Мова у процесі комунікації (дискурсивна практика) є не об'-

єктом, а процесом. Тож організація комунікативної ситуації з урахуванням усіх 

складових комунікації – предмет комунікативної лінгвістики [27, с. 8]. Основні 

ідеї цього напряму з'явилися у другій половині ХХ ст. Лінгвісти почали розгля-

дати мову як один із проявів життєдіяльності людини, можливість вербального 

вираження людського досвіду, вираження особи і організації міжособистісного 

спілкування у процесі спільної діяльності людей. 60-70 рр. ХХ ст. ознаменува-

лися "прагматичним поворотом", початком якому послужили праці засновників 

теорії мовленнєвих актів Дж. Остіна і Дж. Серля.  

О.О. Селіванова сформулювала так основні завдання  комунікативної  лінгві-

стики: вивчення природи, типів і форм мовної комунікації; виділення і опис міні-

мальних одиниць спілкування; характеристика типів комунікації та спосіб кому-

нікативного впливу; обґрунтування зразків мовленнєвого спілкування (мовних 

жанрів і типів дискурсу); аналіз тексту як знакової форми мовленнєвого спілку-

вання; дослідження паравербальных і невербальних способів комунікації; харак-

теристика сфер комунікації та їх взаємодія зі стилями; аналіз комунікативної ком-

петенції у філогенезі та онтогенезі; опис організації комунікативної ситуації, її 

складових і типів; дослідження оптимальних моделей комунікативної ситуації; 

планування і контроль комунікації; дослідження її особливостей; розробка мето-

дик формування міжкультурної комунікативної компетенції [203, с. 550-551]. 

Поняття "комунікативна лінгвістика" найтіснішим чином пов'язане з понят-

тям "лінгвістичний функціоналізм". Обидві вони є передусім теоретичним під-

ходом, який постулює ту істину, що фундаментальні властивості мови можуть 

бути описані тільки з опорою на її функції, ключовими з яких є комунікативна і 

епістемічна ("знаннєва"). Особливий розвиток лінгвістичний функціоналізм 
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отримав в останні десятиліття, хоча до числа його попередників можна віднести 

й роботи таких науковців, як А.А. Потебня, І.А. Бодуэн де Куртене, 

А.М. Пешковський, Дж. Сепір, О. Єсперсен, В. Матезіус, К. Бюллер, 

Е. Бенвеніст, А. Мартіне та ін., у працях яких (крім когнітивної та комунікатив-

ної) було описано ще шість функцій мови: емотивна, конотативна, референтна, 

фатична (перевірка каналу спілкування), метамовна (обговорення самої мови 

спілкування) і поетична (повідомлення заради нього самого шляхом "гри" з його 

формою).  

В останні десятиліття функціойна лінгвістика розвивалася на матеріалі ба-

гатьох мов і, як наслідок, – на всіх мовних рівнях. Отже, говорячи про неї, не 

можна не згадати такі її галузі, як функційна граматика, функційний синтаксис і 

функційна стилістика.  

Функційна граматика є напрямом, що займається вивченням універсаль-

них категорій мови. Вона розглядається як різновид граматики, а також засобів, 

що належать до різних рівнів. Об'єктом виступають функції мовних одиниць і 

закономірності їх існування, а предметом – граматична будова мови крізь приз-

му її функцій. Функційна граматика, в основному, спрямована на дослідження 

закономірностей взаємодії мовних засобів [225, с. 10]. При цьому особлива увага 

приділяється відношенню висловлюваного до дійсності, виражене граматичними 

засобам – категоріями часу, модальності, аспектуальності, персональності, тобто 

тими, які конституюють суперкатегорію предикативності.  

Функційний синтаксис передбачає такий підхід до мовленнєвих одиниць, 

який проявляє свою основу увагу до тих граматичних засобів, які втілюють усі 

суттєві види відношень, що їх встановлює мовець між ситуаціями позамовної 

дійсності, – просторові, причинні, темпоральні, цільові тощо. Велика увага при-

діляється при цьому й тим функціям, що їх виконує предикативна  одиниця  в  

мовленнєвому повідомленні. Об'єктом його вивчення є з'ясування ролі синтак-

сичних засобів у побудові зв'язного мовлення [162, с. 154].  

Функційна стилістика є одним із напрямів стилістики. Вона досліджує за-

кономірності функціювання мови в різних сферах спілкування. Використання 
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мови в реальних актах мовленнєвого спілкування, залежність цього процесу від 

будови мови, від екстралінгвальних чинників (сфери спілкування, діяльності, 

суспільної свідомості) є відмінною рисою функційної стилістики [313, c. 11].  

Повертаючись знову до ККП як інтегрального напряму сучасної лінгвістич-

ної науки, додатково наголосимо, що основними принципами цієї парадигми є 

функціоналізм, експансіонізм і експланаторність. Функціоналізм, як говорилося, 

розглядає мову в дії і її функції, експланаторність припускає пояснення 

внутрішньої організації мови, а експансіонізм – необхідність взаємодії лінгвісти-

ки з іншими науками з метою акумуляції знань і розширення емпіричної бази. 

Окреме місце cеред принципів ККП займає антропоцентричний чинник. 

Саме цей чинник є сполучною ланкою між когнітивною і комунікативною лінг-

вістиками. При антроцентричному підході людина виступає в усіх своїх іпоста-

сях (homo sapiens, homo faber, homo loquens, homo longualis та ін.) центром пі-

знання і усвідомлення світу. Верховенство антропоцентричного підходу ріднить 

лінгвістику з багатьма галузями знань. Людина, її система уявлень, знань і цін-

ностей дозволяє розглядати природну мову як явище когнітивного порядку, яке 

використовується в комунікативних процесах. Отже, можна говорити про нероз-

ривну єдність когнітивного і комунікативного. Синтез когнітивної та комуніка-

тивної функцій і визначає інтегральну когнітивно-комунікативну / когнітивно-

дискурсивну парадигму сучасної лінгвістики, яка розглядає мовленнєву діяль-

ність на тлі внутрішніх ментальних процесів [183, с. 5].  

 

1.3.2. Текст в аспекті мовленнєвої комунікаці ї. Текст є складним 

мовним явищем, що по-різному розуміється й тлумачиться різними лінгвістами. 

Термін "текст" сьогодні широко використовується не лише в лінгвістиці, але і в 

літературознавстві, семіотиці, культурології, естетиці, філософії тощо. Це "один 

із найвикористовуваних термінів у науках гуманітарного циклу" [142, с. 19]. Си-

стемно-динамічні аспекти теорії тексту в сучасних соціокультурних умовах 

сприяють пошуку нових методів і принципів його аналізу, виявленню специфіч-

ного і загальнолюдського.  
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Одним із завдань текстологічних досліджень є вивчення тексту як особли-

вого засобу комунікації. Разом із цим розуміння тексту як багатоаспектного 

явища висуває на передній план наукових пошуків його функційний і прагмати-

чний аналіз у рамках комунікативного підходу, який враховує попередню зумо-

вленість вибору тих чи інших засобів вираження, смислової структури тексту, 

його видовою та жанровою настановами. 

Проблема відношення тексту до мовлення і мови, що має теоретико-методо-

логійне значення, залишається однією з актуальних в лінгвістиці. Розмежування 

між текстом як продуктом ("твором") і текстом як процесом (створення смислів) 

було запропоноване Р. Бартом. Він розуміє текст не як лінійний ланцюжок слів, 

що виражають єдиний, телеологічний сенс, а як "багатовимірний простір, де по-

єднуються і сперечаються один з одним різні види письма, жоден з яких не є по-

чатковим; текст витканий із цитат, що посилають до тисяч культурних джерел" 

[21, с. 388]. 

Оскільки сучасна філологія робить акцент на активну співтворчість адреса-

нта і адресата, в гуманітарних науках стали розглядатися проблеми впливу текс-

ту і взаємодії комунікантів. А оскільки ж спілкування, що включає як дію, так і 

взаємодію, відбувається на текстовій основі, саме текст висувається як головний 

об'єкт філологічного дослідження, як "основна форма комунікації" [39, с. 14]. На 

підставі цього можна зробити висновок, що в лінгвістичній науці також спосте-

рігається явище текстоцентризму, зумовлене висуненням у центр дослідницької 

уваги особи, яка проявляє себе через текст.  

Довгий час однією з основних проблем у вивченні тексту вважали його ви-

значення. Незважаючи на безліч праць, присвячених цій проблемі, питання за-

лишається і дотепер актуальним, а труднощі у визначенні тексту не зникають. 

Це пояснюється, на думку Е.С. Кубрякової, "складністю зведення всієї безлічі 

того набору достатніх і необхідних рис, який був би обов'язковим для визнання 

тексту, що утворює категорію класичного, арістотелівського типу" [124, с. 25]. 

Особливу значущість для поняття "текст" має теорія М.М. Бахтіна [23]. На його 

думку, висунення тексту в якості головного об'єкта не лише філології, але й 
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всього гуманітарного знання зумовлене увагою до людини – увагою, втіленій у 

концепції антропологізму, що, у свою чергу, пов'язана з ідеєю діалогізації як 

особливою формою взаємодії людини і тексту [25, с. 73]. 

В останні двадцятиріччя найбільш виразним стає комунікативний підхід до 

тексту (А.Г. Баранов [20], Н.С. Болотнова [39], Ю.В. Казарін [105], Л.М. Лапп 

[132], С.В. Піскунова [173], І.Я. Чернухіна [245] та ін.). У рамках комунікативної 

парадигми, пов'язаної з вивченням тексту, виділяється ряд  напрямів:  антропо-

центричний, соціолінгвістичний, психолінгвістичний, лінгвокогнітивний, лінг-

вокультурологічний. Усі вони так чи інакше пов'язані з текстом, їх об'єднує ін-

терес до мовної особистості і соціуму, що проявляють себе в мовленнєвій діяль-

ності, пов'язаній з породженням текстів і їх сприйняттям (інтерпретацією).  

Характерною рисою сучасної лінгвістики є поворот від системно-структур-

них опису мови до антропоцентричного [98, с. 109]. Останній пов'язаний з дос-

лідженням насамперед тих проблем, що стосуються зв'язку людини і мови: 1) 

мова і духовна активність людини; 2) мова, мислення і свідомість людини; 3) 

мова і фізіологія людини; 4) мова і цінності людини; 5) мова і культура; 6) мова і 

комунікація [124, с. 27].  

Тож загальною тенденцією, що характеризує стиль наукового пізнання, є 

рух зі сфери систем до центру всіх цих систем – людини. Тому в сучасних дослі-

дженнях посилився інтерес до текстів різної комунікативної спрямованості. Су-

часна антропологічна парадигма виходить з того, що людина пізнає світ через 

усвідомлення своєї практичної й теоретичної діяльності в ньому.  

Інтерес до антрополінгвістичної проблематики дав новий  поштовх  до  дос-

ліджень таких понять, як мовна картина світу і мовна особистість.  

Феномен "картина світу" належить до фундаментальних понять, що вира-

жають специфіку людини і її буття, її взаємовідносини зі світом, найважливіші 

умови її існування у світі. Введення поняття "картина світу" в лінгвістику дозво-

ляє розрізняти два види впливу людини на мову – "феномен первинної антропо-

логізації мови" (вплив психофізіологічних особливостей людини  на  конструк-

тивні властивості мови) і "феномен вторинної антропологізацїї" (вплив на мову 
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різних картин світу – релігійно-міфологічної, філософської, наукової, художньої 

тощо) [126, с.152]. Виходячи з цього, текст виступає як феномен, що відбиває 

фрагмент мовної картини світу автора і читача. 

Комунікативна теорія тексту формується на основі теорії мовленнєвої дія-

льності з урахуванням традиції системно-структурного і функційного підходів 

до розуміння тексту в руслі комунікативної лінгвістики і стилістики декодуван-

ня. Виділяється декілька аспектів комунікативного підходу до тексту: методич-

ний, теоретичний, стилістико-інтерпретаційний, прагматичний. Зважаючи на лі-

нгвістичний статус і екстралінгвістичну організацію (у світлі комунікативності 

як його інтегральної, сукупної якості), Н.С. Болотнова тлумачить текст "як ко-

мунікативно орієнтований, концептуально зумовлений продукт реалізації мовної 

системи в рамках певної сфери спілкування, що має інформативно-смислову і 

прагматичну сутність" [39, с. 14]. Це визначення враховує чинники адресанта і 

адресата, зв'язок з мовою, канал зв'язку і співвіднесеність з реальним світом. 

С.В. Піскунова визначає текст "як комунікативно значущу одиницю, що має 

багатоаспектний динамічний зміст різних інформаційних шарів у межах комуні-

кації або творчості, мовної ситуації та відповідної форми втілення, зумовлену 

взаємодією складових компонентів в єдиній текстовій функції, кожен з яких ак-

туалізується залежно від участі у структурі й семантиці твору (в широкому ро-

зумінні), його комунікативної функції" [173, с. 50]. 

Н.В. Маличева пропонує новий підхід, який полягає у трактуванні тексту як 

концепції комунікативно і когнітивно заданого фрагмента дійсності в мовній 

(образно-мовній) формі [145, с. 156-157].  

Тож комплексний підхід до дослідження тексту дозволяє розробити ряд по-

ложень теорії мовленнєвої комунікації в нових соціокультурних умовах, визна-

чити семантику ключових компонентів у структурі текстів різних типів, дати 

оцінку системі мовних способів передачі знань про картину світу, визначити 

особливості породження і сприйняття різних типів текстів в умовах певної лінг-

вокультури на прикладі аналізу конкретних текстових фрагментів. 



52 

Текст в його когнітивно-комунікативній іпостасі знаходиться в центрі уваги 

таких лінгвістів, як Н.Д. Арутюнова [13], Ф.С. Бацевич [27], А. Вежбицька [49], 

В.І. Карасик [108], Д. Крістал [293], Дж. Лакофф [329], В.О. Самохіна [199], 

Ю.С. Степанов [217], І.А. Стернін [219] та ін. Розглядаючи текст як когнітивно 

мотивовану і комунікативно значущу одиницю людської діяльності, його дослідни-

ки використовують для її опису певний набір методик, процедур і технік аналізу. 

 

1.3.2. Етапи, методи і процедури дослідження.  Спираючись на 

принципи і підходи ККП лінгвістики, прагнучи до комплексного вивчення функ-

ціювання текстів ННП у  німецькому  фольклорному дискурсі,  ми  слідували 

таким основним етапам аналізу, як підготовчий, дослідницький і фінальний. 

Кожен із них, у свою чергу, складається із декількох кроків.  

1. Підготовчий етап є базовим для теоретико-методологійного вивчення 

загального епістемічного фону. На його основі сформовано набір критеріїв для 

окреслення об'єкта дослідження та добору матеріалу, що спиралося на три підго-

товчих кроки. 

1.1. Перший підготовчий крок присвячений аналізу спеціальної літератури 

з метою з'ясування стану вивченості цього питання (праці В.П. Анікина [6], 

Е.Б. Артеменко [11], Е.С. Березкіної [29], П.Г. Богатирьова [34], М.О. Венграно-

вич [52], М.С. Грицай [71], М.К. Дмитренка [79], Л.П. Кучукової [130], С.Г. Ла-

зутіна [132], С.В. Мишанича [158;159], В.Я. Проппа [187] та ін.).  

Цей крок сприяв з’ясуванню історії виникнення такого поняття, як німецька 

народна пісня, опису її oсoбливoстей як об'єкта вивчення різних галузей знання 

– фольклористики, етнопедагогіки, лінгвопсихології. Так, було встановлено, що 

народна пісня, у т.ч. й німецька, має такі специфічні риси, як традиційність, ва-

ріативність, синкретизм, імпровізованість. Народна пісня як фольклорний жанр 

акумулює в собі риси, властиві більшості творів усної народної творчості: парале-

лізм, еквілінеарність, топологія. Залежно від специфіки жанру ННП виконують 

різні функції: виховну, естетичну, гедонічну, естетичну тощо. Як репрезентант 



53 

усної народної творчості ННП тісно пов'язана з іншими фольклорними жанрами – 

лічилками, казками, загадками тощо.  

Крім того, цей крок відзначився формуванням теоретичної бази дисертації 

шляхом опрацювання відповідних наукових джерел – праць провідних зарубіж-

них і вітчизняних науковців із загальних питань мовознавства (Д.Х. Баранник 

[19], А.Д. Бєлова [28], С.С. Єрмоленко [89], В.В. Жайворонок [93], А.А. Кібрік 

[111], В.І. Кононенко [118], О.Ю. Попов [174], G. Brown [284], V.V. Buzarov 

[291], Coulthard [292], D. Crystal [293], M. R. Dietrich [297], V. Ehrlich [303], 

J. Lyons [339], D. Schiffrin [353], J. Sinclair [383], M. Stubbs [374]),  когнітивної  

лінгвістики (Н.Д. Apутюнoвa [12], О.С. Кубрякова [126; 127], G. Fauconnier 

[306], R. Jackendoff [323], G. Lakoff [330], R. Langacker [332]), функційної грама-

тики (О.В. Бондарко [225], Т.В. Матвєєва [154], Л.О. Ноздріна [167; 168], 

С. Fabricius-Hansen [305] та ін.), стилістики (В.В. Виноградов [54], О.А. Гонча-

рова [69], M. Burke [286; 288; 287], G. Kurz [328], E. Riesel [349], E. Semino [361], 

J. M. Urena [378], J. Williams [387] та ін.). 

З метою вивчення теоретично релевантних джерел  викoристoвувалися де-

дуктивний та iндуктивний мeтoди накoпичeння знань, а також порівняльний ана-

ліз, який дозволив зробити відповідні узагальнення й виявити інтегральні та ди-

ференційні особливості ННП.  

1.2. Другий підготовчий крок пов'язаний з аналізом існуючих поглядів на 

феномен "концепт" у межах відповідних гуманітарних дисциплін – таких, як ко-

гнітивна лінгвістика (А.П. Бабушкін [18], Н.Н. Болдирєв [37], О.С. Кубрякова [127; 

128], О.А. Селіванова [202]), психолінгвістика (А.А. Залевська [99], 

Р.М. Фрумкіна [237]), лінгвофілософія (Н.Д. Арутюнова [13],  Л.О. Чернейко 

[243]),  лінгвокультурологія і лінгвоконцептологія (С.Г. Воркачев [58; 60], В.І.  

Карасик [110; 108], Ю.С. Степанов [217], А.М. Приходько [182], В.Н. Телія [224] 

та ін.). Особливу увагу було приділено фольклорному концепту, який є "дискур-

сивно зумовленим змістом загальнокультурного концепту" [272, с. 95]. Фольк-

лорний концепт має схожу з ним структуру, яка формується поняттєвою, образ-

ною і ціннісною складниками. При ідентичності поняттєвого шару фольклорний 
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концепт має менш численну, але більше архаїчну образну палітру, а також вияв-

ляє більш категоричну утилітарну оцінність порівняно із загальнокультурним 

концептом. 

1.3. Третій підготовчий крок пов'язаний з добором емпіричного матеріалу. 

Він став можливим саме після з'ясування основних ознак і параметрів ННП, та-

кож після вивчення спеціальної наукової літератури, які дозволили приступити 

до збору матеріалу та формування картотеки прикладів. Для цього використову-

вався метод суцільної вибірки. 

Для аналізу були відібрані 1750 текстів ННП, опублікованих у збірках на-

родних пісень. Така кількість є статистично достатньою для отримання об'єкти-

вної картини їх продукування й використання. В якості джерел емпіричного ма-

теріалу використовувалися тексти, дібрані з паперових та електронних баз да-

них: з друкованих збірок німецьких народних пісень [431; 432; 433; 435; 436; 

437; 438; 439; 440; 441; 442], з відкритих Інтернет-сайтів [443; 444] та з сайту 

Фрайбургського університету [434] – провідної державної інституції з вивчення 

пісенного фонду німецького народу.  

При цьому основними критеріями відбору слугували такі ознаки ННП, як 

поширеність пісні на території Німеччини, наддіалектний характер пісні, наяв-

ність тексту пісні у збірках другої половини ХХ ст., наявність нотного супроводу.  

Поширеність пісні на території Німеччині передбачає вилучення з матеріалу 

аналізу пісенних текстів австрійського та швейцарського варіантів німецької мо-

ви, а також ННП, виконаних на діалектах, оскільки такі тексти мають не лише 

свою мовну, але й лінгвокультурну специфіку, що, у свою чергу, призвело б до 

розширення предметної області роботи та її матеріального обсягу. На нашу дум-

ку, вивчення текстів ННП австрійського, швейцарського та діалектного поход-

ження може стати темою окремого дослідження. 

Наявність тексту ННП у збірках другої половини ХХ ст. є важливим крите-

рієм добору матеріалу, бо свідчить про її поширення у сучасній німецькомовній 

лінгво- і соціокультурні та, відповідно, не дозволяє виходити у сферу діахронії. 

Корпус ННП містить багато текстів, що є діахронними варіаціями однієї й тієї ж 
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пісні упродовж десятиліть чи навіть століть. Їх вивчення у діахронічному аспекті 

потребує також окремого дослідження. З огляду на цей факт вилучення діахро-

нічного моменту із поля зору цієї праці сприяє вивченню текстової комунікації 

німецької мови саме на сучасному етапі її розвитку.  

З огляду на необхідність вивчення особливостей сучасної німецької пісен-

но-текстової комунікації вважаємо важливим і такий критерій добору матеріалу, 

як нотний супровід, оскільки він уможливлює аналіз текстів НПП в єдності їх 

мелодійного та функційного аспектів. 

Відповідність зазначеним критеріям (поширеність на території Німеччини, 

наддіалектний характер, наявність тексту в збірках другої половини ХХ ст., нот-

ний супровід) дозволила зупинити добір матеріалу на 1750 текстах – кількості, 

яка є статистично достатньою для валідності отриманих результатів.  

2. Дослідницький етап пов'язаний зі з'ясуванням типових когнітивно-ко-

мунікативних рис, властивостей і параметрів текстів ННП: з описом їх когнітив-

ного потенціалу (композиційно-семантична типологія, концептосистема, сполу-

чуваність концептів) та комунікативно-функційної реалізації (граматичне аран-

жування і стилістична специфіка). 

2.1. Перший дослідницький крок зосередив свою увагу на з'ясуванні ком-

позиційно-семантичної типології текстів ННП на підставі триєдиного опису в 

термінах змісту, форми і функції. Для цього в нагоді став тематико-ідеографіч-

ний метод опису мовного матеріалу. 

2.2. Другим дослідницьким кроком стало дослідження системи концептів 

фольклорного дискурсу на прикладів текстів ННП. Концептосистема фольклор-

ного дискурсу може бути визначена як набір взаємодіючих генеративних, дери-

вативних і нейтральних концептів, що актуалізуються в дискурсі і тим самим 

його породжують. Незважаючи на традиційність і відтворюваність фольклорно-

го дискурсу, а отже й відносну стійкість його концептосистеми, концептуальний 

профіль окремих його жанрів виявляє деякі якісні  та  кількісні відмінності, зу-

мовлені комунікативними особливостями і прагматикою відповідних фольклор-

них жанрів. 
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На цьому етапі в опорі на вже згадуваний тематико-ідеографічний метод, на 

дані літературознавчого (M. Albrecht [277], H. Bausinger [280], E. Schroeder [358], 

W. Steinitz [369], H. Strohbach [373]) і фольклорознавчого аналізу (O. Böckel 

[283], T. Hochradner [321], K. Kellermann [324], E. Klusen [326], L. Schmidt [354]), 

а також за допомогою кількісних підрахунків було спочатку  встановлено  кон-

цептуальні одиниці найвищого рівня абстракції. Ними виявилися домени ЛЮ-

ДИНА, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ХРОНОТОП. Аналогічним чином – крок за кро-

ком – відбувалося інвентаризування концептуальних  одиниць спадних  рівнів  

абстракції – гіпер-, гіпо- і кататконцептів, які, власне, й визначають весь поняттє-

во-асоціативно-ціннісний простір тексті ННП (Додаток Б-1). Зміст цих концептів 

різного ієрархічного статусу визначається змістом самих ННП: оспівуючи побут 

людини, її трудову діяльність, особисті й громадські відносини, ключові життєві 

події тощо, народні пісні створюють своєрідну фольклорну модель світу, конце-

птуально впорядковану доменами ЛЮДИНА, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ХРОНО-

ТОП. Останні є гранично загальними категоріальними поняттями, що виражають 

найбільш суттєві властивості світу, задані протиріччям біологічного і соціально-

го, живого та неживого, матеріального і нематеріального. 

2.3. Третій дослідницький крок присвячений опису концептосистеми і 

комбінаторики концептів у текстах ННП. Квантитативний і контекстуально-

інтерпретативний аналіз ННП, проведений з метою виявлення продуктивності 

окремих концептів та їх комбінацій, зафіксував 6498 актуалізацій 216 концептів, 

серед яких 9 генеративних, 194 деривативних і 13 нейтральних (Додаток Б-2), а 

також 1687 випадків втілення 357 міжконцептних комбінацій (Додаток В). При 

цьому проведений аналіз не виявив прямих кореляцій між частотністю концеп-

тів і їх дискурсивним статусом. Особлива увага приділялася вивченню елементів 

концептосистеми ННП на предмет з'ясування їх інтегральних і диференційних 

властивостей, що дозволило вирішити проблему поняттєвої зв’язаності концеп-

тів між собою на тлі їх зануреності в певні домени, що "утворюють фон, на яко-

му виділяється концепт" [193, с. 3].  

2.4. Четвертий дослідницький крок спрямований на з'ясування предикати-
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вної специфіки ННП за допомогою описового і функційно-граматичного методів, 

що уможливило розкриття предикативної специфіки аранжування ННП у термі-

нах темпоральності, модальності та персональності з наступними підрахунками 

кількості використовуваних для цього мовних засобів.  

Так, було з'ясовано, що темпоральний простір ННП формується усіма часо-

вими формами за винятком футурума 2. Найбільш вживаними ЧФ є презенс, 

претеріт і перфект, характерні для текстів розмовно-побутового стилю, що до-

зволяє стверджувати: тексти ННП близькі за своїм темпоральним регістром до 

розмовної мови. Більшість текстів ННП є політемпоральними, тоді як монотем-

поральними є лише тексти з презенсом (часто у значенні praesens historicum). 

Часовий простір текстів ННП формує шар темпоральної лексики, де переважа-

ють лексеми – назви пір року, місяців, часу доби і їх похідні, а також назви ка-

лендарних і церковних свят і їх атрибутів.  

Крім того, особливий дослідницький інтерес викликає категорія дієслівного 

способу, оскільки вже у першому наближенні до об’єкта уваги стало зрозумілим, 

що тексти ННП є полімодальними утвореннями, в яких тісно перетинаються фор-

манти внутрішньої та зовнішньої модальності. До перших належить вся модусна 

тріада (індикатив, кон'юнктив, імператив), до других – увесь спектр лексичних за-

собів (модальних дієслів, модальних часток і конструкцій). 

Без розгляду категорії дієслівного стану картина предикативного аранжу-

вання текстів ННП була б неповною.  Так,  було встановлено,  що  для  цього  

фольклорного жанру характерним є активний стан, де головна дійова особа ви-

ражається переважно особистими займенниками в першій і другій особах одни-

ни. Пасивний стан трапляється лише в незначній кількості текстів.  

2.5. П'ятий дослідницький крок зосереджено на встановленні загальних і 

відмінних рис синтаксичної організації ННП. У межах цього кроку важливим 

виявилося синтаксичне узагальнення,  за допомогою якого  встановлювалася  

функційно-семантична специфіка простих і складних реченнєвих побудов. Особ-

ливо активно тут використовувався метод синтаксичного моделювання, який до-

зволив говорити про інваріантні і варіативні моделі функційно-синтаксичного 
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аранжування текстового простору ННП. Описовим методом визначалася специ-

фіка організації простого речення, паратаксису і гіпотаксису, що дозволило відс-

тежити "синтаксичні порушення" в ННП, спричинені переважно впливом мело-

дійного рисунку пісні. Крім того, на цьому етапі використовувалися описово-

аналітичний та індуктивний методи [117, с. 250-252] з метою встановлення за-

кономірностей функціювання реченнєвих одиниць.  

2.6. Шостий дослідницький крок присвячений лінгвостилістичній специфіці 

ННП. Як з'ясувалося, мова ННП – це мова, організована шляхом відбору, селекції, 

поєднання таких естетично-мовних засобів, як фігури заміни (субституції) та фі-

гури додавання (едиції). Оскільки ННП є засобом виховання емоцій і естетичних 

смаків, то їх тексти є стилістично багатими, пронизаними специфічними грамати-

чними конструкціями і особливою лексикою. За допомогою такого прийому, як 

аналіз виявилося можливим poзкладення поетичних текстів нa компоненти, а за 

допомогою синтeзу – встановити і зафiксувати особливості взаємодії стилістич-

них засобів у пісенних текстах, їх конвергентні зв'язки. Широкого використання 

тут набула процедура (контекстуальної) інтepпpeтaцiя як так, що уможливила 

тлумaчeння смислoвoгo aспeкту лінгвостилістичної специфіки ННП.  

При аналізі текстів ННП особлива увага фокусувалася на епітетах, виражених 

у формі визначень-прикметників і дієприкметників. Подібний підхід є виправда-

ним, зважаючи на найбільшу частотність саме цих визначальних компонентів і їх 

особливої значущості у створенні поетичної виразності тексту ННП в цілому і 

конкретних образів фольклорної картини світу зокрема.  

2.7. Сьомий дослідницький крок пов'язаний з необхідністю вивчення фоно-

стилістичних засобів організації ННП (способи звукового аранжування, рима, 

ритм). Нами було також з'ясовано роль музичних засобів (музичних розмірів, ін-

тервалів, тональністі) як невід'ємної та специфічної частини фоностилістичної 

будови ННП.  

3. Завершувальний етап – це оформлення результатів роботи над першими 

двома, а також підведення підсумку щодо моделювання когнітивно-семантич-

ного і комунікативно-функційного устрою ННП. На кожному етапі дослідження 
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виявлялися інтегральні та диференційні риси аналізованих текстів, які встанов-

люються шляхом ретельних підрахунків, – частоти використання певного явища. 

Тому процедури кількісних підрахунків знаходять широке використання прак-

тично на усіх дослідницьких етапах і кроках цієї розвідки і, таким чином, фор-

мують її доказову базу.  

Отримані результати, вiдображено також у додатках i численних графiчних 

об'єктах – таблицях і малюнках.  

Таким чином, науково релевантні дані, отримані на підставі комплексного 

застосування описаних методів, методик, технік, прийомів і процедур, дозволи-

ли провести триетапний аналіз ННП, зіставляючи та коригуючи початкові уяв-

лення про парадигматику (структура, семантика) і синтагматику (функціювання) 

німецьких народних пісень.  

 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Німецька народна пісня є яскравим представником фольклорного жанру 

та однією з форм народної поетичної творчості. Як фольклорний жанр вона іс-

нує впродовж тривалого історичного періоду, передається із покоління в поко-

ління, характеризується варіативністю своїх текстів, анонімністю мелодії  або  

тексту, а іноді і того, й іншого та втілює специфічну етнокультурну інформацію. 

Якщо ННП може виникнути з пісні будь-якого походження за умови її творчого 

варіювання, то анонімність є необов'язковим, а відносним показником народнос-

ті пісні.  

2. Виникнення ННП як фольклорного твору є багаторазовим творчим актом, 

співтворцем в якому міг бути кожен представник народу. Тексти ННП створю-

валися за вже відомими зразками, навіть включали прямі запозичення. Поши-

рення ННП у фольклорному дискурсі пов’язане з їх багаторазовим виконанням, 

що, у свою чергу, спричиняло їх варіативність, релевантними параметричними 

ознаками якої виступають імпровізованість, повторюваність,  традиційність  і  
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синкретизм. На цій підставі доцільно говорити про тісний зв'язок НПП з іншими 

фольклорними жанрами – казкою, загадкою, лічилкою, прислів'ям тощо. 

3. Як жанр народної творчості ННП акумулює риси, властиві більшості тво-

рів усної народної творчості (паралелізм, еквілінеарність, топологія) і виконує різ-

номанітні функції: виховну, гедонічну, соціалізаційну, найголовнішою серед яких 

є естетична. Творче засвоєння кращих зразків художньо-естетичної спадщини в її 

самобутній національній формі, живе залучення до духовно-етичних цінностей 

народу, глибоке їх сприйняття в контексті всієї культури є важливим напрямом 

виховання нових поколінь і реального підйому культурного рівня нації.  

4. Будучи фольклорно зумовленим явищем, ННП відбиває соціокультурний 

поступ історії та еволюцію абстрактного мислення людини, відображає особли-

вості побуту і її духовного життя та має певну значущість для сучасної комуні-

кативної культури суспільства – в карнавальному, святковому, педагогічному та 

дитячому дискурсах. З огляду на це особливо цінними стають сприйняття і ви-

вчення ННП в етнопедагогічному, психокогнітивному та ейдетичному аспектах, 

які втілюють високу образність на тлі психології народу та його виховних реф-

лексій. Як об’єкт педагогіки ННП передбачає виховання в особистості любові до 

батьківщини, суспільства, сім'ї, порядку, обов'язків. Для цього в нагоді стають 

такі суто психологічні риси ННП, як відчуття, сприйняття, пам'ять, інтелект. Ва-

гомим моментом етнопедагогіки і когнітивної психології стає ейдетичний аспект 

з його зверненістю до культурно-мовних і музикально-поетичних образів. 

5. Комплексне вивчення текстів ННП передбачає опору на когнітивно-кому-

нікативну (когнітивно-дискурсивну) парадигму знання, яка розглядає мовленнєву 

діяльність на тлі внутрішніх ментальних процесів і передбачає інтеграцію комуні-

кативного та когнітивного підходів до мовних і мовленнєвих явищ. Основними 

параметрами цієї парадигми є антропоцентризм, функціоналізм, експансіонізм і 

експланаторність.  

6. Комплексне дослідження текстів ННП дозволяє визначити семантику 

ключових компонентів у структурі текстів ННП різних типів, дати оцінку шля-

хам і способам мовного аранжування знань про світ, втілених у пісенних обра-



61 

зах, створити систему концептів різного рівня репрезентації, необхідну для 

осмислення національно маркованої значущості ментефактів культури, визначи-

ти особливості породження й сприйняття різних типів текстів в умовах сучасної 

мовної культури тощо. 

7. Алгоритм комплексного вивчення текстів ННП складається з трьох етапів 

– підготовчого, дослідницького та фінального, для кожного  з яких  визначено 

певні кроки, що передбачають відповідні процедури, операції та техніки аналізу. 

 

Основні положення розділу відбито у працях [251; 256; 257]. 
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Р о з д і л  2  

 

КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР  

ТЕКСТІВ  НІМЕЦЬКОЇ  НАРОДНОЇ  ПІСНІ  

 

 

 

Зважаючи на високу соціально-педагогічну цінність народної пісні як об'єк-

та етнопедагогіки, лінгвокультурології, лінгводидактики та інших рядопокладе-

них наук, доцільним видається якісний аналіз її змісту. Тож до кола дослідниць-

ких завдань цього розділу належить з'ясування композиційно-семантичної типо-

логії текстів ННП і границь їхнього концептуального простору з позицій систе-

мологічного підходу.  

Методологійну основу розділу складає когнітивно-семантичний аналіз, від-

правною точкою якого слугує положення про взаємозв'язок і взаємозумовленість 

когніції та комунікації. Позамовний зміст, втілений у композиційно-семантич-

них типах і лінгвокультурних концептах, "лежить в основі людського досвіду 

взаємодії з навколишнім світом" [75, с. 100], породжуються, актуалізуються і 

конкретизуються дискурсом і в такий спосіб формує його, створює його смисло-

ву тканину [181, с. 85-86].  

 

2.1. Композиційно-семантична типологія  текстів німецьких 

народних пісень.  Проблема класифікації народних пісень непроста в силу 

низки причин. З нею стикалися більшість укладачів збірок народних пісень (A. 

von Armin, J.G. Herder, C. Brentano, H. von Fallersleben, F.L. von Soltau, F.W. Ar-

nold, L. Uhland, L. Erck, F. M. Böhme, E. Klusen, H. und J. Kröner, B. Pachnike, 

E. Schmeckenbecher und T. Friz, W. Steinitz, P.-M. Riehm та ін.). Усна форма буття 

і сліди древнього синкретизму привели до того, що в народній ліриці утворилися 

багато творів проміжного типу: ліроепічних, лірико-драматичних і лірико-хорео-

графічних. Призначення пісні змінювалося в народному житті. Пісня епічна 

інколи переходила в обрядову, обрядова – в хороводну, лірична – в ігрову і 
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назад і т. п. Складність класифікації пов'язана також з двоякою природою пісні 

як словесно-музичного твору. Музикознавці розділяють пісні на протяжні та 

швидкі (Е.М. Браудо [44], В.М. Щуров [271]), проте для філолога такий поділ не 

є релевантним. Крім того, один текст інколи мав різні мелодії, а на одну мелодію 

могли співатися різні пісні. 

Існує багато класифікацій текстів ННП, що складалися представниками різ-

них галузей. Найбільш систематизованою типологією, що виникла на основі уза-

гальнення попереднього досвіду, є типологія Л. Рьоріха [350]. Він пропонував 

такі критерії категоризації ННП: змістовий, за яким розрізняв світські, церковні 

пісні, пісні про любов, про батьківщину, пісні-оповідання, історичні пісні. За 

другим критерієм автор розрізняє пісні за формою будови строф – наприклад, 

пісні з двостроковою, тристроковою і т.д. строфою, пісні-діалоги, пісні з рефре-

ном, пісні-мозаїки (чиї елементи можуть бути замінені як у конструкторі), пісні, 

що супроводжують трудові дії. Бере віг до уваги й музичну організацію пісні, 

виділяючи тенорні пісні і так звані попурі. Наступним критерієм є, за Л. 

Рьоріхом, "привід" для виконання пісні (ранкові, вечірні, пасхальні, різдвяні та 

ін.) [350, c. 11-12]. Незважаючи на доволі багату палітру критеріїв та типів 

пісень, що у відповідності до них називав Л. Рьоріх, ми вважаємо, що цій типо-

логії бракує більш чітких критеріїв для класифікації текстів ННП саме з 

урахуванням інтересів лінгвістичної науки. 

Велика кількість дефініцій народної пісні передбачає й розмаїття її типів, 

пропонованих різними науковцями (M. Albrecht, О. Вöckel, E. Klusen, L. Röhrich, 

H. Strohbach, L. Schmidt). Вивчення емпіричного матеріалу та урахування уста-

леної в лінгвістиці трихотомії "зміст – форма – функція" дозволяє інтерпрету-

вати типологію НПП у триєдності тематико-змістового, структурно-композицій-

ного та функційно-семантичного критеріїв (Додаток А-1).  

Тематико-змістова типологія (далі – просто тематична) уможливлює роз-

гляд текстів НПП за проблематикою – за темою, яку вони піднімають, і за зміс-

том, який його конкретизує (Додаток А-2). Найбільш поширеними є пісні, прис-

вячені почуттю любові, пісні про батьківщину (патріотичні й ліричні), пісні про 
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знаменні події в житті людини, де найголовнішими є дні народження, весілля, 

смерті, пісні про природу, у т.ч. й про тварин і рослин, пісні календарні, пов’я-

зані з порами року, місяцями, добою тощо. 

Пісні про любов складають значну частину ННП. При цьому це відчуття 

представлене в текстах ННП як:  

• любов до дітей: (VL-4) Alles stll in süßer Ruh, | Drum, mein Kind, so schlaf 

auch du | ! Draußen säuselt nur der Wind, | Su-su-su schlaf ein, mein Kind!;  

• любов між чоловіком і жінкою: (VL-5) Leise flehen meine Lieder | Durch die 

Nacht zu dir. | In den stillen Hain hernieder, | Liebchen, komm zu mir. 

• любов до природи: (VL-6) Komm, lieber Mai, und mache | die Bäume wieder 

grün, | und lass mir an dem Bache | kleinen Veilchen blühn!;  

• любов до батьківщини (говорилося вище – (VL-2) і (VL-3)). 

Окрему групу складають пісні, пов'язані з певними урочистими подіями 

(весільні, пісні про день народження і т. п.): (VL-11) Und der Ehstand ist ein festes 

Band, | dieweil er durch des Priesters Hand | muss gebunden sein.  

Календарні пісні описують пори року, а також природу й природні явища, 

флору та фауну. Пор.: (VL-12) Alles liebt und paart sich wieder, | Liebend steigt der 

Lenz hernieder | Und umarmt die junge Flur. | Mild erteilt er sine Triebe | Mit dem 

Zauberblick der Liebe | Jedem Wesen der Natur; (VL-13) Alle Birken grünen in Moor 

und Heid, | Jeder Brambusch leuchtet wie Gold, | Alle Heidlerchen dudeln vor Fröh-

lichkeit. | Jeder Birkhahn kullert und tollt. 

Пісні про батьківщину представлені в основному в двох виявах: з одного 

боку, – це визнання батьківщині в любові, і тут вони змістовно перетинаються з 

піснями про любов ((VL-1) Als ich in Städtchen Abschied nahm, | Bergauf, bergab, 

wohin ich kam, | Wie schwer hab´ ich´s getragen, | Ade! Ade! zu sagen), а з іншого, – 

визнання батьківщиною того, чого людина не має, або того, з чим доведеться 

розлучитися, вимушено покинути. Саме це характерно для пісень німецьких пе-

реселенців, у яких відбувається ідеалізація та навіть міфологізація батьківщини. 

"Це починається з певних відчуттів – візуальних слухових і т. д. У рідному краю 

і вечір інший, і фарби, і звуки проникають в саме серце" [241, с. 57]. Пор.: (VL-2) 
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Tränen hab´ ich viele, viele vergossen, | Daß ich scheiden muss von hier. | Doch ein 

lieber Vater hat es beschlossen, | Aus der Heimat wandern wir!; (VL-3) O Heimat, 

deutschen Schweißes stolze Blüte, | du Zeugin mancher herben Väter Not, | wir segnen 

dich, auf daß dich Gott behüte, | Wir stehn getreu zu dir in Not und Tod. Доволі чис-

ленною є група пісень німецьких переселенців, які переїздять до Америки або 

Росії: (VL-14) Ach, wie viele schöne Sachen | Hört man aus Amerika. | Dorthin wol-

len wir uns machen, | das schönste Leben hat man da.  

Цілу групу представляють пісні, що характеризують виконавця або слухача 

за певними ознаками. Вони виконувалися та призначалися для різних вікових 

категорій: дорослих, молоді, дітей. Крім того, слухачем / виконавцем були жінки 

або чоловіки. Ще одним критерієм виділення тематичної групи є приналежність 

виконавця до певного соціального прошарку / професії / страти, що дозволяє ро-

зрізняти пісні студентів, солдат, селян, ремісників, шахтарів, пастухів, млинарів, 

писарів та ін. (Додаток А-2).  

Пісні, що є характеристикою виконавця / слухача можна поділити:  

- за гендерною ознакою (жіночі / чоловічі): (VL-7) Ännchen von Tharau ist´s, 

die mir gefällt, | Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld;  

- за віком виконавця (дорослі (VL-7), молодіжні: (VL-8) Student sein, wenn 

die weißen Schleier | vom blauen Himmel grüßend weh'n | Das ist des Daseins schöns-

te Feier!; дитячі: (VL-9) Ringel, Rangel, Rosen,| Schöne Aprikosen, | Veilchen und 

Vergißmeinnicht, | alle Kinder setzen sich; 

- за соціальною і професійною приналежністю (робітничі, селянські, сол-

датські, шахтарські тощо. Пор. (VL-10) Wacht auf! Wacht auf! | Der Bergmann 

kommt. | Er hat sein helles Licht | bei der Nacht schon angezünd´t.  

Підтримуючи думку А.М. Новікової, вважаємо, що тематично-змістовна кла-

сифікація народних пісень повинна складатися на основі виділення народом в йо-

го ліриці найбільш важливих тем і типових героїв і може бути плідною "лише при 

повному та глибокому врахуванні життєвої основи – змісту пісень, в якому відби-

лися найсуттєвіші сторони праці, побуту і світогляду народу" [166, с. 18].  
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Структурно-композиційна типологія ННП базується на упорядкуванні їх 

текстів за формою (Додаток А-3). Тексти ННП мають строкову будову і для них 

більш релевантним вважається поняття "куплет" [408, с. 383]. Кількість строф / 

куплетів у ННП варіюється, тобто вони мають один або декілька куплетів. Ана-

ліз матеріалу показує, що більшість пісень є багатокуплетними (два і більш куп-

лети). Проте існує й невелика кількість однокуплетних пісень типу (VL-9). 

Подібних ННП-текстів нами було виявлено всього сім. 

До формальної організації текстів ННП відносяться пісні-монологи та пісні-

діалоги. У піснях-монологах текст подано від 1-ї або 3-ї особи так, наче сторон-

ній спостерігач розповідає про події, ситуації, сцени. Пісні-діалоги побудовані 

на спілкуванні двох мовців [27, с.70], що реалізується у її виконанні двома спі-

ваками або однім зі зміною голосу. За частотністю пісні-монологи превалюють 

над піснями-діалогами.  

Приклад пісні-діалогу (VL-15): 

Er: So setz ich mich aufs Pferdchen | und trink ein Gläschen Wein, | und schwör 

bei meinem Bärtchen, | dir ewig treu zu sein. |  

Sie: Geh du nur hin, ich hab mein Teil, | Ich führ´ dich nur am Narrenseil; | Ohne 

dich kann ich schon leben, | Ohne dich kann ich schon sein.  

Доволі часто діалоги виявляються представленими в ННП в опосередкова-

ному вигляді, коли виконавець спілкується з природою чи неживими об'єктами, 

що певним чином наближає пісню-діалог до пісні-монологу: (VL-16) Schwebe, 

Mond, im tiefen Blau | Über Bergeshöh´n, | Sprudle Wasser, blinke Tau … | Nacht, wie 

bist du schön!  

Смислова структура і жанрове розмаїття безпосередньо пов'язані з функцій-

но-семантичним типом пісень, – з тим, для чого вони, власне, й виконуються. 

Частіше за все це відбувається задля супроводу якогось процесу чи явища [350, 

c. 13-14]. Матеріал дозволив виділити такі їх типи: працесупровідні, маршові, 

колискові, танцювальні, застільні, хвалебні, пісні для походу (Додаток А-4). 

Як репрезентант усної народної творчості, ННП тісно перетинається з ін-

шими фольклорними жанрами – зокрема, загадками. Пор.: (VL-17) Ein Männlein 
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steht im Walde ganz still und stumm. | Er hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. | 

Sagt, wer mag das Männlein sein, | das da steht im Wald allein | mit dem purpurroten 

Mäntelein. Серед текстів ННП знаходимо пісні-загадки, в яких задаються питан-

ня, але не лише. У піснях подібного роду описуються обставини, при яких пісня 

виконується. Найстаріші пісні-загадки пов'язані з ритуалом перевірки чужинця, 

що завітав до хати. Залежно від відповіді гість міг інколи лишитися притулку і 

хліба, а то й голови [350, с. 169]. Тексти таких пісень не зустрічаються у су-

часних збірках. З ними можна ознайомитися в теоретичних роботах німецьких 

фольклористів. Пісні-загадки, які представлені в сучасних збірках ННП, найчас-

тіше відображають дитячу тематику, тобто є призначеними для дітей. 

У текстах ННП трапляється й такий жанр усної творчості, як лічилки. Ціка-

вим видається той факт, що вони можуть бути також одночасно дитячими 

пісеньками-колисковими: (VL-18) A, A, A, das Kindlein lieget da. | Es lieget da ganz 

nackt und bloß, | Es weinet in der Mutter Schoss. | A, A, A, das Kindlein lieget da або 

піснями, які співаються з приводу якогось свята: (VL-19) Kleiner Hase Lampe | 

Läuft zu seiner Tante, | Frisst sechs Ostereier auf, | Kichert und sagt Danke, а також 

піснями про пори року: (VL-20) A, a, a, der Winter ist da. | Herbst und Sommer sind 

gegangen, | Winter, der hat angefangen, | A, a, a, der Winter der ist da. 

Пов'язані ННП і з таким жанром усної народної творчості, як казки. Так, у 

казці "Попелюшка" головна героїня співає декілька пісень. Наприклад: Ihr zah-

men Täubchen, | Ihr guten Täubchen, | Kommt und helft mir lesen, | Die guten ins 

Töpfchen, | Die schlechten ins Kröpfchen. Також Попелюшка звертається й до де-

рев з пісенькою: Bäumchen, Bäumchen, | Rüttel dich und schüttel dich, | wirf Gold 

und Silber über mich. У цій казці пісні грають роль заклинання, за допомогою 

якого здійснюються чаклунства. У казці братів Грімм "Der Froschkönig oder der 

eiserne Heinrich" пісня є підсумком усього твору: "Heinrich, der Wagen bricht". | 

"Nein, Herr, der Wagen bricht nicht, | Es ist ein Band von meinem Herzen, | Das da 

lag in großen Schmerzen, | Als Sie in dem Brunnen saßen, | Als Sie ein Frosch waren". 

Слід зазначити, що ННП не лише виступають складовою частиною інших 

фольклорних жанрів, але й можуть інколи включають елементи цих жанрів. 
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Пор.: (VL-21) Andere Städtchen kommen feierlich, | Andre Mädchen zu Gesicht, ach! 

| Wohl sind es andre Mädchen, | Doch die Eine ist es nicht. | Andre Städtchen, andre 

Mädchen, | Ich da mittendrin so stumm. | Andre Städtchen, andre Mädchen, | O, wie 

gerne kehrt´ ich um! У пісні (VL-21) варіюється відоме прислів'я. І якщо на її по-

чатку словосполучення "andere Städtchen, andere Mädchen" вживається у своєму 

прямому значенні, то в кінці тексту воно набуває свого ідіоматичного значення.  

Таким чином, ННП як об'єкт фольклориcтики є жанром, що має тісний 

зв'язок з іншими фольклорними жанрами – такими, як казка, загадка, прислів'я. 

ННП як явище народної культури в цілому є безперечною цінністю як для пев-

ного етносу, так і для світової спільноти. ННП відображає історію розвитку на-

роду, побут і духовне життя, а тому є носієм етико-естетичних цінностей і норм 

народу. Цим пояснюється інтерес до ННП з боку інших гуманітарних наук. 

 

 

2.2. Система концептів фольклорного дискурсу 

 

Концепт як багатовимірне ментальне утворення, що відбиває повсякденний 

досвід взаємодії індивіда зі світом, є точкою перетину інтересів низки гуманіта-

рних і природничих дисциплін, що пояснює розмаїття способів його інтерпрета-

ції. Релевантними для лінгвістики представляються як мінімум шість основних 

підходів до розуміння того, яка природа концепту і як він співвідноситься з ін-

шими явищами ментального порядку: когнітивного (А.П. Бабушкін, 

Н.Н. Болдирев, Е.С. Кубрякова, О.О. Селіванова), психолінгвістичного (А.А. За-

левська, Р.М. Фрумкіна), власне лінгвістичного (А. Вежбицька), лінгвофілософ-

ського (Н.Д. Арутюнова, Л. О. Чернейко), лінгвокультурологічного та лінгвоко-

нцептологічного (С.Г. Воркачев, В.І. Карасик, Ю.С. Степанов, В.М. Телія) [88, с. 

98]. 

Посилаючись одна на одну у власних визначеннях концепту, когнітивістика 

і психолінгвістика по-різному розставляють акценти. Розглядаючи концепт як 

"одиницю ментальних чи психічних ресурсів свідомості і тієї інформаційної 

структури, яка відображає знання і досвід людини" [404, с. 90], когнітивна наука 
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підкреслює тим самим його епістемічну складову, в той час як психолінгвістич-

не визначення включає ще й емоційний компонент: концепт є "базове перцепти-

вно-когнітивно-афективне утворення динамічного характеру, що підпорядкову-

ється закономірностям психічного життя людини і внаслідок цього низкою па-

раметрів відрізняється від понять і значень як продуктів наукового опису з пози-

цій лінгвістичної теорії" [99, с. 39]. 

Власне лінгвістичне тлумачення концепту, інспіроване думкою А. Веж-

бицької про нього як про об'єкт з "ідеального" світу, що відображає певні куль-

турно зумовлені уявлення людини про дійсний світ, приписує йому зміст наївно-

го поняття в сукупності з безліччю прагматичних і асоціативних елементів цього 

поняття, що виявляються у сполучуваності його номінантів. Тож, з лінгвістично-

го погляду, концепт являє собою "конструкт, що репрезентує асоціативне поле 

того чи іншого імені, але не рівний йому" [88, с. 99]. 

На відміну від когнітивного та лінгвокультурологічного підходів, які проти-

ставляють індивідуальне і колективне знання, лінгвофілософське тлумачення 

концепту ґрунтується на дихотомії "наукове знання – наївне знання", що приз-

водить до розуміння концепту як "світоглядного поняття" – буденного аналога 

філософського / етичного поняття, що знаходиться  в  "постійній взаємодії  з  ре-

альними механізмами життя" [138, с. 3-4]. При цьому імена концептів – світо-

глядних понять утворюють широкий шар лексики мови,  відображаючи  "прак-

тичну філософію людини" [88, с. 100]. 

Лінгвокультурологічний підхід спирається на визначення  концепту  як  

"згустку" культури у свідомості людини, завдяки якому культура входить в мен-

тальний світ людини і за допомогою чого сама людина входить у культуру [217, 

с. 42], оскільки концепти не тільки мисляться, а й переживаються, стають пред-

метом емоцій, симпатій і антипатій, а іноді і зіткнень [217, с. 40]. 

Найважливішим репрезентантом лінгвокультурного концепту й одночасно 

засобом актуалізації його ознак служить його ім'я (номінація,  репрезентація,  

неймінг), словникове значення якого і утворює поняттєве ядро даного концепту. 
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Своєрідним відгалуженням лінгвокультурологічного підходу і в той же час 

спробою об'єднати всі перелічені точки зору на природу концепту є лінгвокон-

цептологія [136, с. 6], яка постулює тришарову модель концепту, що включає 

поняттєвий, перцептивно-образний і ціннісний його складники [109, с. 73; 122; 

182, с. 20]: 

- поняттєвий субстрат концепту відображає його денотативне співвідно-

шення з концептуальним референтом – мінімальною самодостатньою ділянкою 

ментального простору, своєрідним когнітивним "згустком" [182, с. 21];  

- образно-асоціативний (перцептивно-образний) адстрат концепту – це ті 

знання, образи та асоціації, які викликаються у свідомості у зв'язку з тим чи ін-

шим денотатом [182, с. 23], характеристики предметів, явищ і подій, сприйняті 

органами чуття та збережені в пам'яті [109, с. 127];  

- ціннісний (валоративний) епістрат концепту містить ті духовні імпульси, 

які оживають у свідомості людини завдяки її приналежності до певного етно- і 

лінгвокультурного колективу [182, с. 27].  

Крім аналізу структури окремих лінгвокультурних концептів, до завдань 

лінгвоконцептології входить також інвентаризація концептуальних просторів різ-

ного об'єму – від загальнокультурного до приватно-дискурсивного, що уможли-

влює їх формалізацію та моделювання. Оскільки дискурс ННП актуалізує в ос-

новному об'єктивну етнічну ментальність, а не індивідуальний досвід окремого 

представника культури, ми спираємося переважно на лінгвокультурологічне 

тлумачення концепту, фокусуючись при цьому на особливому, дискурсивно зу-

мовленому його типі – фольклорному концепті. 

Незважаючи на високий інтерес лінгвокультурологів до фольклорних текс-

тів і велику кількість робіт відповідної тематики, поняття "фольклорний кон-

цепт" (ФК) виявляється ще недостатньо розробленим, що є дивним, зважаючи 

на наявність деяких очевидних особливостей, що відрізняють його від загально-

культурного концепту. 

Фольклорний концепт являє собою "один дискурсивно зумовлений аспект 

подання змісту загальнокультурного концепту" [272, с. 95] і так само є "одини-
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цею колективної свідомості (відправляє до вищих духовних цінностей), що має 

мовне вираження та зазначену етнокультурну специфіку" [136, с. 293]. Однак на 

відміну від загальнокультурного, ФК одночасно є і комунікативною одиницею, 

зміст якої визначає зміст фольклорного дискурсу [272, с. 95]. Очевидно, цим зу-

мовлена здатність ФК втілюватися не лише за допомогою традиційних лексич-

них, фразеологічних і пареміологічних одиниць, синтагматичних  і  парадигма-

тичних зв'язків, а також і за допомогою цілих фольклорних текстів або їх фор-

мульних елементів [5, с. 11]. 

Як показують спеціальні дослідження, присвячені вивченню концептуаль-

ного простору російського фольклору [5; 272], структури загальнокультурного 

та фольклорного концептів при спільності їх поняттєвих складників, все ж вияв-

ляють відмінності у своїх образно-асоціативних і ціннісних компонентах, які ві-

дображають стійкі колективні настанови етносу. 

Образно-асоціативний шар ФК демонструє наявність розгалуженої систе-

ми адгерентних та інгерентних асоціацій і конотацій, які в загальнокультурному 

концепті можуть бути відсутніми [5, с. 6]. При цьому палітра образів, властива 

ФК, виявляється хоч і не такою широкою, однак більш архаїчною, традиційною, 

стійкою, ніж відповідний шар  загальнокультурного  інваріанта.  Вона  менш  

схильна до впливу соціально-історичних та ідеологічних факторів більш пізніх 

епох існування цього концепту [272, с. 95]. 

Ціннісний шар фольклорного та загальнокультурного концептів відрізня-

ються не стільки якісними параметрами оцінки, скільки її критеріями і кількіс-

ними характеристиками. Так, ФК фіксує абсолютну перевагу утилітарного кри-

терію оцінки порівняно з гедонічним, раціональним та ін., властивим загально-

культурному концепту: світ "обертається" навколо людини й оцінюється з точки 

зору придатності / непридатності для його існування, тому фольклорна оцінка 

предмета або явища дійсності, яка оформилася концептуально, може не збігати-

ся з загальнокультурними уявленнями про те, що є гідним і правильним (напри-

клад, казки про спритних шахраїв) [5, с. 10-11]. 
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Фольклорний концепт на тлі відносно нейтральної загальнокультурної оди-

ниці демонструє "аксіологічну однолінійність" [272, с. 94] – яскраво виражену 

оцінну полярність  і  категоричність оцінки.  Це пов'язано з тим,  що оцінки  у 

фольклорній картині світу проявляються не у вигляді шкали, а у вигляді бінар-

них опозицій "добре – погано", "свій – чужий" та ін. [8, с. 3]. 

При текстовому втіленні ФК є найчастіше аксіологічно орієнтованим на ан-

тинорму, через заперечення якої вибудовується ідеальна модель світоустрою 

[272, с. 94]. Так, актуалізація ФК МАЧУХА (МАЧЕХА, STIEFMUTTER), що має в текс-

тах російських, українських і німецьких народних казок виключно негативну 

оцінку, абсолютизує позитивну оцінку свого концептуального антиподу – МАТИ 

(МАТЬ, MUTTER) [5, с. 11; 207, с. 8]. 

У цілому ФК не схильний до динаміки, мінливості, властивої культурному 

концепту. Останній, фіксуючи ціннісні домінанти, що забезпечують розуміння 

людиною світу, змінюється від культури до культури, від етносу до етносу, від 

однієї соціальної групи до іншої та від однієї особистості до іншої [61, с. 5], вби-

раючи актуальні образи та оцінки, у т.ч. й індивідуальні. У свою чергу, сприй-

няття ФК являє собою комунікативний процес, у якому той, хто говорить і слу-

хає, виступають як охоронці, транслятори колективного досвіду. Тому метою є 

не привнесення нового (авторського) знання у зміст концепту,  а  відтворення 

спільного, вже відомого знання з найменшими змінами [272, с. 94]. 

З функційної точки зору не всі ФК еквівалентні, оскільки здатні по-різному 

впливати на формування дискурсу, в якому вони інтеріоризовані. Ю.А. Емер ви-

діляє дискурсотвірні й недискурсотвірні ФК. Набір перших обмежений, до них 

належать ментальні одиниці, що структурують фольклорний дискурс шляхом 

взаємодії між собою і з іншими ФК (ЛЮБОВ, СІМ'Я, ВІЙНА, ПРАЦЯ та ін.). До дру-

гого типу належать концептуально оформлені уявлення етносу про натур- і арте-

факти (БЕРЕГ, ВОДА, ДІМ та ін.),  що отримали  символічне  наповнення  саме  у  

фольклорних текстах, у т.ч. і в результаті взаємодії з дискурсозображувальними 

концептами [272, с. 96]. 
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Дискурсотвірний потенціал ФК може бути реалізований не тільки в ініцію-

ванні ними фольклорного дискурсу, але і в "інодискурсивному середовищі", де 

вони зберігають і актуалізують свій зміст, створюючи "мініфольклорний дис-

курс" [272, с. 92]. 

Отже, фольклорний концепт, будучи дискурсивно зумовленим варіантом за-

гальнокультурного, має подібну з ним структуру, сформовану поняттєвими, об-

разними та ціннісними складниками. При ідентичності поняттєвого шару ФК 

має менш численну, але більш архаїчну образну палітру, а також демонструє 

більш категоричну утилітарну оцінність порівняно з загальнокультурним. Фольк-

лорний дискурс, генерований поєднаннями різних ФК, є одночасно і сферою їх 

існування як цілісного знання про вищі духовні цінності культури, представле-

ного в різних його жанрах. 

Явище дискурсивної концентрації концептів, що визначає напрям і характер 

розвитку дискурсу шляхом взаємного перетину або, навпаки, відторгнення кон-

цептів, отримав докладне висвітлення в лінгвістичній літературі [5; 133; 146; 181; 

189; 246]. Для його позначення вживаються терміни "концептосфера", "система 

концептуальних домінант", "дискурсивна конфігурація концептів", "концепто-

система дискурсу" та ін. При цьому, незважаючи на термінологічні розходження, 

дослідники визнають системну організацію подібного ментального утворення. 

Усупереч окремим спробам звузити обсяг відповідного поняття (напр., 

"концептосфера політичного дискурсу" [133], "концептосфера ЧАС в російських 

і німецьких народно-пісенних текстах" [244]), термін концептосфера традицій-

но позначає "єдиний когнітивно-семантичний континуум етносу" [182, с. 170], 

тобто сукупність усіх концептів певної лінгвокультури, що робить його непри-

датним для позначення способу організації концептів, релевантного в рамках 

певного дискурсу. 

Система концептуальних домінант виявляється, навпаки, занадто вузь-

ким терміном, оскільки не охоплює всієї концептуальної палітри дискурсу, за-

здалегідь зводячи її до найбільш частотних одиниць і виключаючи з поля зору 
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концептуальні змінні, в поєднаннях з якими домінантні концепти і розкривають 

свій дискурсотвірний потенціал. 

Дискурсивна конфігурація являє собою динамічну формацію концептів, яка 

ситуативно виникає в певному комунікативному середовищі [182, с. 173], що пе-

редбачає її мінливість навіть у рамках одного дискурсу залежно від жанрової спе-

цифіки і комунікативних намірів його учасників. Таке визначення суперечить від-

носно закритій, статичній природі концептосистеми фольклорного дискурсу, ме-

тою якого є збереження і відтворення фольклорних текстів з найменшими змінами.  

На відміну від вищезгаданих, термін концептуальна система (концептоси-

стема) не накладає кількісних і функційних обмежень  на даний об'єкт,  ак-

центуючи лише його системорелевантні властивості – множинність зв'язок, цілі-

сність і структурованість [416, с. 414]. Так, принцип множинності проявляється 

у перелічуваності концептів, що актуалізується у фольклорному дискурсі, прин-

цип зв'язку – в наявності між ними ієрархічних і лінійних відношень, принцип ці-

лісності – в холістичній єдності концептуального простору ННП, а принцип 

структурованості – в його ієрархічній організації. 

Як і будь-яка система [215, с. 47-48], концептосистема фольклорного дис-

курсу (ФД) конституюється системоутворюючими, системнонадбаними і систе-

мно-нейтральними концептами (в термінології В.І. Карасика – "генеративними", 

тобто центральними для певного дискурсу, що лежать в основі розгортання його 

смислів і норм), деривативними (похідними) та нейтральними [110, с. 89]. На 

жаль, В.І. Карасик не називає формальних критеріїв співвіднесення конкретних 

концептів з тією чи іншою категорією, проте цілком правомірним видається ви-

значення їх дискурсивного статусу за їх роллю у формуванні дискурсу. 

Таблиця 2.1 

Системні властивості ментальних елементів концептосистеми 

                  Ознаки  

                    концепту 

 

Типи концепту 

Генеративний 

концепт 

(генератив, 

автохтон) 

Деривативний 

концепт 

(дериватив) 

Нейтральний 

концепт 

(нейтрал,  

аллохтон) 

Фольклорний + + – 
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концепт 

Дискурсотвірний 

концепт 
+ – – 

 

Оскільки будь-який ФК є свого роду похідним від концепту загальнокультур-

ного, ключовою відмінністю генеративних елементів концептосистеми від дерива-

тивних слід, очевидно, вважати їх дискурсотвірний потенціал (табл. 2.1). При цьо-

му розподіл концептів на дискурсотвірні і недискурсотвірні є досить умовним, 

оскільки навіть оказіональна актуалізація концепту сприяє вирішенню визначених 

комунікативних завдань, а отже, і формуванню дискурсу [264, c. 134]. Різниця ж 

проявляється в характері самих завдань, виходячи з яких чітко диференціюються 

"конструктивні" концепти, службовці для побудови смислового "каркасу" дискур-

су, і "декоративні" концепти, що привносять в нього певну символічну образність. 

Генеративні концепти, що демонструють найвищу частотність актуаліза-

цій і виступають компонентами регулярних міжконцептних поєднань, є конс-

труктивними, базовими, "опорними", системо твірними концептуальними уні-

версаліями, які визначають специфіку цього типу дискурсу, що проявляються в 

його "когнітивній схемі" та "задають" семантичну й комунікативно-прагматичну 

своєрідність текстів, у яких відбувається їх мовна об'єктивація [146, с. 94]. 

Деривативні елементи концептосистеми, володіючи всіма властивостями 

ФК, є "недискурсоутворюючими" [272, с. 96], декоративними, оскільки їх актуа-

лізація привносить додаткові аксіологічні характеристики у вже існуючу пози-

ційну схему дискурсу. Порівняно з генеративами, вони більш численні, але ви-

являють помірну продуктивність і комбінаторну активність. 

Нейтральні концепти ФД самі по собі не  є  фольклорними.  Будучи  інге-

рентно властивими іншому дискурсу, вони були привносяться в ФД для вико-

нання одиничних комунікативних завдань, а тому часто позбавлені образності й 

оцінки, властивих фольклорному концепту. Вони показують низьку частотність 

актуалізації у ФД і беруть участь лише в оказіональних комбінаціях з генерати-

вами і деривативами, але не поєднуються один з одним. 
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Як нетипові, малоймовірні, слабо прогнозовані, а тому й нерегулярно реалі-

зовані, нейтральні концепти співставні з аллохтонами – концептуальними змін-

ними дискурсу (в термінології А.П. Приходька), в якій вони виділяються поряд з 

метахтонами – концептами, що дають ім'я дискурсу, і автохтонами – концеп-

тами, історично сформованими в певному дискурсі, продовжуючи регулярно в 

ньому відтворюватися [182, с. 202]. За винятком очевидної кореляції між нейт-

ральними та аллохтонними концептами проведення інших паралелей є доволі 

важкою справою: по-перше, ФК є не стільки продуктами ФД, скільки дискурсив-

но зумовленими варіантами однойменних загальнокультурних концептів, тому у 

ФД неможливо виділити автохтони, а по-друге, потенційний метахтон "фольк-

лор" як ім'я фольклорного дискурсу виглядає досить штучно, тому являє собою 

радше науковий термін, ніж власне ім'я концепту. 

Отже, концептосистема фольклорного дискурсу може бути визначена як на-

бір взаємодіючих генеративних, деривативних і нейтральних концептів, що ак-

туалізуються в дискурсі і тим самим породжують його. Незважаючи на тради-

ційність і відтворюваність ФД, а отже, і відносну стійкість його концептосисте-

ми, концептуальний профіль окремих його жанрів виявляє деякі якісні  та  кіль-

кісні відмінності, зумовлені комунікативними особливостями і прагматикою ві-

дповідних фольклорних жанрів. 

 

 

2.3. Концептосистема текстів німецької народної пісні 

 

Як провідний жанр фольклорного дискурсу, народна пісня є невід'ємним 

елементом особистого, трудового і суспільного життя народу. Вона відображає 

цілісність його світосприйняття та світовідчуття та може у будь-який хронологі-

чний момент закарбувати ту чи іншу стадію культурно-історичного буття люди-

ни, суспільства, держави в цілому [96, с. 150]. 

З історичної точки зору народна пісня являє собою мову, убрану в ритмічну 

форму, виникнення якої пов'язано насамперед з трудовою діяльністю людини. 

Так, пісня, яка спочатку супроводжувала і організовувала важку монотонну пра-
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цю, поступово ускладнювалася, втілюючи стереотипні, ціннісно значущі побу-

тові та буттєві ситуації та колективні настанови [191, с. 32]. Головне ж її призна-

чення полягало у вираженні певного емоційного ставлення до них, у показі ба-

гатства народних думок, почуттів і переживань [131, с. 57]. 

До генеративних концептів ННП належать FREUDE, HEIMAT, HERZ, LIEBE, 

LIED, MÄDCHEN, MANN, WANDERN і WEIN, які складають 4% всього концептуаль-

ного простору. Незважаючи на порівняно низьку продуктивність (28% від зага-

льного числа актуалізацій), ці концепти, володіючи найвищою комбінаторної 

активністю, сприяють формального і змістовного розгортанню дискурсу ННП 

шляхом створення мінімального контексту, необхідного для введення концепту-

альних змінних в його структуру. Наприклад, втілення концептів MÄDCHEN і 

LIEBE в піснях про кохання створює необхідні передумови для введення друго-

рядних концептів типу SCHÖNHEIT, KUSS, RING, BUHLE, TRENNUNG та ін. Пор.: (VL-

41) Ich weiß ein Meidlein hübsch und fein | das wollt mein steter Buhle sein...; (VL-

42) Liebchen wallt in fernem Lande | Meine Küsse geb ich dir, | Goldnes Ringlein! 

dich zum Pfande | Ließ sie, unter Küssen, mir. 

Висока концентрація певних генеративних концептів та ініційованих ними 

комбінацій у пісенних текстах лежить в основі тематичної типології останніх. 

Так, в піснях про кохання домінують LIEBE, HERZ, MÄDCHEN, MANN, в застільних 

– MANN, WEIN, LIED, в похідних – WANDERN, MANN, LIED, FREUDE і т.д. 

Найбільший сегмент концептуального простору ННП (90%) складають де-

ривативні концепти, представлені одиницями типу BRUNNEN, BERG, TAL, WALD, 

SCHÖNHEIT, VOGEL та ін., продуктивність яких коливається від 0,02% (HASS) до 

4,6% (ZEIT). Вони актуалізуються в текстах ННП різної тематики на перетині з 

генеративними концептами і один з одним, наповнюючи конкретним вмістом 

когнітивну схему, задану генеративними одиницями. Так, деривативи GESUND-

HEIT, FERNE, BERG, TAL, WALD та ін. втілюються в індивідуальних поєднаннях з 

генеративами WANDERN, FREUDE, HERZ, LIED, комбінація яких лежить в основі 

похідних пісень. Пор. (VL-43) Das Wandern schafft stets frische Lust | erhält das 

Herz gesund | Frei atmet draußen meine Brust | froh singet stets mein Mund; (VL-44) 
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Wand'rer schaut wohl in die Ferne, | Schaut in holder Augen Sterne, | Herz ist heiter 

und gesund. 

На тлі в цілому низької продуктивності деривативних концептів у ННП чіт-

ко виділяються одиниці KIND (1,3%), LEBEN (1,3%), SCHÖNHEIT (1,6%), VOGEL 

(1,2%), WALD (1,1%) и ZEIT (4,6%), які за своєю частотністю та комбінаторній ак-

тивності наближаються до генеративів. Однак на відміну від останніх вони не 

задають ідею і напрям розвитку дискурсу ННП, а створюють особливу символі-

чну образність, яка втілює аксіологічні настанови етносу. 

На відміну від інституційних дискурсів [109, с. 80-81, 182, с. 213], ФД, зок-

рема народно-пісенний, виявляє досить незначну кількість нейтральних концеп-

тів, що зберігають свої "інодискурсивні" властивості. Очевидно, це пояснюється 

тим, що регулярна актуалізація того чи іншого концепту, в якій би то не було 

сфері ФД, неминуче призводить до його "фольклоризації", тобто до придбання 

характерних образів і оцінок, що з часом трансформує цей концепт у дериватив-

ний. Отже, нейтральними залишаються тільки ті одиниці, які у ФД трапляються 

оказіонально і такому перетворенню не піддаються. 

У текстах ННП зафіксовані такі нейтральні концепти, як ARZT, GEBURT, 

SCHWANGERSCHAFT, SELBSTMORD, SÜNDE, KLOSTER тощо (6% концептуального 

простору ННП), запозичені, насамперед, зі сфери медичного і релігійного дис-

курсів. Оскільки їх низька сукупна продуктивність (2%) не дозволяє їм істотно 

впливати на формування дискурсу, їх роль в ННП обмежується створенням кон-

трастного аксіологічного фону, на якому генеративи й деривативи реалізують 

власну сполучуваність і виявляють бінарність оцінки. Пор.: (VL-45) Dein Vater 

lebt lustig in Freuden (оцінка +), | Gott lass es ihm wohl ergehn, | er denkt nicht mehr 

an uns beide, | will dich und mich nicht sehn. | Drum wollen wir uns stürzen | hinab in 

die tiefe See, | dort sind wir beide geborgen | vor Kummer, Leid und Weh (оцінка –). 

Елементи концептосистеми ННП мають не тільки функційні та кількісні, 

але також і якісні відмінності. З цієї точки зору концепти демонструють понят-

тєву зв'язаність один з одним, зануреність в якісь домени, "утворюють фон, на 

якому виділяється концепт" [193, с. 3]. Зміст цих доменів визначається змістом 
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самих ННП: оспівуючи побут людини, її трудову діяльність, особисті та суспі-

льні взаємини, ключові життєві події тощо, народні пісні створюють своєрідну 

фольклорну модель світу, концептуально упорядковану в домени ЛЮДИНА, 

ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ХРОНОТОП (табл. 2.2), які виражають найбільш істот-

ні відношення дійсності, задані протиріччям біологічного та соціального, живого 

та неживого, матеріального та нематеріального, простору та часу. 

Таблиця 2.2 

Обсяг і продуктивність концептуальних доменів у ННП 
 

Концептуальні  

домени 

Кількість  

концептів 

Кількість  

актуалізацій 

ЛЮДИНА 97 45% 3109 48% 

ПРИРОДА 42 20% 1118 17% 

КУЛЬТУРА 46 21% 1297 20% 

ХРОНОТОП 31 14% 974 15% 

Разом 216 100% 6498 100% 

 

Концептивні домени являють собою спосіб організації концептів, "співвід-

несених між собою в такий спосіб, що для розуміння одного з них необхідно ро-

зуміти всю структуру, в яку він входить" [160, с. 65]. Формуючи концептосисте-

му ННП, домени ЛЮДИНА, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ХРОНОТОП  мають  три-

рівневу ієрархічну будову, задану ступенем абстрактності когнітивно-аксіологіч-

ного змісту концептів, які їх наповнюють [253, c. 49]. 

Максимально абстрактні одиниці – гіперконцепти – володіють гіпертрофо-

ваною поняттєвою складовою на тлі нівельованої образно-оцінної. Вони є нау-

ковим конструктом і виконують по суті функцію класифікатора, що дозволяє 

диференціювати концепти спадних рівнів абстракції. 

Проміжний ярус займають гіпоконцепти, що володіють збалансованим ко-

гнітивно-аксіологічними змістом, проте допускають наступну конкретизацію 

поняттєвих компонентів у (ката)концептах – "найдрібніших і далі неподільних 

на певному етапі розвитку абстрагуючих можливостей розуму атомарних елеме-
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нтів системи" [182, с. 184]. Останні характеризуються детальною розробленістю 

образної складової і абсолютизацією оцінної. 

Когнітивно-семантична близькість концептів, зумовлена їх приналежністю 

до одного домену, істотно впливає на їхню сполучуваність, підвищуючи ймовір-

ність їх перетину. Будучи співвіднесеними з тим чи іншим доменом на підставі 

визначеної якісної характеристики, концепти ніби "нанизуються" на неї, а тому 

основою концептуального простору може бути тільки якість, а не концепт [75, с. 

103; 312, c. 10].  

 

Рис. 2.1. Концептосистема текстового простору ННП 

 

Нагадаємо, що концептосистема ННП конституюється мережею змістовно й 

функційно різних ментальних одиниць, упорядкованих у домени, кожен з яких, 
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у свою чергу, складається з одиниць спадних рівнів абстракції впритул до (ката)-

концептів – найдрібніших і далі неподільних одиниць (рис. 2.1, Додаток Б-2). 

 

2.3.1. Концептуальний домен ЛЮДИНА . Антропоцентрична теза 

Протагора про те, що людина є мірою всіх речей, знаходить своє відображення в 

обсязі та розмаїтті когнітивно-семантичного змісту однойменного концептуаль-

ного домену, що становить практично половину концептуального простору ННП 

(45%) і концентрує народні уявлення про найбільш значущі явища внутрішнього 

і зовнішнього світу людини. Протиріччя між внутрішнім (біологічним) і зовніш-

нім (соціальним) аспектами буття людини є головною передумовою її існування, 

оскільки "соціальність – це діяльний зовнішній прояв і ствердження внутріш-

нього «Я»" [17]. 

Якщо вважати два головних прояви  homo  conceptualis  ("людина концепту-

альна") в єдності її біологічного та соціального начал гіперконцептами, то спадні 

рівні її концептуалізації найкраще проявляються в гіпоконцептах і аксіологічних 

(бінарно-оцінних) опозиціях. Гіперконцептуальна сутність людини – це най-

більш суттєві об’єктивно задані характеристики, пов’язані з її біовітальними та 

соціально заданими параметрами, у т.ч. й на основі усталених бінарно-оцінних 

опозицій (табл. 2.3), більшість з яких є спільними для біологічного та соціально-

го вияву людини (‘свій – чужий’, ‘добре – погано’,‘задоволення – страждання’).  

Таблиця 2.3 

                         Бінарно-оцінні опозиції у структурі домену ЛЮДИНА 

 Гіпоконцепт Бінарно-оцінні опозицїї 

Л
Ю

Д
И

Н
А

  

Б
ІО

Л
О

ІЧ
Н

А
 

СТАТЬ ‘чоловік – жінка’ 

ВІК ‘молодий – старий’ 

ТІЛО – 

СТАН ‘задоволення – страждання’ 

Л

Ю
Д

И
-

Н
А

  

С
О

Ц
ІА

-

Л
Ь

Н
А

 

СТУПІНЬ СПОРІДНЕНОСТІ ‘свій – чужий’ 

СТОСУНКИ  ‘свій – чужий’ 
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ПОЧУТТЯ  ‘добре – погано’ 

ЦІННОСТІ  ‘добре – погано’  

ІНТЕРАКЦІЯ ‘задоволення – страждання’ 

СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ‘багатий – бідний’ 

 

Ознакою, що об'єднує окремі концептуальні одиниці в гіперконцепт ЛЮ-

ДИНА БІОЛОГІЧНА, є образ людини як живої істоти з притаманними їй фізіо-

логічними особливостями і вітальними потребами. Подальша конкретизація цієї 

ознаки здійснюється гіпоконцептами СТАТЬ, ВІК, ТІЛО і СТАН, архітектоніка яких 

відбиває архаїчні опозиції, задані бінарністю фольклорної оцінки (див. табл. 2.3). 

Структура гіпоконцепту СТАТЬ включає всього дві одиниці – MANN і WEIB, 

протиставлені одна одній за природою концептуалізованих ними сутностей – 

чоловічого і жіночого начал [254, c. 144]. Незважаючи на їх комплементарність, 

MANN і WEIB демонструють функційну і кількісну асиметрію. Будучи генератив-

ним концептом, MANN виявляє відносно високу продуктивність та ініціює 6% 

міжконцептних комбінацій, зафіксованих у ННП (у т.ч. і з WEIB), у той час як 

сам WEIB актуалізується як дериватив і бере участь лише в 1% комбінацій. Оче-

видно, це пояснюється уявленням про підлеглу, залежну роль жінки, характер-

ним для світогляду патріархального селянства. Пор. (VL-46) Er warf ihr das Netz 

wohl über'n Leib, | wohl über'n Leib. | Da ward sie des jungfrischen Jägers Weib, | des 

Jägers Weib. 

Незначна роль концепту WEIB у текстах ННП зумовлена, ймовірно, ще й 

тим, що ідея жіночого начала знаходить втілення в народно-пісенних текстах 

переважно шляхом актуалізації генеративу MÄDCHEN (пор.: (VL-47) Doch das 

Schau'n nach hübschen Mädchen | die so freundlich nach mir sehn, | nach den brau-

nen, nach den blonden | wirst du mir doch zugestehn <...>), який переважає за час-

тотністю і кількістю ініційованих комбінацій (6,14% і 12% відповідно). Однак 

через те, що основною ознакою концепту MÄDCHEN, який породжує більшість 

образних і ціннісних смислів, є "молодість" (підтверджується самим фактом на-

явності обох концептів MÄDCHEN і WEIB у концептуальному просторі ННП), до-
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цільним представляється співвідношення його з гіпоконцептом ВІК. Пор.: (VL-

48) Drum lad ich als mein Leben Tage | nie alte Weisen auf mein 'Wage' <...> | Drum 

lad ich all mein Lebentage | nur junge Mädchen auf mein 'Wage' | Hüh, Schimmel, 

hüh ja hüh, hüh, Schimmel hüh!  

Крім згаданого генератива MÄDCHEN, гіпоконцепт ВІК включає й такі дери-

вативні концепти, як ALTER, JUGEND, KIND, які активно взаємодіють між собою 

(пор.: (VL-49) In einem Polenstädtchen, | da wohnte einst ein Mädchen, | das war so 

schön. | Sie war das allerschönste Kind, | das man in Polen find't <...>). Бінарно-

оцінна оппозиція 'молодий – старий', яка структурє гіпоконцепт ВІК, ґрунтується на 

абсолютизації позитивності JUGEND, KIND і MÄDCHEN, з одного боку, та негативнос-

ті ALTER, – з іншого: (VL-50) Hätt ich siben wünsch in meiner gwalt, | hab ich unrecht? 

| So wollt ich wünschen: allzeit jung und nimmer alt; | Sag mir! hab ich unrecht? 

Комбінаторна активність концептів, підпорядкованих ВІКу, також нерівно-

мірна. Високу продуктивність демонструють поєднання, утворені MÄDCHEN і 

KIND, у той час як JUGEND і ALTER зустрічаються лише у спонтанних комбінаці-

ях, що пояснюється наявністю прототипового образу  в  когнітивній  структурі 

перших і його відсутністю у других. Так, фольклорний образ дівчини в ННП 

включає такі прототипові ознаки, як 'світле волосся', 'блакитні очі', 'червоні гу-

би', 'світла шкіра', 'рум'яні щоки', 'ніжність', що забезпечує регулярні комбінації 

MÄDCHEN з елементами гіпоконцепту ТІЛO: (VL-51) Sie hat ja recht goldfarbenes 

Haar | und wie kristallen Äuglein klar | zart und schön Wänglein fein | und ein rosen-

rothes Mündelein | wem sollt solches Döckelein | nicht auf Erden die Liebste sein? 

Висока сполучуваність концепту KIND визначається прототиповими ознаками 

'побожність', 'радість', 'безтурботність', властивими його образній складовій: 

(VL-52) Gott, lass dein Heil uns schauen; | auf nichts Vergänglichs trauen, | nicht 

Eitelkeit uns freun! | Lass uns einfältig werden, | und vor dir hier auf Erden | wie 

Kinder fromm und fröhlich sein!  

Гіпоконцепт ТІЛО формується фольклоризованими уявленнями про фізич-

ну оболонку людини (LEIB), її частинах і органах (HERZ, AUGE, BLUT, HAAR, 

HAND, MUND, WANGEN). Він є єдиним гіпоконцептом домену ЛЮДИНА, чия од-



84 

норідна структура не містить аксіологічної бінарної опозиції, бо об'єднані ним 

одиниці виявляють однаковий оцінний вектор (позитивний), а їх розрізнені об-

разні компоненти складають у сукупності єдиний образ – образ людини (в дис-

курсі ННП – найчастіше дівчата), що пояснює високу продуктивність їх поєд-

нань один з одним і з концептами MÄDCHEN і SCHÖNHEIT. Пор.: (VL-53) Sie hat 

ein' roten Munde | Und zwei Äuglein klar, ja klar,| Auch ein' schneeweißen Leibe. | 

Dazu goldfarbnes Haar, | Das zieret sie fürwahr. 

Концепти, що формують категорію ТІЛО, демонструють відносно рівномірну 

частотність (0,5 – 0,8%) і сполучуваність (0,6%), оскільки актуалізуються в ос-

новному в комбінаціях один з одним. Найвищі показники – у генератива HERZ 

(2% і 3% відповідно), що володіє гранично деталізованою образно-асоціативною 

складовою, яка, крім традиційних "предметних" ознак серця як 'органу – осеред-

ку почуттів', 'посудини', 'вмістилища' і ін. [172, с. 340] ((VL-54) Das liebe Mäd-

chenangesicht | vergess ich nun und nimmer nicht | das füllt mein armes Herz mit Weh 

| so lang – bis ich ein anderes seh), включає також антропоморфні ознаки, що 

приписують серцю емоційні переживання, інтелектуальні здібності та поведін-

кові шаблони, властиві людині [197, с. 106]. Це значно підвищує дискурсивну 

затребуваність концепту HERZ і розширює спектр можливих контекстів його ак-

туалізації. Пор.: (VL-55) Guter Mond, du sollst es wissen | weil du so verschwiegen 

bist | warum meine Tränen fließen | und mein Herz so traurig ist; (VL-56) Keine 

Stund in der Nacht | da nicht mein Herz erwacht | und an dich denkt | dass du mir 

tausendmal | dass du mir tausendmal | dein Herz geschenkt; (VL-57) Ei wie lacht des 

Wandrers Herz | Heut 'am letzten Tag im März. 

Інтегруючою ознакою гіпоконцепту СТАН є ідея фізичного (DURST, GEBURT, 

GESUNDHEIT, HUNGER, KRANKHEIT, LEBEN, LEID, RUHE, SCHLAF, SCHMERZ, BETRUN-

KENHEIT, SCHWANGERSCHAFT, TOD) і психічного (FREUDE, ANGST, TRAUER, TRAUM, 

ZORN, ZUFRIEDENHEIT) аспектів існування людини, а також їх зовнішніх проявів 

(LACHEN, TRÄNEN). Універсальна аксіологічна опозиція 'задоволення – страждан-

ня', що лежить в основі структури СТАНу, протиставляє один одному концепти, 

які відображають уявлення про комфортні стани, що сприяють нормальній жит-
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тєдіяльності людини, і дискомфортних станах, що перешкоджають їй. Пор.: (VL-

58) Im Wald und auf der Heide, | da such ich meine Freude, | ich bin ein Jägersmann 

<...> | den Wald und Forst zu hegen, | das Wildbret zu erlegen, | mein Lust hab ich 

daran <...>; (VL-59) Ich hab mit einem jungen Ritter gespielt | ein Kindlein muß ich 

tragen <...> Ach Mutter liebste Mutter mein | ich kann nicht essen noch trinken | 

Macht mir ein Bettlein weiß und fein | daß ich darin kann liegen. 

Продуктивність концептів, що втілюють різні аспекти стану людини, коли-

вається від 0,1% до 0,7%, а їх комбінаторна активність – від 0,3% до 1,7%. На 

цьому тлі домінують генератив FREUDE (3,7% і 8% відповідно), а також дерива-

тиви TRAUER (1% і 2,5%), LEBEN (1,3% і 2,5%) і TOD (1% і 3,6%) Утворені ними 

опозиції 'радiсть – смуток', 'життя – смерть' відображають діалектику єдності 

протилежностей, що є "коренем усякого руху і життєвості" [65, с. 530]. Пор.: 

(VL-60) Mein Eigen soll sie sein | Keinem Ander'n mehr als mein | So leben wir in 

Freud 'und Leid | bis daß der Tod uns beide scheid'. 

Гіперконцепт ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА концентрує уявлення про різні ас-

пекти соціального досвіду, упорядкованого категоріями СТУПІНЬ СПОРІДНЕНОСТІ, 

СТОСУНКИ, ПОЧУТТЯ, ІНТЕРАКЦІЯ, ЦІННОСТІ, СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС (див. табл. 2.3).  

Ментальні складники гіпоконцепту СПОРІДНЕНІСТЬ об'єднуються навколо 

ідеї сім'ї як найближчого соціального оточення людини. При цьому концептам 

MUTTER, VATER, BRUDER і BRAUT, що сигналізують виключно позитивну оцінку, 

протиставлений єдиний "антиконцепт" STIEFMUTTER. Попри низьку продуктив-

ність останнього в ННП (аналіз зафіксував його актуалізацію лише в одному-

єдиному пісенному тексті), STIEFMUTTER є одним із ключових концептів ФД, що 

належить до традицій шлюбного обміну давніх германців, які вважали, що узята 

в дружини жінка з іншого роду приносить нещастя [207, с. 12]. Таким чином, ко-

гнітивною передумовою ціннісного протиставлення концептів у рамках гіпонімії 

ступеня спорідненості служить опозиція 'свій – чужий', де "свій" асоціюється з 

любов'ю, турботою, довірою і захистом, а "чужий" – зі злом, нещастям, підступ-

ністю і жорстокістю [250, c.48]. Пор.: (VL-61) Lieb Mama, ich bin da, ich dein 

Hänschen hoppsassa | Glaube mir, ich bleib hier. Geh nicht fort von Dir | Da freut sich 
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die Mutter sehr und das Hänschen noch viel mehr | Denn es ist, wie ihr wißt, gar so 

schön bei ihr; (VL-62) Was wünschest du denn deiner Stiefmutter? | "Einen hölzernen 

Stuhl in der Hölle" | Was soll darüber schweben? | "Lauter kleine Flammen". 

На аксіологічній опозиції 'свій – чужий' грунтується також гіпоК СТОСУН-

КИ, який відбиває уявлення про любовні та дружні міжособистісні відношення. 

Позитивну оцінність проявляють деривативи BUHLE, LIEBESPAAR, FREUND і 

FREUNDSCHAFT, які втілюють  гармонійні  відносини між людьми  на  підставі  

спільних поглядів і почуттів. Пор.: (VL-63) Die Freundschaft bleibt die Kette | hier 

und an jeder Stätte, | die uns zusammen hält | Reicht euch die Bruderhände | bleibt 

Freunde bis ans Ende | auf dieser schönen Welt. 

Їм протиставлені ANDERE(R) і FEIND, які втілюють ідею конкуренції, конфрон-

тації та розбіжностей між людьми ((VL-64) Und als ich wieder kam zu ihr, | Ver-

dorret war der Baum. | Ein andrer Liebster stand bei ihr, | Jawohl, es war ein Traum). 

Незалежно від свого оцінного вектора, концепти, що утворюють категорію СТО-

СУНКИ, характеризуються в цілому низькою продуктивністю (0,1% – 0,5%). Не-

значну перевагу виявляють FREUND і ANDERE(R), що володіють більш деталізова-

ними образно-асоціативними складниками. 

Тісні ментальні зв'язки поєднують елементи гіпоК ВІДНОСИНИ і ПОЧУТТЯ. 

Останній концентрує концепти навколо ідеї суб'єктивного оцінного ставлення 

людини до об'єктів і явищ зовнішнього світу, в т.ч. і до інших людей. На відміну 

від емоційних реакцій, розкритих підпорядкованими гіпоконцепту СТАН одини-

цями FREUDE, ANGST, ZUFRIEDENHEIT та ін., почуття пов'язані із задоволенням не 

фізіологічних, а духовних потреб особистості [81, с. 28]. 

Позитивну оцінку містять ціннісні компоненти таких концептів, як LIEBE, 

GLÜCK, HOFFNUNG, SORGLOSIGKEIT, а негативну – HASS, NEID, SCHANDE, SEHN-

SUCHT. Утворювана ними опозиція 'добре – погано' відображає бінарність фольк-

лорної оцінки людських почуттів на підставі утилітарного критерію, тобто вихо-

дячи з їх "корисності" для нормальної життєдіяльності та взаємовідносин з ін-

шими людьми: (VL-65) Ach, was ist die Liebe | Für ein süßes Ding! | Mut gibt sie 

zur Arbeit, | Hilft sie uns verrichten; (VL-182) Hassen und neiden | muß ich zwar lei-
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den| doch soll´s die Freuden| von mir nicht scheiden| Grünet die Hoffnung | halb hab 

ich gewonnen <…>. 

Актуалізація елементів гіпоК ПОЧУТТЯ в дискурсі ННП оказіональна, а тому 

їхня індивідуальна і комбінаторна активність не перевищує 0,6%. Виняток ста-

новить лише генератив LIEBE, що показує 4,4% і 11%, відповідно. Така асиметрія 

пояснюється, по-перше, багатогранністю самого почуття любові, об'єктом якого 

можуть виступати чоловік, батьки, діти, батьківщина, Бог тощо, а по-друге, – 

його телеономним статусом у німецькій лінгвокультурі, що призводить до його 

детальної ментальної, мовної та дискурсивної розробленості [212, с. 5]. 

Гіпоконцепт ЦІННОСТІ формується телеономами EHRE, FREIHEIT, PFLICHT, 

REINE, SCHÖNHEIT, SPARSAMKEIT, TREUE, TUGEND, WEISHEIT, WISSEN, яким у рам-

ках опозиції 'добре – погано' протиставлені DUMMHEIT, FALSCHHEIT, HÄSSLICH-

KEIT, STOLZ і UNTREUE. При цьому позитивну оцінку демонструють одиниці, що 

концептуалізують об'єкти, явища або абстрактні ідеї, які втілюють суспільні іде-

али і виступають завдяки цьому як еталон належного. Негативну оцінку містять 

їхні антиподи – об'єкти, явища, ідеї, що підлягають громадському осуду. Пор.: 

(VL-66) Deutschlands Jünglingen zu Ehren | will auch ich den Becher leeren | die für 

Ehr' und Freiheit fechten | selbst ihr Fall sei heilig mir!; (VL-67) O Mägdelein, o 

Mägdelein, | Wie falsch ist dein Gemüte! | Schwurst mir Treu 'in meinem Glück, | Nun 

bin ich arm, du gehst zurück. | O Mägdelein, o Mägdelein, | Wie falsch ist dein Gemüte! 

На фоні загалом низької продуктивності (до 0,6%) і сполучуваності (до 

1,4%) деривативів, що входять до складу гіпоК ЦІННОСТІ, чітко виділяється 

SCHÖNHEIT, чия індивідуальна активність у дискурсі ННП досягає 1,6%, а комбі-

наторна – 2,2%. Це пояснюється тим, що SCHÖNHEIT поряд з іншими телеоно-

мами німецької лінгвокультури типу LIEBE, HEIMAT, WEIN, співвіднесених з ін-

шими концептуальними доменами на підставі специфіки їхніх поняттєвих склад-

ників, мають широкий спектр образно-асоціативних ознак, що сприяють реалі-

зації естетичної функції пісні. У когнітивній структурі решти одиниць гіпоК 

ЦІННОСТІ валоративні компоненти домінують над образними, що дозволяє їм 

конкретизувати і точно нюансувати в ННП актуалізацію SCHÖNHEIT, LIEBE, HEI-
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MAT, WEIN та ін. Пор.: (VL-51) Gott grüß mir die im braunen Rock | weil sie mir ist 

die liebste Dock | denn sie ist gezieret gar wol | mit Schön und Tugend wie sie sein soll; 

(VL-68) Du mein einzig Licht, | Die Lilg und Ros hat nicht, | Was an Farb und Schein | 

Dir möcht ähnlich sein, | Nur daß dein stolzer Mut | Der Schönheit unrecht thut. 

Низхідні складнитки гіпоконцепту ІНТЕРАКЦІЯ відбивають уявлення про 

процес (ABSCHIED, GRUSS), форми (ABSAGE, GEHEIMNIS, KLAGE, RAT, SCHWUR, SE-

GEN, SPIEL, TROST, VERZEIHUNG, WARTEN, ZANK), засоби (FREUNDLICHKEIT, KUSS, 

WORT), обставини (TREFFEN, TRENNUNG) і учасників (LEUTE) комунікативної вза-

ємодії та виявляють не лише позитивну чи негативну оцінки, а й амбівалентну. 

При цьому кваліфікація того чи іншого комунікативного явища ґрунтується не 

стільки на утилітарному, скільки на гедонічному (сенсуальному) критеріях, які 

лежать в основі аксіологічної опозиції 'задоволення – страждання'. Пор.: (VL-69) 

Wahre Liebe ist zufrieden, | Sei's ihr kärglich auch beschteden | Dennoch froh und 

wohlgemut | Unter liebevollen Küssen | Schmeckt ihr auch der kleinste Bissen | Über-

schwenlich süß und gut; (VL-33) Lauter Augen feucht von Tränen | lauter Herzen voll 

von Gram! | Keiner kann es sich verhehlen | daß er schweren Abschied nahm. 

Амбівалентність проявляють концепти LEUTE і WORT. Перший відбиває уяв-

лення про осіб, які прямо чи опосередковано беруть участь у комунікації, чия 

оцінка залежить від того, чи поділяють вони почуття, погляди або інтереси адре-

санта. Пор.: (VL-70) Und fröhliche Leute | die ziehen mit uns auf und ab | von Lande 

zu Lande | mit rüst'gem Wanderstab; (VL-71) Als ich mit meinem Schatz in die Kirch 

'wollte gehn, | Viel falsche, falsche Zungen | an der Türe stehn; | Die Eine red't dies, 

die Andre redet das, | Das machte mir gar oft die Äuglein naß. У свою чергу, кон-

цепт WORT втілює ідею вербального засобу комунікації, який сам по собі не має 

оцінки і набуває її в контексті. Пор.: (VL-49) Und in der Trennungsstunde, | da kam 

aus ihrem Munde, | das schönste Wort; (VL-68) Nur daß dein strenges Wort | Mich 

wehrt vom süßen Port. 

Продуктивність концептів категорії ІНТЕРАКЦІЯ не перевищує 0,8%, а сполу-

чуваність – 1,4%, проте на відміну від складників інших гіпоконцептів,  їх  дис-

курсивна активність є більш рівномірною.  
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Інтегративним ознакою гіпоконцепту СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС є уявлення про 

положення, що його займає індивід у суспільстві завдяки своєму походженню чи 

трудовій діяльності. Характерною особливістю цієї категорії є відсутність єди-

ного критерію оцінки [249, c.75]. Так, головною аксіологічною опозицією, на 

якій ґрунтується протиставлення концептів KAISER, KÖNIG, RITTER, WIRT(IN), 

BAUER, з одного боку, і KNECHT, – з іншого, є опозиція 'багатий – бідний'. Пор.: 

(VL-72) O dann schlaf ich ruhig ein | Freue mich nicht wenig | Bin vergnügt und kann 

es sein | Mehr als unser König | Seine Schätz' und seine Macht | Nähm' ich nicht für 

solche Nacht; (VL-73) Brauns Mägdlein las mich unverschmecht | ich bin meins Guts 

ein armer Knecht | und bin wol deines gleichen. 

Як показує аналіз, позитивна оцінка у структурі концептів BOTE і ARZT зу-

мовлена уявленнями про користь, принесену представниками відповідних про-

фесій, тобто є заснованою на утилітарному критерії ((VL-74) Frau Nachtigall, 

mach dich bereit | der Tag bricht an, es ist hoch Zeit | Du sollst mein treuer Bote sein | 

wol zu der Allerliebsten mein), а оцінка в концепті JÄGER – на гедонічних критері-

ях, що припускають задоволення від виконуваної роботи ((VL-75) Es jagt ein Jä-

ger wohlgemut. | Er jagt aus frischem freien Mut | Wohl unter ein grüne Linden; | Er 

jagt derselben Tierlein viel | Mit seinen schnellen Winden). При цьому апеляцій до 

концептів з негативною оцінкою, заснованій на тих же критеріях, ННП не міс-

тить, а отже, говорити про наявність аксіологічних опозицій тут неправомірно. 

Частотність концептів, підпорядкованих гіпоК СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС, ледь до-

сягає 0,4%, а комбінації за їх участю поодинокі. Така "епізодична" роль цих мен-

тальних одиниць у формуванні дискурсу ННП зумовлена тим, що їх актуаліза-

ція, здійснювана за допомогою порівнянь, алегорії чи персоніфікації, служить 

виключно для створення образності, у той час як у формуванні смислової "тка-

нини" дискурсу вони участі не беруть. Пор.: (VL-76) Die Lerch' als Morgenbote | 

sich in die Lüfte schwingt | eine frische Reisenote | durch Wald und Herz erklingt. 

Отже, ієрархічна структура концептуального домену ЛЮДИНА формується 

гіперконцептами ЛЮДИНА БІОЛОГІЧНА і ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, гіпорівні 

яких представлені категоріями СТАТЬ, ВІК, СТАН, ПОЧУТТЯ, СТОСУНКИ СОЦІАЛЬНИЙ 
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СТАТУС тощо. Останні створюються оцінно-бінарними  опозиціями  'чоловік – 

жінка', 'молодий – старий', 'добре – погано', 'свій – чужий', 'багатий – бідний', 

протиставляють один одному концепти з різною оцінкою і проявляють при цьо-

му кількісну асиметрію з абсолютною перевагою "позитивних" концептів. Най-

вищу продуктивність і сполучуваність демонструють MÄDCHEN, KIND, HERZ, 

FREUDE, LIEBE і SCHÖNHEIT, що втілюють традиційні цінності патріархального се-

лянства і лежать в основі розгортання фольклорного дискурсу. 

 

2.3.2. Концептуальний домен ПРИРОДА . Уявлення про природне 

середовище існування людини концентрує в собі домен ПРИРОДА. Він стано-

вить 20% концептуального простору ННП [260, c.663]. Суперечливість, що про-

низує всі сфери цього КД, і є головною умовою його існування та виявляє себе 

також у своїй структурі як діалектична єдність органічного (живого) та неорга-

нічного (неживого) в їх протиставленні людині (див. табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

                  Бінарно-оцінні опозиції у структурі домену ПРИРОДА 

 Гіпоконцепти Бінарно-оцінні  опозиції 

Ж
И

В
А

 

П
Р

И
Р

О
Д

А
 

ФЛОРА ‘задоволення – страждання’ 

 

ФАУНА - 

Н
Е

Ж
И

В
А

 

П
Р

И
Р

О
Д

А
 

ФТИХІЯ ‘задоволення – страждання’ ‘ 

НЕБЕСНІ ТІЛА  ‘свій – чужий’, ‘гірський – низинний’ 

ПОГОДА ‘задоволення – страждання’  

ЛАНДШАФТ  ‘відкритий простір – закритий простір’, 

‘верх – низ’, ‘свій – чужий’ 
 

Основне призначення концептів домену ПРИРОДА у формуванні текстів 

ННП, що визначає їх продуктивність і комбінаторику, полягає у створенні сим-

волічної образності – заміщенні образу самої людини, її дії або емоційного стану 

образом-символом, символічною дією або символічною картинкою за допомо-

гою образного паралелізму [80]. При цьому зіставлення явищ людського життя з 
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об'єктами або явищами природного світу зумовлено не анімістичним світогля-

дом людини як такої, що не відокремлює себе від природи, а цілком усвідомле-

ним поетичним прийомом [131, с. 52]. 

Гіперконцепт ЖИВА ПРИРОДА відображає ідею матеріального світу як 

сукупність живих організмів і конкретизує її в гіпоконцептах ФЛОРА і ФАУНА  

Гіпоконцепт ФЛОРА включає ФК BAUM, BITTERKEIT, BLUME, BLÜTE, DUFT, 

KRAUT і VERWELKEN, що відображають уявлення про найбільш значущі (з погля-

ду селянства) елементи світу рослин і етапах їх життєвого циклу [260, C. 663]. 

Позитивну сенсуальну оцінку, засновану на задоволенні від сприйняття від-

повідних явищ, демонструють BLUME, BLÜTE і DUFT, що зумовлено наявністю 

асоціативних ознак 'краса', 'свіжість', 'аромат' в їх когнітивній структурі. Пор.: 

(VL-77) Freude lacht uns überall | in der Vöglein Liederschall | in der Wiesen fri-

schem Grün | in der Blumen zartem Blühn. Регулярна актуалізація цих ознак у ком-

бінаціях з MÄDCHEN, JUGEND і SCHÖNHEIT сприяє створенню символічних образ-

них паралелей 'квітка – дівчина', 'свіжість – молодість', 'аромат – краса', 'цвітіння 

– любов / щастя'. Пор.: (VL-78) Denn ihr Herz ist voller Süssigkeit, | zarter Duft 

entströmt dem Blütenkleid. | Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein | und das heisst 

Erika; (VL-79) Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blüht. 

Антиконцептами, протиставленими позитивним BLUME, BLÜTE і DUFT у рам-

ках опозиції 'задоволення – страждання', є BITTERKEIT і VERWELKEN. Їх головні 

негативні ознаки ('гіркий' і 'млявий' / 'сухий') виступають в якості "асоціативного 

містка" між смаковими / тактильними відчуттями людини, з одного боку, та емо-

ційними, – з іншого, в результаті чого гірка трава і зів'ялі квіти стають символа-

ми печалі: (VL-80) Die Nesselein sind bitt'r und herb | sie brennen gar so sehr, ja 

sehr; (VL-81) Nie werd 'ich als Rose blühn, | Denn ich welke traurig hin | In der 

hohen, | In der dreistockhohen, | Grauen Stadtkaserne. 

Символічні картини, що відображають певний емоційний стан людини, 

створюються також при актуалізації в ННП концептів BAUM і KRAUT, проте їх 

оцінка не є іманентною, а приписується їм у контексті залежно від характеру 

стану, що символізується шляхом їх комбінування з BLÜTE чи VERWELKEN. Так, 
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квітучі дерева і трави є символом щасливого кохання, а зів'ялі, відповідно, – не-

щасного: (VL-78) Dieses Mädel ist mein treues Schätzelein | und mein Glück, Erika. | 

Wenn das Heidekraut rotlila blüht | singe ich zum Gruss ihr dieses Lied; (VL-64) Und 

als ich wieder kam zu ihr | Verdorret war der Baum | Ein andrer Liebster stand bei ihr 

| Jawohl es war ein Traum. 

Найвищу продуктивність і сполучуваність закономірно виявляють концепти 

BLUME (1,4% і 1,7% відповідно) і BAUM (0,8% і 1,1%) завдяки наявності тісних 

ментальних зв'язків з генеративами MÄDCHEN і MANN, заснованих на символіч-

них паралелях 'квітка – дівчина' ((VL-82) Den Zaun kann ich besteigen wol | das 

solltu von mir wissen | Der Blümlein eins mir werden soll | will solches fein geflissen) 

і 'дерево – чоловік' ((VL-83) Die Kirschen von dem Bäumelein | die schmeсken 

zuckersüß | ach wenn mich nur mein Mütterlein | bald heierathen ließ). 

Як і у складі різних гіпоконцептів домену ЛЮДИНА, концепти з позитив-

ною оцінкою чисельно переважають. При цьому антиконцепти представлені не 

тільки меншою кількістю одиниць (BITTERKEIT і VERWELKEN), а й виявляють най-

нижчу частотність (0,04% від загального числа актуалізацій), що спростовує тезу 

Ю.А. Емер про те, що при текстовому втіленні фольклорний концепт найчастіше 

виявляється аксіологічно орієнтованими на антинорму, через заперечення якої 

вибудовується ідеальна модель світоустрою [272, с. 94]. 

Гіпоконцепт ФАУНА відображає народні уявлення про тваринний світ і є 

представленим у ННП значно меншою кількістю концептів, ніж відповідна об-

ласть концептуального простору інших жанрів фольклорного дискурсу – насам-

перед, казок [189] і загадок [147], де зоологічні концепти актуалізують антропо-

морфні ознаки і втілюються у функції дійових осіб з метою осуду або осміюван-

ня людських вад. У ННП цим ментальним одиницям відводиться менш істотна 

роль – відтворення картини селянського побуту, з одного боку, і символізація 

емоційного стану людини, – з іншого. Це обмежує обсяг гіпоК ФАУНА такими 

елементами, як FLÜGEL, HAHN, PFERD, TIER і VOGEL.. 

Як показує аналіз, до складу гіпоконцепту ФАУНА входять одиниці з проти-

лежними оцінними знаками, проте з огляду на те, що підставою цих знаків слу-
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жать різні критерії (гедонічний для HAHN, утилітарний для TIER і PFERD і зміша-

ний для VOGEL і FLÜGEL) говорити про наявність бінарних опозицій у даному 

випадку некоректно. 

Вектор і критерії оцінки, що формують валоративний складник зоологічних 

концептів, визначаються, як і у випадку гіпоК ФЛОРА, оцінкою того предмета чи 

явища, які ці концепти символізують. Так, позитивну кваліфікацію отримують 

всі перелічені одиниці, крім HAHN, який у всіх випадках актуалізації символізує 

ранок як закінчення чогось приємного – наприклад, побачення ((VL-84) Kоmm 

dann der Morgenstund, | kreiht der alte Hahn. | Liebster mein, Liebster mein, | dann 

mußt du gehn) чи гулянки ((VL-85) Als der Hahn fing an zu krähen, | Und die 

Flaschen alle leer, | Und die Teufel schon betrunken, | Da kam Satanas daher). 

Судячи з контекстів актуалізації концептів TIER і PFERD, їх позитивна оцінка 

мотивується уявленнями про користь, принесену тваринами, які є об'єктом кон-

цептуалізації. Так, комбінація "JÄGER – TIER" відбиває образ тварини, вживаної в 

їжу ((VL-86) Des Jägers seine Lust, | das hat der Herr noch nicht gewusst, | wie man 

das Wildpret schießt, | man schießt es in die Bein', | Halli, hallo, da muss das Tier 

getroffen sein | allhier auf grüner Heid'), а "REITER  – PFERD" фіксує високу цінність 

коня як засобу пересування ((VL-87) Steh auf, mein Knecht und tummle Dich, | 

sattle mir und dir ein Pferd; | Wir wollen reiten Tag und Nacht, | der Weg ist des 

Reitens wert!). 

На відміну від HAHN, PFERD і TIER, що втілюються з метою відтворення реа-

лій селянського життя, актуалізація концептів VOGEL і FLÜGEL має символічне 

значення. Вона варіюється залежно від жанру ННП, але зберігає при цьому аб-

солютну позитивну оцінку. Так, у ліричних піснях VOGEL і його метонімічний 

корелят FLÜGEL функціонують, насамперед, як образи-символи закоханого, роз-

лученого з коханою відстанню. Їх позитивна оцінка визначається уявленням про 

волю та здатність птаха подолати цю відстань ((VL-56) Wenn ich ein Vöglein wär | 

und auch zwei Flügel hätt | flög ich zu dir | weil's aber nicht kann sein | bleib ich 

allhier), а стійка комбінація "VOGEL – BOTE" підсилює антропоморфні ознаки 

концепту VOGEL. Пор.: (VL-81) Kleiner Vogel, bunter Vogel | Du sollst zu ihr 
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fliegen! | Findest du mein feines Liebchen | Nur in Kummer liegen, | Wenn sie weinet 

alle Stund, | Tu ihr meine Botschaft kund. 

У похідних і дитячих піснях апелювання до концептів VOGEL і FLÜGEL сим-

волізує позитивний емоційний стан людини, що в разі першого концепту досяга-

ється за рахунок активації ознак 'щебет', 'спів', а в разі другого – 'легкість', 'віль-

ний політ'. Пор.: (VL-43) Warum singt Dir das Vögelein | so freudevoll sein Lied | 

weil's nimmer hockt Land aus Land ein | durch and're Fluren zieht; (VL-88) Wir 

wandern rüstig, fest im Tritt | wohl über Tal und Hügel | und immer ziehn die Lieder 

mit | uns wird, wir hätten Flügel. 

Символічність образів, що містяться у структурі біологічних концептів, ви-

значає їх частотність і сполучуваність. Найнижчі показники при цьому виявляє 

HAHN (0,06% і 0,3%), що бере участь в одній-єдиній комбінації з концептом 

MORGEN, а найвищі – VOGEL (1,2% і 1,4%), що ініціює поєднання з концептами 

LIED, BOTE, WANDERN, NÄHE І FREIHEIT. 

Гіперконцепт НЕЖИВА ПРИРОДА, заданий ідеєю неорганічного середо-

вища побутування людини, найбільш точно відображає стихійно-матеріалістичні 

уявлення народу, зафіксовані гіпонімами СТИХІЯ, НЕБЕСНІ ТІЛА, ПОГОДА і ЛАНД-

ШАФТ. При цьому структура гіпоконцептів, хоч і виявляє сліди аксіологічних бі-

нарних опозицій, не визначається ними, оскільки ті не охоплюють всього спект-

ру ментальних одиниць, що актуалізуються. 

Гіпоконцепт СТИХІЯ утворює концептуально оформлені образи чотирьох 

першооснов світу – першостихій FEUER, WASSER, LUFT і ERDE. Корені їх символіз-

му та ціннісної кваліфікації сягають архаїчних вірувань предків у чудодійну силу 

природи, чим пояснюється переважно позитивна оцінка тих сутностей, які вони 

концептуалізують. Так, повітря і вода мисляться не тільки як джерело цілющих 

сил, але і як засіб дивовижного зцілення: (VL-89) Und wer des Brünnleins trinket, | 

Der junkt und wird nicht alt; (VL-90) In diesem Waldesduft | wirst du in wenig Stunden 

| wenn dich umweht der Berge Luft | an Leib und Seel gesunden. 

Більш пізнє символічне значення, актуалізоване концептами FEUER, WASSER 

і LUFT ('любов'), – засноване на амбівалентності цього почуття як такого, що во-
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лодіє, як і стихія, творчими і руйнівними властивостями одночасно. На підставі 

сенсуального критерію здатність любові-стихії вгамувати спрагу, оцінюється по-

зитивно ((VL-91) Er bot dem Mädchen zu trinken | zu trinken aus seinem Glas; (VL-

92) Die Liebe muss bei beiden | allzeit verschwiegen sein... | die Luft, die wir genießen 

| muß ein Geheimnis sein), а її неконтрольованість (інтенсивність, швидкоплин-

ність) – негативно ((VL-93) Wie lange daurt die Liebe, o ho, | wie lange daurt die 

Liebe, | als wie das Wasser im Siebe; (VL-94) Kein Feuer auf Erd', das brennet also 

heiß, | Als heimlich stille Lieb', die niemand weiß). Таким чином, аксіологічна опо-

зиція ‘задоволення – страждання’ проявляється не на рівні структури гіпоК СТИ-

ХІЯ, а на рівні валоративних компонентів його низхідних складників. 

Концепт ERDE, що втілює стихію землі, виявляє в ННП у цілому нейтральну 

цінність. Його антропоморфні ознаки, мотивовані анімістичними віруваннями 

германців у натхненність родючої Матері-землі, праматері богів [223, с. 179] 

((VL-73) Und wenn die kleinen Waldvögelein singen, | die Blümlein aus der Erden 

springen, | so freuen sich alle die Leute) практично повністю нівелюються просто-

ровими ознаками, що репрезентують землю як локус ((VL-63) Wir wissen, daß auf 

Erden | es nie kann schöner werden | als jetzt zur Jugendzeit). При цьому з'являється 

космологічний символізм, що протиставляє земний світ і людське єство небес-

ному і божественному ((VL-95) Alle Jahre wieder | Kommt das Christuskind | Auf 

die Erde nieder, | Wo wir Menschen sind), а бінарна опозиція 'гірський – низинний' 

поєднує концепти ERDE і HIMMEL, що належать структурам різних гіпонімів – 

СТИХІЯ і НЕБЕСНІ ТІЛА відповідно. 

Елементи гіпоконцепту СТИХІЯ виявляють гомогенну частотність (0,2-0,4%) 

і сполучуваність (0,6-0,8%), що зумовлено рівномірною затребуваністю їх сим-

волічних ознак у ННП. Такі невисокі показники пояснюються в цілому набагато 

меншою алегоричністю народних пісень порівняно з іншими жанрами ФД – на-

самперед, казкою. 

Ментальні одиниці, що утворюють гіпонім НЕБЕСНІ ТІЛА, відбивають наро-

дне уявлення про спостережувані астрономічні об'єкти (MOND, SONNE, STERN) та 

їх локації (HIMMEL), витоки чого пролягають в анімістичній міфології давніх ге-
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рманців, згідно з якою небесні світила мислилися як одухотворення божества. 

Вони багато в чому визначали життєвий уклад людини [377, c. 91]. "Астрономіч-

ні" концепти актуалізують переважно позитивну оцінку, що виключає опозитив-

ну організацію гіпокК НЕБЕСНІ ТІЛА, якому вони підпорядковані. 

Когнітивні структури концептів SONNE і MOND зберігають персоніфіковані 

образи божеств Сунни (богиня сонця) і Мані (бог місяця) відповідно. Перший є 

уособленням цілющої та життєдайної сили сонця ((VL-79) Frisch auf drum, frisch 

auf drum im hellen Sonnenstrahl, | wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal! | 

Die Quellen erklingen die Bäume rauschen all; | mein Herz ist wie 'ne Lerche und 

stimmet ein mit Schall), а другий символізує інтуїтивну сприйнятливість і глибоку 

чутливість, завдяки чому місяць виступає в ННП свідком і адресатом душевних 

виливів людини ((VL-55 ) Guter Mond, dir darf ich's klagen | was mein banges 

Herze kränkt | und an wen mit bittern Klagen | die betrübte Seele denkt). 

У текстах ННП язичницькі космологічні інтерпретації, що актуалізуються 

елементами гіпокК НЕБЕСНІ ТІЛА, тісно перетинаються з християнськими. Так, 

втіленням християнських уявлень про світоустрій виступає концепт HIMMEL, що 

фіксує ідею єдиного бога і дарування їм раю ((VL-96) Nun, Brüder, eine gute 

Nacht! | Der Herr im hohen Himmel wacht! | In seiner Güte | uns zu behüten, | ist er 

bedacht; (VL-52) Und wenn du uns genommen, | lass uns in Himmel kommen, | du 

unser Herr und unser Gott!). У деяких пісенних текстах релігійні асоціації нівелю-

ються, і HIMMEL постає як образ-символ вічного досконалого життя в гармонії з 

природою: (VL-63) Wenn auf der Welt nichts bliebe | als ihre Treu und Liebe, | der 

Himmel wäre das. 

Найбільш поширеним символічним значенням, втілюваним всіма катакон-

цептами гіпокК НЕБЕСНІ ТІЛА, є час доби, для якого характерно сходження певно-

го світила [269, с. 55]. При цьому об'єктом позитивної утилітарної оцінки може 

виступати або діяльність, здійснювана людиною у відповідний момент часу, або 

відповідний їй емоційний стан: (VL-52) Der Mond ist aufgegangen, | die goldnen 

Sternlein prangen | am Himmel hell und klar <...> | Wie ist die Welt so stille | und in 

der Dämmrung Hülle | so traulich und so hold! | Als eine stille Kammer, | wo ihr des 
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Tages Jammer | verschlafen und vergessen sollt; (VL-97) Sonnenschein ist unsre 

Wonne, | wie er lacht am lichten Tag! 

Народні пісні відображають також сліди образного осягнення світу люди-

ною, зводячи об'єкти і явища, відбиті в концептах HIMMEL, MOND, SONNE і STERN, 

до рангу утилітарних і естетичних цінностей, порівняння з якими екстраполює їх 

високу оцінку на порівнювані сутності: (VL-98) Sie hat zwei blaue Äugelein, | Die 

leuchten wie zwei Stern; (VL-136) O Maidle, du bist mein Morgestern, | So scheinst 

du mir freundlich zu Herze; (VL-7) Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn', | 

mein Leben schließ' ich um deines herum. 

Позитивна оцінка, демонстрована концептами гіпоніму НЕБЕСНІ ТІЛА, не є 

абсолютною. Так, HIMMEL і SONNE можуть міняти знак оцінки на протилежний у 

межах аксіологічної опозиції 'свій – чужий', де "своє" небо / сонце символізує 

батьківщину, а "чуже", відповідно, – чужину. При цьому в першому випадку ак-

туалізуються ознаки 'привітний', 'ласкавий', 'теплий', а  у  другому – 'ворожий', 

'обпалюючий'. Пор.: (VL-99) Wie du lachst mit deines Himmels Blau, | lieb 

'Heimatland, ade! | Wie du grüßest mich mit Feld und Au, | lieb 'Heimatland, ade!; 

(VL-100) Russische Kälte, Regen und Eis | halten uns nicht mehr auf. | Brennt auch 

die Sonne | erbarmungslos heiß, | ja, das nehmen wir gerne in Kauf. 

Висока етнокультурна цінність ідей, що символізуються, а також визначена 

символічна багатозначність, властива насамперед концептам HIMMEL і SONNE за-

безпечують більш високі показники частотності (1%) і сполучуваності (0,6%), 

ніж інші складники гіпоК НЕБЕСНІ ТІЛА (в середньому – 0,3% і 0,5% відповідно). 

Гіпоконцепт ПОГОДА концентрує стійкі народні асоціації та образні пара-

лелі, викликані різними метеорологічними проявами поточного стану атмосфе-

ри. Основна функція його елементів (EIS, KÄLTE, KÜHLUNG, REGEN, SCHNEE, 

WÄRME, WETTER і WIND) полягає в символічній репрезентації емоційного і во-

льового станів людини. Пор.: (VL-101) Der Schnee, der ist zerschmolzen, | Das 

Wasser läuft dahin; | Kommst du mir aus den Augen, | Kommst mir aus meinem Sinn; 

(VL-102) Wenn schon das Wetter gefährlich aussieht, | Hoffe das Beste, verzage nur 

nit. | Sagt man ja insgemein: Auf Regen, auf Regen folgt Sonnenschein. 
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Аксіологічна опозиція 'задоволення – страждання', зумовлена сенсуальною 

оцінкою стану людини, виступає як спосіб внутрішньої організації не тільки гі-

поконцепту ПОГОДА в цілому, але й валоративних складників окремих метеоро-

логічних концептів загалом. У першому випадку один одному протиставляються 

концепти WÄRME і KÄLTE, що сигналізують наявність іманентної оцінки. Так, 

WÄRME, завдяки стійкій корреляціі з концептом SONNE, індикує позитивні озна-

ки 'задоволення', 'радість', 'близькість' ((VL-103)Wie früh verjagt die dunkle Nacht | 

der Sonne lichter Strahl | wie warm aus reiner Höh er lacht | wie spät sinkt er zu Tal), 

у той час як протилежний йому антиконцепт KÄLTE символізує відчуження, са-

мотність, смерть ((VL-64) Der Baum der steht im Odenwald | und ich bin in der 

Schweiz | da liegt der Schnee und ist so kalt | mein Herz es mir zerreißt; (VL-104) Viel 

Menschen schleichen matt und träg | Ins kalte Grab hinein). 

Решта ж метеорологічних концептів не містять іманентної оцінки. Вона 

присвоюється їм у контексті залежно від актуалізованого символічного значен-

ня. Саме тому аксіологічна опозиція 'задоволення – страждання' проявляється в 

їхньому випадку не на рівні структури гіпоконцептів, якій вони належать, а на 

рівні їх власних ціннісних складників. При цьому, як показує фактичний матері-

ал, випадки активізації позитивних ознак значно переважають. 

Позитивна оцінка EIS, KÜHLUNG, REGEN, SCHNEE, WETTER і WIND мотивується 

уявленням про візуальне чи тактильне задоволення, що виникає у процесі 

сприйняття того чи іншого погодного явища – будь то пасивне споглядання 

((VL-105) Im Wald ist's schön, | wo kühle Lüfte wehen, | wenn Sonne sich neiget ,| das 

Vöglein ganz schweige,t | wenn uns ein Sternlein blinkt, | das uns zur Ruhe bringt) чи 

активне протистояння природі, що кидає виклик людині ((VL-105) Im Schnee und 

Regen |dem Winde kühn entgegen | auf dürrer Heide hinaus |hinaus ins Weite!). 

Когнітивний механізм, що зумовлює позитивну кваліфікацію таких явищ, як 

дощ, сніг і вітер, традиційно розцінюваних як "погана погода", полягає в екстра-

поляції на них оцінки того об'єкта, почуття або стану, який досягається у процесі 

або результаті подолання "погодних" перешкод. Пор.: (VL-7) Recht als ein Pal-
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menbaum über sich steigt, | Je mehr ihn Hagel und Regen anficht; | So wird die Lieb 

'in uns mächtig und groß | Durch Kreuz, durch Leiden, durch allerlei Noth. 

Метеорологічні концепти EIS, KÜHLUNG, REGEN, SCHNEE, WETTER, WIND мо-

жуть міняти знак на протилежний у тих пісенних контекстах, які репрезентують 

неприємні емоційні (смуток, печаль, туга) або фізіологічні відчуття (біль, холод, 

вогкість). Пор.: (VL-81) Fällt ein Regen, leiser Regen, | Frühling wirds auf Erden. | 

Möcht in meiner Liebsten Garten | Eine Knospe werden. | Nie werd 'ich als Rose 

blühn, | Denn ich welke traurig hin <...>; (VL-106) Bin ein fahrender Schüler, ein 

wüster Gesell | wer schützt mich vor Wetter und Graus? 

Елементи гіпоК ПОГОДА проявляють у цілому низьку частотність і комбіна-

торну активність (у середньому – по 0,3%), оскільки властиве їм символічне зна-

чення – стан людини – може втілюватися в ННП також шляхом актуалізації ши-

рокого спектру ментальних одиниць, що належать іншим гіпоконцептам домену 

ПРИРОДА. Незначну перевагу виявляє лише концепт WIND, частотність якого 

становить 0,5%, а сполучуваність – 0,6%,  що пояснюється  наявністю  антропо-

морфних ознак в його когнітивній структурі, які забезпечують йому додатковий 

комбінаторний зв'язок. 

На відміну від перелічених стихійних, астрономічних і метеорологічних 

концептів, здатних сигналізувати динамічні властивості явищ, які вони репрезе-

нтують, а тому дозволяють проводити образні паралелі з різними аспектами 

емоційного життя людини, спадні складники гіпоконцепту ЛАНДШАФТ  BERG, 

FELD, FELS, HEIDE, TAL, WALD фіксують уявлення про статичні природні об'єкти, 

що символізують цінності, не локалізовані в часі. 

З аксіологічної точки зору структура гіпоК ЛАНДШАФТ виявляється однорід-

ною, оскільки всі його конституенти демонструють позитивну оцінку. У свою 

чергу, регулярні кореляції "BERG/FELS – TAL, HEIDE/FELD – WALD" протиставля-

ють один одному ознаки 'верх – низ', 'відкритий простір – закритий простір', які 

є базовими елементами системи бінарних опозицій, що формують модель світу 

ННП. Пор.: ( VL-107) Dort oben auf dem Berge | da lebt man wohlgemut | dort unten 
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in dem Tale | genießt man manches Gut; (VL-103) Mich grüßt die Heide unbebaut | 

der hohe Buchenwald | das wogend Kornfeld rühm ich laut | des Älblers Kraftgestalt. 

Контексти ННП, в яких актуалізовано ландшафтні концепти, конкретизують 

їх просторові та ціннісні ознаки за допомогою опозиції 'свій – чужий', яка в да-

ному випадку виконує не оцінну, а смислову розпізнавальну функцію. Так, при-

родні об'єкти, що сприймаються як "свої", символізують рідний край, забезпе-

чуючи стійкі комбінації ландшафтних концептів з HEIMAT ((VL-108) In die Hei-

mat möchte ich wieder, | Aber bald, ich bitte, bald! | Möcht zum Vater, möcht zur Mut-

ter, | Möcht zu Berg und Fels und Wald!). У свою чергу, сприйняття об'єктів ланд-

шафту як "чужих" не зменшує їх естетичної цінності, що проявляється в актив-

ному комбінуванні концептів BERG, FELD, FELS, HEIDE, TAL, WALD. Пор.: (VL-

109) Schön ist die Welt im goldnen Schein | Vorwärts! Nimmer zurück! | Auf Berg und 

Tal weilt froh der Blick | Vorwärts, fern ist das Ziel!; (VL-110) Der Vögel Chor 

jauchzt hoch empor | im Wald und auf sonnigen Höh'n | Im Morgentau glänzt Feld 

und Au | wie ist doch die Welt so schön. 

Іншою значущою комбінаторною властивістю ландшафтних концептів є їх 

преферентна сполучуваність з концептами емоційними – насамперед з FREUDE. 

При цьому через відсутність часових ознак в їх власній когнітивній структурі, 

одиниці BERG, FELD, FELS, HEIDE, TAL і WALD символізують не саму емоцію, а її 

джерело, причину її виникнення: (VL-58) Im Wald und auf der Heide, | da such ich 

meine Freude...; (VL-111) Muss aus dem Tal jetzt scheiden, wo alles Lust und Klang; 

| Das ist mein herbstes Leiden, mein letzter Gang. 

Індивідуальна і комбінаторна активність концептів, що формують гіпонім 

ЛАНДШАФТ, складають у середньому 0,5% і 0,6%, відповідно. При тій же спо-

лучуваності показники частотності BERG, TAL і WALD досягають 1%, що поясню-

ється, очевидно, їх більш високою цінністю для німецької мовної свідомості. 

Отже, структура концептуального домену ПРИРОДА утворюється двоєдніс-

тю протиставлених гіперК ЖИВА ПРИРОДА і НЕЖИВА ПРИРОДА, вихідними 

елементами яких є гіпоніми ФЛОРА, ФАУНА, СТИХІЯ, НЕБЕСНІ ТІЛА, ПОГОДА і ЛАНД-

ШАФТ. Бінарні опозиції 'задоволення – страждання', 'свій – чужий', 'верх – низ', 
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'гірський – долинний', зафіксовані в них,  можуть проявлятися як на рівні  гіпо-

концептів у цілому, так і окремих їх елементів, залежно від наявності іманентної 

оцінки в когнітивній структурі останніх. Найвища індивідуальна та комбінатор-

на активність концептів BAUM, BLUME, VOGEL, HIMMEL, SONNE, BERG, TAL і WALD 

зумовлена їх символічною багатозначністю і деталізованістю їх асоціативно-

образних компонентів, що розширюють спектр контекстів їх актуалізації.  

 

2.3.3. Концептуальний домен КУЛЬТУРА . Центральною ідеєю, що 

об’єднує фольклорні концепти ННП у домен КУЛЬТУРА, служить уявлення про 

створене людиною штучне середовище існування та самореалізації як про меха-

нізм регулювання соціальної взаємодії та поведінки. Внутрішній устрій домену 

визначається двоєдністю гіперконцептів МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА і ДУХОВ-

НА КУЛЬТУРА (табл. 2.5), які членують "безпосередньо утилітарну й симво-

ліко-текстову складову в будь-якому продукті людської діяльності" [235, с. 25]. 

Таблиця 2.5 

               Бінарно-оцінні опозиції у структурі домену КУЛЬТУРА 

 Гіпоконцепт Бінарно-оцінні опозиції 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
Ь

Н
А

 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 

ДІЯЛЬНІСТЬ  ‘задоволення – страждання 

ЇЖА – 

ГРОШІ  ‘багатий – бідний’ 

ПРИЛАДДЯ – 

СПОРУДИ – 

Д
У

Х
О

В
Н

А
 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

  

РЕЛІГІЯ 

‘добро – зло’ 

‘задоволення – страждання‘ 

ЗВИЧАЇ  

 

– 

 

Гіперконцепт МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА включає ментальні одиниці, 

що відбивають різні аспекти "штучної матеріально-просторового середовища 

людського існування, "другий світ", створюваний людьми в доповнення до пер-
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шого – природного, що насичений матеріальними та інформаційними продукта-

ми людської діяльності" [235, с. 26]. Його контент упорядковується гіпоконцеп-

тами ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЖА, ГРОШІ, НАЧИНАННЯ, СПОРУДИ, структура яких містить сліди 

бінарно-оцінних опозицій, але не визначається ними (табл. 2.5). 

Уявлення про цілеспрямовану активність людини, що ініціюється її потре-

бами та/або інтересами і спрямованої на їх задоволення, формують поняттєву 

основу гіпоконцепту ДІЯЛЬНІСТЬ і актуалізується в ННП  фольклорними  кон-

цептами ALKOHOLGENUSS, ARBEIT, REISE, RÜCKKEHR, WANDERN і WARTEN. Перева-

жно позитивна оцінка останніх пояснюється комунікативними завданнями на-

родної пісні (спочатку виникла з метою мотивувати й полегшити працю люди-

ни), які укладаються в поетизації оспівуваної нею діяльності. Тим не менш, 

структура гіпоК ДІЯЛЬНІСТЬ виявляє сліди аксіологічної опозиції 'задоволення – 

страждання', що протиставлаяє один одному одиниці ALKOHOLGENUSS, REISE, 

RÜCKKEHR, WANDERN, з одного боку, і ARBEIT, WARTEN, – з іншого. 

Підставою позитивної оцінки, що актуалізується більшістю концептів гіпо-

німа ДІЯЛЬНІСТЬ у поєднанні FREUDE і GLÜCK, є задоволення, що його приносить 

людині те чи інше заняття ((VL-112) Die Freude sie herrscht mit besiegender Macht 

| heut gilt es zu schwärmen, zu trinken. | Wohlauf denn und stoßet die Gläser an, | es 

lebe, wer singen und zechen kann; (VL-113) Auf laßt uns fröhlich wandern | in 

schöner bunter Reih' | von einem Ort zum andern | hell tön' ein Lied dabei). Виняток 

становить концепт ARBEIT, який репрезентує працю як утилітарну цінність: (VL-

114) Kein Mensch auf dieser Welt, | Der seine Arbeit nicht bestellt, | Jeder Muß 

sagen: | Leineweber muß mann haben. 

На відміну від ALKOHOLGENUSS і RÜCKKEHR, позитивна кваліфікація яких по-

стає абсолютизованою, ARBEIT, WANDERN і REISE демонструють деяку амбівалент-

ність, зумовлену уявленнями про труднощі й незручності, пов'язані з виконан-

ням тієї чи іншої діяльності. Так, ARBEIT, WANDERN і REISE проявляють негативні 

ознаки 'інтенсивне фізичне навантаження', 'труднощі' і 'позбавлення', однак кон-

тексти їх актуалізації у всіх випадках сигналізують виправданість страждань, ви-

кликаних діяльністю, і наступною винагородою: (VL-115) Ein Lied voll reiner 
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Harmonie, | In treuer Freunde Kreis, | Ist Labung nach des Tages Müh | Und nach der 

Arbeit Schweiß.  

Єдиним концептом, що демонструє вкрай негативну оцінку в рамках опози-

ції 'задоволення – страждання', є WARTEN, що знаходить у ННП ознаки 'страх', 

'біль', 'невизначеність' ((VL-74) Die dein in ihrem Würzgärtelein | thut warten mit 

groß Angst und Pein | manch heißen Seufzer ihr raus dringst | bis ihr von mir gut Bot-

schaft bringst). Однак його заперечення також не є абсолютним і нейтралізується 

наявністю в його когнітивній структурі ознаки 'жертовність', що дозволяє йому в 

комбінації з LIEBE втілювати образ безкорисної любові: (VL-73) <...>da wil ich 

sein die liebste dein | und deiner wil ich warten. 

У кількісному відношенні домінують концепти WANDERN (частотність – 

2,6%, сполучуваність – 5%) і ALKOHOLGENUSS (1,2% і 3%), що зумовлено генера-

тивним статусом першого і преферентною сполучуваністю обох з генеративами 

LIED, WEIN, MÄDCHEN і MANN. Показники інших елементів гіпоніму ДІЯЛЬНІСТЬ, 

не виявляють таких кореляцій, ледве досягаючи 0,2% і 0,6%. 

Уявлення про матеріальні цінності, здатні задовольнити вітальні та/або ду-

ховні потреби людини, стають орієнтиром її цілеспрямованої діяльності. Вони 

фіксуються гіпоконцептами ЇЖА та ГРОШІ. Перший формується ментальними 

одиницями BIER, BROT, GEBÄCK, KARTOFFELN, KORN, TRANK і WEIN, що відобра-

жають гастрономічні пріоритети німецького селянства. Їх телеологічність пояс-

нюється оцінною однолінійністю, що зумовлює їх актуалізацію в ННП і що по-

яснює відсутність ціннісних опозицій у складі гіпоК ЇЖА. 

Не маючи ціннісної опозиції, позитивна оцінка гастрономічних концептів 

ННП виявляє якісну багатоаспектність, поєднуючи в собі сенсуальні, утилітарні 

та естетичні ознаки. Головним критерієм позитивності всіх без винятку концеп-

тів гіпоніму ЇЖА є гедонічне відчуття задоволення, що виникає у процесі погли-

нання того чи іншого продукту, незалежно від того, пов'язане воно з його смако-

вими якостями чи з його психологічним впливом. Пор.: (VL-141) Oh es riecht gut, 

o es riecht fein. | Die Plätzchen werden fertig sein | Weihnachtskringel braun und 

rund, | Eins zum kosten in den Mund; (VL-142)Golden blinkt der Wein beim frohen 
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Mahle | Bachus winkt zum fröhlichen Genuß | und beim freudespendenden Pokale | 

schwinden Lebenssorgen und Verdruß. 

Утилітарна оцінка гастрономічних концептів, що сигналізує корисність ре-

презентованих продуктів, зумовлена уявленнями про їх поживність ((VL-69) Du 

mein Weib und ich dein Mann | Kann ja doch nicht ewig währen | Und Gott wird mir 

Brot bescheren | Daß ich dich ernähren kann) або кулінарної універсальності ((VL-

142) Mancher rührt mit vielen Worten | auch noch die Kartoffelsorten. | Alle sehen 

wir daran, | was man mit Kartoffeln kann). У свою чергу, традиційна думка про 

шкоду для здоров'я алкоголю (концепти WEIN і BIER) знаходить у ННП лише не-

пряме відображення ((VL-69) Werden frischer und gesünder | sie bei Wasser als bei 

Wein) і, піддаючись осміянню, фактично нівелюється ((VL-144) Tod höre! Man 

hat mir befohlen | Stirb, oder entsage dem Wein! | Sieh, wenn du willst kannst du mich 

holen, | hier sitz ich und schenke mir ein!). Натомість вину приписуються чудодійні 

цілющі властивості, що лікують людину від усіх недугів: (VL-145) Er {der Wein} 

ist die wahre Panacee | verjüngt des Alten Blut, | verscheuchet Hirn- und Magenweh | 

und was er weiter tut!. 

Концепт WEIN як єдиний генератив у складі гіпоК ЇЖА проявляє не тільки 

найвищі показники частотності (1,9%) і сполучуваності (6,7%), але й такі модуси 

оцінки, які не властиві іншим репрезентантам цього гіпоК. Так, позитивна квалі-

фікація WEIN у деяких контекстах ННП може проявляти риси естетичної оцінки, 

заснованій на почутті насолоди, що його отримує людина при спогляданні благо-

родного напою ((VL-146) Doch golden strahlt der reine Wein | drum soll geküßt, 

getrunken sein), а також ознаки моральної оцінки, мотивованої  почуттям  патріо-

тизму і гордості за країну, в якій він (напій) був виготовлений: (VL-145) Drum lebe 

das gelobte Land, | das uns den Wein erzog! | Es lebe jeder deutsche Mann | der seinen 

Rheinwein trinkt, | so lang er's Kelchglas halten kann | und dann zu Boden sinkt. 

Кількісні показники решти концептів гіпоніму ЇЖА значно нижче: їх частот-

ність становить від 0,1% до 0,4%, а участь у міжконцептних комбінаціях – у се-

редньому 0,8%. Це зумовлено тим, що більшість гастрономічних концептів ак-

туалізуються в ННП спонтанно та епізодично. 
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Гіпоконцепт ГРОШІ фіксує уявлення про засоби обміну  і  механізмах  їх  

функціювання у процесі соціальної взаємодії людей. Він включає катаК ARMUT, 

EIGENTUM, GELD, GOLD, NOT, REICHTUM, SCHATZ і SILBER, демонструє чітку аксіо-

логічну диференціацію, задану опозицією 'багатий – бідний'. 

Ментальні одиниці EIGENTUM, GELD, GOLD, NOT, REICHTUM, SCHATZ і SILBER 

відбивають найвищий рівень соціальних домагань особистості. Їх позитивна 

оцінка конкретизується оптативними ознаками, оскільки володіння об'єктами, 

закріпленими цими концептами у фольклорній свідомості, обіцяє людині різно-

манітні задоволення. Пор.: (VL-147) Zu Strassburg an dem Rhein | da gibt es viel zu 

schauen | von Silber und Edelstein | wer Geld hat, der kann kaufen ein, | wer keins 

hat, muss es lassen sein; (VL-148) das schnellste Geld, davon ich weiss | das ist der 

letzte Heller: | der rennt so hurtig, so geschwind | und ruht nicht eh'r, als bis er find't | 

Rheinwein und Muskateller. 

Когнітивна ознака 'багатство', актуалізовувана концептами EIGENTUM, GELD, 

GOLD, NOT, REICHTUM, SCHATZ і SILBER, служить підставою стійких асоціативно-

образних паралелей з одиницями MÄDCHEN, LIEBE і GLÜCK, що є характерним 

фольклорним способом дефініювати духовні цінності в термінах матеріальних 

цінностей ((VL-7) Ännchen von Tharau ist's, die mir gefällt sie ist mein Leben, mein 

Gut und mein Geld <...> Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut, | du meine 

Seele, mein Fleisch und mein Blut!). Ті самі ж міжконцептні кореляції сигналізу-

ють поодинокі випадки відхилення оцінки GELD від позитивного вектора, що 

символізує невиправдані сподівання: (VL-149) Die Mädсhen in der Welt | sind 

falscher als das Geld | mit ihrem Lieben. 

Образ об'єкта, що володіє не тільки високою матеріальною, але й естетич-

ною цінністю, втілюється концептами GOLD, SCHATZ і SILBER, актуалізація яких у 

ННП служить засобом поетизації природи і жіночої краси. Пор.: (VL-52) Der 

Mond ist aufgegangen, | die goldnen Sternlein prangen | am Himmel hell und klar; 

(VL-51) Sie hat ja recht goldfarbenes Haar | und wie kristallen Äuglein klar. 

Антиконцепти, протиставлені EIGENTUM, GELD, GOLD, REICHTUM, SCHATZ і 

SILBER у рамках бінарної оцінної опозиції 'багатий – бідний', менш численні. Во-
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ни представлені лише двома катаК – ARMUT і NOT. Концептуалізована ними від-

сутність матеріальних засобів усвідомлюється як щось таке, що перешкоджає 

задоволенню вітальних і/або духовних потреб людини: (VL-150) Wie soll ich 

mich ernähren, | mein Gut ist viel zu klein; (VL-151) Die Trägen, die zu Hause liegen, 

| erquicket nicht das Morgenrot; | Sie wissen nur von Kinderwiegen, | von Sorgen, 

Last und Not ums Brot. 

Кількісний дисбаланс позитивних і негативних концептів у складі гіпоК 

ГРОШІ зумовлений, мабуть, тим, що для виконання своїх комунікативних завдань 

ННП досить акцентувати відсутність ознаки 'багатий' і немає необхідності дифе-

ренціювати чи нюансувати ознаку 'бідний'. Ця теза підтверджується також тим, 

що втілення концептів ARMUT і NOT у текстах ННП найчастіше відбувається 

шляхом апеляції до їхніх ціннісних опонентів за допомогою негативних конс-

трукцій. Пор.: (VL-87) Ach Mädchen, du wärst schön genug, | wärst Du nur ein 

wenig reich; | Fürwahr, ich wollt Dich nehmen, | wär'n wir einander gleich. 

З тієї ж причини негативні концепти ARMUT і NOT мають найнижчі показни-

ки частотності (0,2% і 0,1% відповідно) і сполучуваності (по 0,6%), у той час як 

активність концептів з позитивною оцінкою досягає 0,6%, а комбінаторика – 

0,8%. На їх тлі чітко виділяється GOLD, комбінаторна активність якого становить 

1,7% завдяки широкому спектру асоціативних ознак, що лежать в основі його 

образних паралелей з елементами концептуальних доменів ПРИРОДА і ЛЮДИНА. 

Гіпонім ПРИЛАДДЯ об'єднує концепти GLAS, HORN, KLEID, KRANZ, PFEIFE, 

RING, SOUVENIER, STRAUß і TUCH, що репрезентують штучно створені рухомі пре-

дмети інтер'єру та вжитку, які не належать до знарядь праці. Актуалізована ними 

сенсуальна оцінка коливається в діапазоні від нейтральної до позитивної, проте 

ніколи не досягає протилежної позначки, що виключає наявність бінарної аксіо-

логічної опозиції у структурі гіпоК ПРИЛАДДЯ. 

Нейтральну оцінку виявляють концепти GLAS, HORN, KLEID, PFEIFE, STRAUß, 

TUCH у тому випадку, коли вони втілюються в текстах ННП для відтворення кар-

тин селянського життя, традиційного побуту або звичаїв, а фіксовані ними об'єк-

ти не мають символічного значення. Пор.: (VL-152) Sie reichen die Hand sich und 
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herzlichen Kuss |und leeren das Glas bis zum Grunde; (VL-139) Ich schnüre mein 

Bündel | dann zieh 'ich hinaus, | den Stab in der Hand | und am Hute den Strauß. 

Позитивна оцінка, демонстрована елементами гіпонімії ПРИЛАДДЯ  в  анало-

гічних контекстах, сигналізує позитивний емоційний стан, у якому перебуває ге-

рой пісні. Пор.: (VL-153) Hoch auf dem gelben Wagen | sitz ich beim Schwager vorn. 

| Vorwärts die Rosse traben | lustig schmettert das Horn; (VL-58) Trag 'ich in meiner 

Tasche | ein Trünklein in der Flasche, | zwei Bissen liebes Brot; | Zwei Bissen liebes 

Brot; | Brennt lustig meine Pfeife, | wenn ich den Forst durchstreife, | da hat es keine 

Not, | da hat es keine Not. 

Предмети, відображені у фольклорній свідомості концептами KRANZ, RING і 

SOUVENIER, символізують любов і вірність. З цієї причини ці катаК тяжіють до 

комбінацій з MÄDCHEN, LIEBE і TREUE, а їх позитивна оцінка абсолютизується: 

(VL-93) das Ringlein war gebogen | mit Liebe überzogen <...> die Liebe soll sein feste | 

so viel der Baum trägt Äste; (VL-154) Dein Äuglein tun mich kränken | denn ich bin 

dein, es kann nit anders sein | ein schönes Kränzelein | aus Lieb tu ich dir schenken. 

Концепти, що входять до складу гіпоніму ПРИЛАДДЯ, демонструють досить 

слабку індивідуальну (0,3%) і комбінаторну активність (0,8%), зумовлену їх ни-

зькою комунікативною затребуваністю. Максимальну продуктивність (0,9%) ви-

являє концепт GLAS завдяки його стійкій комбінації з генеративом WEIN. 

Народні уявлення про продукти будівельної діяльності людини для здійс-

нення певних споживчих функцій закріплюються гіперК СПОРУДИ, представле-

ним у ННП такими одиницями, як BRÜCKE, MÜHLE, SCHIFF. Концептуалізуючи 

буденні утилітарні цінності, останні виявляють архаїчну образність, що відбиває 

амбівалентні емоційні переживання. 

Німецькі народно-пісенні тексти зберігають традиційні міфопоетичні зна-

чення образу моста, зафіксованого концептом BRÜCKE, як зв'язку між різними 

точками сакрального простору. Будучи нейтральною територією, міст мислить-

ся, з одного боку, як місце зустрічей, любовних побачень, а з іншого, – як місце 

важких випробувань [418], що пояснює амбівалентну оцінку в структурі катаК 

BRÜCKE: (VL-59) Als sie nun vor die Stadt Augsburg kam | wol an die lange Brücke, | 
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Da sah sie ihre Frau Mutter stehn, | die thät ihr freundlich winken; (VL-155) Mancher 

hat auf seiner Reis | ausgestanden Müh und Schweiß | und Not und Pein, das muß so 

sein, | trägt's Felleisen auf dem Rücken, | trägt es über tausend Brücken…. 

Суперечливими є також аксіологічні параметри концепту MÜHLE, коли він 

актуалізується в ННП. Його позитивна оцінка мотивується, насамперед, симво-

лічним значенням статку, родючості, властивими фольклорному образу млина. 

Пор.: (VL-156) Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp klapp! | Bei Tag 

und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp klapp! | Er mahlet das Korn zu dem 

kräftigen Brot, | und haben wir dieses, so hat's keine Not. Середньовічний образ 

млина як центру життєдіяльності сільських громад, місця сходок, співвідносить-

ся також з образом перехрестя як священного, але нечистого простору [418]. Ця 

суперечливість MÜHLE відтворюється в ННП в його сполучуваності з ELTERN-

HAUS, з одного боку, і MÄDCHEN, UNTREUE, – з іншого. Пор.: (VL-22) Wo's Dörflein 

traut zu Ende geht | wo's Mühlenrad am Bach sich dreht, | dort steht in duftigem Blüten-

strauss | mein liebes, altes Elternhaus; (VL-120) In einem kühlen Grunde, | da geht ein 

Mühlenrad; | Mein Liebchen ist verschwunden, | das dort gewohnet hat <...> Sie hat 

mir Treu 'versprochen, | gab mir ein'n Ring dabei; | Sie hat die Treu 'gebrochen, | das 

Ringlein sprang entzwei <...>. 

Образ корабля, закріплений когнітивною структурою концепту SCHIFF, сим-

волізує перехідний стан, простір, що не належить ані до земної, ані до водної сти-

хії [418]. Амбівалентність катаК SCHIFF, що актуалізується переважно у весільних 

піснях, зумовлена суперечливими емоційними переживаннями, які супроводжу-

ють концептуалізовану подію, – щастя, любов, з одного боку, і тугу за рідною до-

мівкою, – з іншого: (VL-140) Das waren mir selige Tage | Bewimpeltes Schifflein o 

trage | Noch einmal mein Lottchen und mich | O wieg uns noch einmahl behende | von 

hinnen bis an der Welt Ende | Zur Wiege begehren wir dich; (VL-157) Schifflein, oh 

Schifflein, | Schifflein auf blauen Fluß, | schaukel, schaukel, | schaukel der Heimat zu!  

Незважаючи на глибокий символічний зміст, що привноситься катаК BRÜ-

CKE, MÜHLE і SCHIFF у ННП, їх кількісні показники досить незначні (частотність 

0,05%, сполучуваність – 0,3%). Це пояснюється, по-перше, тим, що сліди архаїч-
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ної образності в ННП поступово стираються, а по-друге, оцінки, емоції та події, 

які заміщаються цими ментальними одиницями у фольклорному дискурсі, мо-

жуть бути відтвореними в НПП й іншими концептами. 

Гіперконцепту МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА протиставлений в текстах ННП 

гіперонім ДУХОВНА КУЛЬТУРА, який концентрує знання, світоглядні ідеї та 

поведінкові стереотипи конкретної культурно-історичної єдності, закріплені в 

текстах ННП. Його структура формується двома гіпоконцептами – РЕЛІГІЯ і ЗВИ-

ЧАЇ, – елементи яких фіксують прескриптивні (анти)цінності, тобто "такі ціннісні 

знакові форми, в яких людська феноменальність штучно заміщена соціальною 

доцільністю" [234, с. 282]. 

Гіпоконцепт РЕЛІГІЯ об'єднує в собі народні уявлення про особливу форму 

усвідомлення світу, зумовленої вірою в надприродне (ENGEL, GOTT, HÖLLE, PA-

RADIES, TEUFEL), що включає в себе звід моральних норм і типів поведінки (SÜN-

DE), культових дій і об'єднання людей в організації (KIRCHE). Підлеглі йому (ка-

та)концепти містять категоричну моральну оцінку, що вказує на наявність аксіо-

логічного бінарної опозиції 'добро – зло'. 

Позитивну моральну оцінку проявляють концепти ENGEL, GOTT і KIRCHE, 

репрезентують моральні орієнтири патріархального селянства [259, c.84]: ((VL-

158) <...> in reinlichen Windeln das himmlische Kind, | viel schöner und holder als 

Engelein sind; (VL-96) Gott mag es schenken, | Gott mag es lenken, | er hat die 

Gnad). Оскільки самі ННП не є текстами релігійного змісту, ці ментальні одини-

ці актуалізуються іррегулярно з метою опосередкованої кваліфікації утилітарних 

земних благ: (VL-159) Ich gleich sie einem Engel | die Allerliebste mein | ihr Härlein 

krausgelb als ein Sprengel | ihr Mündlein rot als ein Rubein; (VL-115) Der Wein 

erfreut des Menschen Herz | Drum gab uns Gott den Wein | Auf, laßt bei Rebensaft 

und Scherz | Uns unsres Daseins freun. 

Моральні антиконцепти TEUFEL і SÜNDE містять негативну оцінку порушен-

ня людиною релігійних і морально-етичних норм: (VL-52) Wir stolzen Menschen-

kinder | sind eitel arme Sünder; (VL-55) <...>daß ich aber schon gebunden | und nur 

leider zu geschwind | meine süßen Freiheitsstunden | schon für mich verschwunden 



110 

sind | und daß ich nicht ohne Sünde | lieben könne in der Welt. Однак втілюючись у 

ННП, TEUFEL і SÜNDE втрачають негативну аподиктичність, властиву їм у релі-

гійному дискурсі, і піддаються карнавалізації. Пор.: (VL-161) Wenn trinken große 

Sünde wäre, | So müßte ja, bei meiner Ehre | Die halbe Welt des Teufels sein. 

Конрадикторність концептів PARADIES і HÖLLE зумовлена опозицією 'задо-

волення – страждання', що свідчить про сенсуальну оцінку, яка міститься в них. 

Профілізація цих ментефактів у ННП повністю нівелює їх морально-релігійний 

зміст, акцентуючи лише їх образні та валоративні ознаки: (VL-119) Immer ohne 

Weibchen leben | Wäre wahrlich Höllenglut; (VL-145) Ein Leben wie im Paradies | 

gewährt uns Vater Rhein; | Ich geb es zu, ein Kuß ist süß | doch süßer ist der Wein! 

Будучи привнесеними в дискурс ННП зі сфери релігійної комунікації з ме-

тою оказіональної моральної та/або гедонічної кваліфікації утилітарних ціннос-

тей, ENGEL, HÖLLE KIRCHE, PARADIES, TEUFEL і SÜNDE проявляють вельми незнач-

ну продуктивність (0,06% – 0,1%) і сполучуваність (0,3%). 

Високі показники концепту GOTT (1,7% і 2,2% відповідно) зумовлені як ідео-

логічними, так і суто лінгвальними причинами, оскільки актуалізація його імені 

в текстах ННП не тільки сигналізує апеляцію до ідеї християнського бога як 

верховної істоти, але також є невід'ємним елементом прислів'їв, що носять тра-

диційний етикетний або навіть вигуковий характер. Пор.: (VL-161) Der große 

Gott vom Himmelsthron | der alles tut regieren | der Himmel und Erd erschaffen hat | 

wird uns zusammenführen; (VL-162) Gott grüss Dich, du Hübsche, du Feine | was 

machst Du hier alleine? 

Релігійні концепти виявляють тісні ментальні взаємозв'язки, а отже, і пре-

ферентно дискурсивні комбінації з катаК BRAUCH, GRAB, HOCHZEIT, LIED, TANZ, 

WEIHNACHTEN, які входять до складу гіпоконцепету ЗВИЧАЇ, оскільки більшість 

традицій і ритуалів, що згадуються в ННП, мають християнське коріння. 

Інтегральною ідеєю гіпоК ЗВИЧАЇ є стереотипний спосіб поведінки, відтво-

рюваний у певному суспільстві або в певній соціальній групі. Головною аксіоло-

гічною особливістю його компонентів є подвійний об'єкт оцінки, що міститься в 
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них. Так, гедонічній кваліфікації підлягає зміст самого ритуалу, а моральній – 

факт його проведення. При цьому знаки оцінок можуть не збігатися. 

Концептам BRAUCH, LIED, TANZ і WEIHNACHTEN властива позитивна оцінка, 

вмотивована, з одного боку, почуттям морального задоволення від слідування 

традиції, дотримання звичаю ((VL-163) Weihnachtston, Weihnachtsbaum, | 

Weihnachtsduft in jedem Raum! | Fröhliche Weihnacht! | Überall tönet durch die 

Lüfte froher Schall), а з іншого, – почуттям насолоди його (звичаю) приємним 

змістом: (VL-164) Und kommt der liebe Sonntag her | da tanzt er nur mit mir | da 

springen wir, wer weiß wie sehr | und trinken frisches Bier. 

Суперечливу оцінність виявляють концепти GRAB і HOCHZEIT. У першому 

випадку негативна гедонічна оцінка, заснована на стражданні, викликаному сум-

ним змістом ритуалу поховання ((VL-165) Traurig tönt das Glöcklein nieder | schau-

erlich der Leichenchor | Stille sind die frohen Lieder | und der Knabe lauscht empor), 

нюансується позитивною моральною оцінкою, зумовленою християнським уяв-

ленням про належне проведення обряду поховання як про підготовку покійного 

до загробного життя ((VL-166) Begrabt den Leib in seiner Gruft | bis ihn des Richters 

Stimme ruft. | Wir säen ihn, einst blüht er auf | und steigt verklärt zu Gott hinauf). 

Як і у випадку сакральних антиконцептів гіпоніму РЕЛІГІЯ, карнавальна ре-

презентація концепту GRAB є досить продуктивним мотивом ННП. При цьому 

сміх "спрямований не на висміювання характеристик об'єкта, а на "вивертання" 

його навиворіт, створення його "антипода", перевернутого двійника" [64, с. 38] з 

метою побороти страх перед ним. Пор.: (VL-167) Wenn ich einst sterbe, so laßt 

mich begraben | nicht unter den Kirchhof, nicht unter den Schragen | hinunter in'n 

Keller, wohl unter das Faß | Lieg gar nicht gern trocken, lieg alleweil naß. 

Амбівалентність, притаманна концепту HOCHZEIT у текстах ННП, заснована 

не на "різнознаковості" об'єктів оцінки, а на відмінності інтенцій її суб'єктів. 

Так, позитивна гедонічна кваліфікація концептуалізованої події сигналізує його 

бажаність для безпосередніх учасників ((VL-168) Auf, ihr muntern Hochzeitgäste, | 

helfet dieser Jungfraunschar | heut an diesem Freudenfeste, | ehret das beglückte 

Paar!), а негативна, відповідно, – небажаність ((VL-169) Wenn mein Liebchen 
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Hochzeit hat, | ist für mich ein Trauertag, | Geh 'ich in mein Kämmerlein, | trage 

meinen Schmerz allein). 

Кількісні характеристики компонентів гіпоК ЗВИЧАЇ суттєво різні. Найвищу 

індивідуальну (2,5%) і комбінаторну (2,5%) актівність, зумовлену його генера-

тивним статусом, проявляє концепт LIED, актуалізація якого в ННП має не тільки 

інтенціональний ((VL-47) Wenn wir bei den Gläsern sitzen | unser Herz der Wein 

erfreut; | wenn die Lieder hell erklingen | sich manch Freundschaftsband erneut), але 

й формульний характер ((VL-170) Und wer hat wohl dies Lied gemacht, | zwei 

Soldaten auf der Wacht, | ein Tambour und ein Pfeifer. | Und wer das Lied nicht 

weiter kann, | der fang es an zu pfeifen). Показники решти концептів значно нижчі, 

їх частотність складає в середньому 0,3%, а сполучуваність – 1,1%. 

Отже, внутрішній устрій концептуального домену КУЛЬТУРА визначається 

змістом гіперконцептів МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА (ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЖА, ГРОШІ, 

ПРИЛАДДЯ, СПОРУДИ) і ДУХОВНА КУЛЬТУРА (РЕЛІГІЯ, ЗВИЧАЇ), аксіологічний 

профіль яких задається бінарними опозиціями 'задоволення – страждання', 'бага-

тий – бідний ',' свій – чужий '. У кількісному відношенні переважають генерати-

вні концепти WANDERN, WEIN, LIED та їх кореляти ALKOHOLGENUSS, GLAS, GOLD і 

GOTT, дискурсотвірні поєднання яких лежать в основі таких жанрів ННП, як ма-

ндрувальні (Wanderlieder) і застільні пісні (Trinklieder).  

 

2.3.4. Концептуальний домен ХРОНОТОП. Ментальні одиниці, що 

складають цей КД (14% аналізованого концептуального простору), відіграють 

особливу роль у формуванні текстів ННП, оскільки не тільки виражають певні 

культурні смисли, а й задають просторово-часові параметри  його  оповідного 

континууму. 

Таблиця 2.6 

      Бінарно-оцінні опозиції у структурі домену ХРОНОТОП 

 Гіпоконцепт Бінарно-оцінні  опозиції 

 

П
Р

О
С

Т
ІР

 

ВІДКРИТИЙ  ‘свій – чужий’ 
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ЗАКРИТИЙ  – 

КОРДОН – 

ВІДСТАНЬ ‘високо – низько’, ‘далеко – близько’ 

 

Ч
А

С
 ЧАС ДОБИ ‘задоволення – страждання’, ‘світло – пітьма’ 

ПОРИ РОКУ   ‘теплий – холодний’, задоволення – страждання‘ 

 

Структуру КД утворюють комплементарні гіперкК ПРОСТІР і ЧАС. Клю-

човою ідеєю першого є уявлення про специфічне місце, що значною мірою ви-

значає сутність подій, які відбуваються в ньому. Його конституентами є гіпоК 

ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР, ЗАКРИТИЙ ПРОСТІР, КОРДОН і ВІДСТАНЬ, що знаходять сліди ри-

туальної та міфологічної символіки (див. табл. 2.6). 

Гіпонім ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР поєднує локативні концепти DORF, HEIMAT, 

STADT і WELT на підставі ознак 'громадський', 'влаштований для суспільства', 'не 

приватний'. Їх аксіологічні характеристики визначаються бінарною опозицією 

'свій – чужий', що постулює позитивну оцінку DORF і HEIMAT і негативну – STADT 

і WELT у контекстах, які протиставляють їх один одному: (VL-157) Heimat wie 

bist Du so schön? | Könnt 'ich, ja könnt' ich, | könnt 'ich Dich wieder zu sehen? | Aber 

das kann nicht sein, | muß in die Welt hinein!; (VL-108) Was mir fehlt? Es fehlt mir 

alles, | Bin ja wie verloren hier! | Ist's auch schön im fremden Lande, | Wird's doch nie 

zur Heimat mir. 

На відміну від DORF і HEIMAT, ціннісна кваліфікація STADT і WELT не є абсо-

лютною, оскільки поза рамками опозиції 'свій – чужий' вони можуть проявляти 

позитивну утилітарну та/або естетичну оцінку: (VL-155) <...> dann kommt man an 

eine Stadt, | wo man gute Arbeit hat; (VL- 110) Im Morgentau glänzt Feld und Au | 

wie ist doch die Welt so schön. 

У кількісному відношенні закономірно переважає генератив  HEIMAT,  осо-

биста і комбінаторна активність (1% і 3,3%) якого утворюють смислову канву 

ННП про батьківщину (Heimatlieder)[261, c.53]. Співвідносну з ним продуктив-

ність (1%), зумовлену суто лінгвальними причинами, демонструє катаК WELT, 

який актуалізується в елативних конструкціях ((VL-171) Das schönste Blümlein 
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auf der Welt | Das ist das Edelweiß; (VL-172) O du, mein Liebstes auf der Welt | Das 

Hüttchen dir gewiß gefällt), проте його комбінаторні показники залишаються на 

рівні низькочастотних (0,06%) концептів DORF і STADT і ледве сягають 0,6%. 

Локативним концептам DORF, HEIMAT, STADT і WELT протиставлені ELTERN-

HAUS, GARTEN, KAMMER, KELLER, KLOSTER, KNEIPE і UNTERKUNFT, сукупність яких 

формує гіперконцепт ЗАКРИТИЙ ПРОСТІР на підставі загальних ознак 'приват-

ність', 'неформальність' і навіть 'секретність'. Структура цього гіпоніму є гомо-

генною і не виявляє ніяких бінарних опозицій, оскільки вже містить аксіологіч-

ної компоненти 'свій'. 

Позитивна оцінка концептів, підпорядкованих гіпоніму ЗАКРИТИЙ ПРОСТІР, 

має виключно характер гедонізму і мотивується уявленням про задоволення, що 

символізується тим чи іншим локусом. Так, активізація GARTEN і KAMMER сигна-

лізує романтичне побачення ((VL-162) Sie ging wohl in den Garten | Ihr 

Feinsliebchen zu erwarten), KELLER і KNEIPE – гуляння ((VL-116) Im tiefen Keller 

sitz ich hier | bei einem Fass voll Reben | bin frohen Muts und lasse mir | vom 

allerbesten geben), а ELTERNHAUS, KLOSTER і UNTERKUNFT – радість, спокій, відпо-

чинок ((VL-173) Viele Jahre sind schon vergangen | Und ich sehn 'mich nach Hause 

zurück, | Wo die frohen Lieder oft erklangen, | Da erlebt 'ich der Jugendzeit Glück). 

Низька частотність (в середньому 0,07%) і сполучуваність (0,6%) елементів 

гіпонімії ЗАКРИТИЙ ПРОСТІР, як і більшості інших локативних концептів, ви-

кликана відсутністю комунікативної необхідності їх плюральної актуалізації. 

Гіперконцепт КОРДОН об'єднує ментальні одиниці FENSTER, ENDE і TÜR, які 

концептуалізують реальну або уявну межу, що визначає межі будь-якого прос-

тору [300, c. 11]. 

Міфопоетичний образ кордону, що розділяє простір на внутрішній і зовніш-

ній, видимий і невидимий, небезпечний і безпечний, фіксується концептами 

FENSTER, ENDE і TÜR і характеризується аксіологічною нейтральністю, а тому сам 

не належить жодному з цих просторів: (VL-139) Da klopft es gar lustig ans 

Fensterlein klein, | da tritt zu der Türe | der Wanderbursch ein; (VL-140) O wieg uns 
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noch einmahl behende | von hinnen bis an der Welt Ende | Zur Wiege begehren wir 

dich. 

Комбінації концептів FENSTER, ENDE і TÜR з елементами гіпоК ВІДКРИТИЙ 

ПРОСТІР і ЗАКРИТИЙ ПРОСТІР розкриває механізм ототожнення кордону з тією чи 

іншою частиною простору, що розділяється, у результаті чого вони можуть пе-

реймати ціннісну кваліфікацію останньої або її контенту. Пор.: (VL-137) Fenster-

lein, klar und rein | blickt hervor aus grünem Wein | Mädel schön, hinten stehn | nach 

dem Wand'rer sehn; (VL-138) Und steh ich vor der Himmelstür, | wird mich der 

Petrus fragen: | Was willst du altes Saufschwein hier?, | Dann werde ich ihm sagen: | 

Ich will ein <...>. 

Низькі кількісні характеристики елементів гіпоконцепта КОРДОН (частот-

ність 0,2%, сполучуваність 0,2%) пояснюються тим, що їх актуалізація здійсню-

ється оказіонально, а ціннісна кваліфікація є переважно нейтральною. 

Гіперконцепт ВІДСТАНЬ концентрує уявлення про дистанційні відносини 

між об'єктами в рамках просторової горизонталі (FERNE, NÄHE) і вертикалі 

(HÖHE, TIEFE), а відповідні бінарні опозиції 'далеко – близько' і 'високо – низько' 

задають їх аксіологічні параметри. 

Протиставлення 'далеко – близько' втілюється в основному в ліричних і мар-

шових піснях, розкриває негативну сенсуальную оцінку концепту FERNE і пози-

тивну – NÄHE. Це пояснюється тим, що перебування далеко від батьківщини, сі-

м'ї та близьких асоціюється зі стражданням ((VL-56) Bin ich gleich weit von dir | 

bin ich im Traum bei dir | und red mit dir; | wenn ich erwachen tu | bin ich allein), а 

фізична близькість – із задоволенням ((VL-136) Bei dir ist mer wohl, do fühl 'ia 

Lust, | Die kännt' mer kei König bezahle). 

На відміну від NÄHE, оцінка якого в ННП абсолютизується, FERNE може змі-

нювати знак на протилежний, насамперед, у маршових піснях, що акцентують йо-

го ознаки 'новизна', 'незвіданість' у комбінаціях з катаК WANDERN: (VL-79) Herr 

Vater, Frau Mutter, dass Gott euch behüt! | Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir 

noch blüht. | Es gibt so manche Straße, da nimmer ich marschiert, | es gibt so manchen 
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Wein, den ich nimmer noch probiert ; (VL-135).. Es lockt mich in die Ferne | Wo 

Thüringens Gebirge blaut | und seine Wälder hoch aufbaut | da wandre ich so gerne. 

Аксіологічною підставою опозиції 'високо – низько' служить інтеріорізіро-

ване в християнській свідомості ціннісне протиставлення світу гірному (небес-

ному, божественному) світу долинному (земному, людському) [274, с. 24]. Так, 

підйом, сходження (як у прямому, так і в переносному сенсі) кваліфікується в 

ННП як наближення до божественого ((VL-90) <...> gleich steigt er auf die Höhen 

| dort wird er bald der Sorgen frei | die ihn im Tal umwehen), а перебування внизу, 

падіння, узвіз асоціюються з клопотами, турботами і нещастями ((VL-103) Doch 

drunten in dem dumpfen Tal | wie ist man so beschränkt | Man dreht sich kaum und 

schafft sich Qual | wie man sich drängt und zwängt). 

На тлі невисоких кількісних показників спадних концептів гіпоніму ВІДС-

ТАНЬ найпродуктивнішим виявляється FERNE, частотність якого становить 0,9%, 

а комбінаторна активність – 1,7%, що пояснюється амбівалентністю його вало-

ративної складової та сполучуваністю з генеративом WANDERN.  

Другим елементом, що ставить формальні рамки дискурсу ННП поряд з гі-

перонімом ПРОСТІР, є гіперконцепт ЧАС – єдиний гіперконцепт, який, незва-

жаючи на свій високий абстрактний зміст, знаходить безпосереднє втілення в 

народно-пісенних текстах і проявляє гедонічну оцінку, знак якої залежить від 

того, чи доставляє діяльність, здійснювана людиною в певний момент часу, за-

доволення ((VL-122) Du schöne Zeit, du Wanderzeit | du Mai mit deiner Herrlichkeit | 

ich kann euch kaum erwarten), чи вона заподіює страждання ((VL-71) Mein Schatz, 

der ist auf die Wanderschaft hin; | Ich weiß aber nicht, was ich so traurig bin; | 

Vielleicht ist er tot und liegt in grauer Ruh', | Drum bring ich meine Zeit so traurig zu). 

ГіперК ЧАС являє собою детально розроблене когнітивне утворення, що 

відбиває темпоральні параметри протікання фізичних і психічних процесів, 

структурованої гіпоконцептами ЧАС ДОБИ і ПОРИ РОКУ. 

Народні уявлення та народні асоціації, пов'язані зі способом обчислення ча-

су, заснованому на зміні положення сонця на небі, фіксуються гіпоконцептом 

ЧАС ДОБИ, представленому в текстах ННП такими ментальними одиницями, як 
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ABEND, DUNKELHEIT, LICHT, MORGEN, NACHT і TAG. Їх ціннісні характеристики су-

перечливі, бо зумовлені сенсуального оцінкою тієї події або заняття, яке має мі-

сце у відповідний момент часу. 

Контекстуально-інтерпретативний аналіз ННП свідчить про те, що самі по 

собі нейтральні концепти ABEND, DUNKELHEIT, LICHT, MORGEN, NACHT і TAG ((VL-

74) Frau Nachtigall, mach dich bereit | der Tag bricht an, es ist hoch Zeit | Du sollst 

mein treuer Bote sein | wol zu der Allerliebsten mein) переймають аксіологічне зна-

чення тих ментальних одиниць, з якими утворюють дискурсивні комбінації. 

Позитивна оцінка присвоюється темпоральним концептам у сполученнях 

LICHT – MORGEN/TAG – WANDERN, TAG – SONNE/WÄRME, ABEND/NACHT – RUHE/ 

SCHLAF, ABEND/NACHT – LIEBE/TREFFEN, оскільки у відповідний час доби людині 

доступні такі задоволення, як прогулянка, сонячне тепло, відпочинок, сон, поба-

чення та ін. Пор.: (VL-57) Luft und Licht, und Farb und Glut! | In den Adern schwillt 

das Blut | Heißt uns ferne Reisen wagen | In so wunderbaren Tagen; (VL-72) Wenn 

die Nacht mit süßer Ruh | Längst die Müden lohnet | Geh ich auf das Hüttchen zu | Wo 

mein Mädchen wohnet | Wünsch ihr noch um Mitternacht | Eine süße, gute Nacht. 

Екстраполяція негативної оцінки на темпоральні концепти ННП здійсню-

ється в рамках таких комбінацій, як TAG – ARBEIT/SORGEN, NACHT – ANGST/TRAUER, 

MORGEN – TRENNUNG, асоціативно пов'язують певний час доби з такими неприє-

мними явищами, як важка робота, клопоти, негативні емоції, розставання. Пор.: 

(VL-52) Wie ist die Welt so stille | und in der Dämmrung Hülle | so traulich und so 

hold! | Als eine stille Kammer, | wo ihr des Tages Jammer | verschlafen und vergessen 

sollt; (VL-59) Es spielt ein Ritter mit einer Magd | sie spielten alle beide | Und als der 

helle Morgen anbrach | da fing sie an zu weinen. 

Ментальні одиниці DUNKELHEIT і LICHT є умовно-темпоральними, оскільки 

когнітивний ознака 'час доби' не входить до структури їхніх поняттєвих складо-

вих, а виявляється лише на рівні образно-ассоціативного шару. Однак будучи 

метонімічними корелятами концептів NACHT і TAG відповідно, вони демонстру-

ють аналогічні аксіологічні властивості й сполучуваність: (VL-133) <...> wenn 

die Sonn anbricht | halt ich's nicht aus daheim | muß wandern mit dem Morgenlicht | 
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frisch in den Tag hinein; (VL-134) Bei der Nacht, wann's finster is | und niemand auf 

der Gassen is, | will i zu meinem Dirndel gehn, | sie soll mi lassen einar gehn. 

Ціннісні параметри ФК LICHT і DUNKELHEIT не вичерпуються ознаками, мо-

тивованими їх темпоральними значеннями. Світло і темрява як архаїчні символи 

божественного начала, порядку, життя, з одного боку, і диявольського начала, 

хаосу, смерті, – з іншого [274, с. 44-45], зберігаються і відтворюються в ННП, 

протиставляючи один одному LICHT і DUNKELHEIT як аксіологічні полюси: (VL-7) 

Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn', | mein Leben schließ' ich um deines 

herum; (VL-132) Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. | Es war so finster und 

auch so bitter kalt. 

Серед концептів, що утворюють гіпонім ЧАС ДОБИ, кількісну перевагу про-

являють NACHT і MORGEN, частотність яких становить 1%, а сполучуваність – 

2%, у той час, як показники решти ментальних одиниць ледве досягають 0,5% і 

0,3%, відповідно. 

Гіпоконцепт ПОРИ РОКУ поєднує ментальні одиниці FRÜHLING, SOMMER, 

HERBST і WINTER, що відображають народні уявлення про чотири періоди, на які 

умовно поділено річний цикл. Їх ціннісні характеристіики задаються опозиціями 

'теплий – холодний', 'задоволення – страждання', що протиставляють один одно-

му концепти FRÜHLING і SOMMER, з одного боку, та HERBST і WINTER, – з іншого. 

Ментальні одиниці FRÜHLING і SOMMER, що фіксують уявлення про теплі 

пори року, виявляють абсолютну позитивну оцінку, основою якої виступає кри-

терій задоволення від сприйняття таких характерних явищ, як пожвавлення при-

роди, сонце, пташиний спів, можливість здійснювати прогулянки  тощо.  Фор-

мальним втіленням гедонічного модусу цих концептів є їх регулярні поєднання з 

емоційним валоративом FREUDE – як у (VL-131) Viel Freuden mit sich bringet | Die 

fröhlich Sommerzeit | Im grünen Wald jetzt singet | Wiedrum vor Fröhlichkeit. 

Протилежний аксіологічний полюс займають одиниці HERBST і WINTER, що 

репрезентують холодні пори року. Їх гедонічна антицінність мотивується ідеєю 

фізичного і психологічного дискомфорту, випробовується людиною восени і 

взимку у зв'язку з емоційним спадом, властивим цьому періоду, і відображається 
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стійкими кореляціями HERBST і WINTER з концептом TRAUER. Пор.:(VL-130) Wie 

war so schön doch Wald und Feld | Wie ist so traurig jetzt die Welt | Hin ist die schö-

ne Sommerzeit | Und nach der Freude kam das Leid; (129) O wie ist es kalt geworden 

| und so traurig öd und leer! | Rauhe Winde wehn von Norden, | und die Sonne scheint 

nicht mehr. 

На відміну від своїх ціннісних антиподів, HERBST і WINTER не виключають 

протилежну (позитивну) гедонічну оцінку, проте в текстах ННП актуалізують її 

значно рідше. У таких випадках вони утворюють комбінації з FREUDE, зумовлені 

уявленнями про різні забави та ігри, характерні для холодної пори року: (VL-

128) Kommt, laßt uns Schneeball spielen | in dieser Winterzeit, | die Kälte wir nicht 

fühlen, | weil uns das Spiel erfreut. 

Задані  особливостями  і  традиціями селянського життєвого укладу валора-

тівні складники (ката)концептів FRÜHLING, SOMMER, HERBST і WINTER не вичер-

пуються гедонічною кваліфікацією, а нюансуються утилітарними та естетични-

ми ознаками. Так, уявлення про користь того виду трудової діяльності, який асо-

ціативно пов'язується з певним сезоном (посівні роботи, збір врожаю тощо), за-

кріплюються позитивною утилітарною оцінкою концептів FRÜHLING, SOMMER, 

HERBST ((VL-127) Und ist das Werk vollendet, | So wird auch uns gespendet | Ein 

Lohn für unsern Fleiß. | Dann ziehn wir fort und bringen | Die Äpfel heim und singen | 

Dem Herbste Lob und Preis). Виняток становить концепт WINTER, якому не влас-

тива утилітарна оцінка, зважаючи на відсутність сільськогосподарських робіт у 

зимовий період: (VL-126) Wirft, wie er [Herbst] zieht, uns Gaben | mit vollen Hän-

den zu | füllt Scheuer, Haus und Keller | zur langen Winterruh. 

Поетизація картин природи в текстах ННП виявляє позитивну естетичну 

оцінку, властиву всім без винятку концептам, підлеглим ідеї ПОРИ РОКУ, проте 

значно частіше актуалізовуване катаК FRÜHLING і SOMMER. Це пояснюється тим, 

що поряд з позитивними естетичними ознаками когнітивні структури HERBST і 

WINTER містять також негативні гедонічні, у той час як ціннісні складники FRÜH-

LING і SOMMER такої "різнознаковості" не проявляють. Пор.: (VL-124) Schöner 

Frühling, komm doch wieder | Lieber Frühling, komm' doch bald | Bring' uns Blumen, 
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Laub und Lieder | Schmücke wieder Feld und Wald; (VL-125) Ach bitterer Winter, 

wie bist du kalt | Du hast entlaubet den grünen Wald | du hast verblüht die Blümlein 

auf der Heiden. 

Кількісні показники концептів гіпоніму ПОРИ РОКУ проявляються істотно 

нижче середнього і складають всього 0,2% (частотність) і 0,5% (комбінації) кон-

цептуального простору текстів ННП. Незначна перевага катаК FRÜHLING (0,4% і 

0,6%, відповідно) пояснюється його регулярними сполученнями  з такими  про-

дуктивними концептами, як BLUME, MÄDCHEN і LIEBE. 

Отже, внутрішній устрій концептуального домену ХРОНОТОП визначаєть-

ся вмістом двох гіперконцептів – ПРОСТІР (ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР, ЗАКРИТИЙ ПРОС-

ТІР, КОРДОН, ВІДСТАНЬ) і ЧАС (ЧАС ДОБИ, ПОРИ РОКУ), аксіологічні параметри яких 

задають бінарні опозиції 'свій – чужий', 'високо – низько', 'далеко – близько', 'за-

доволення – страждання', 'світло – тьма'. Найвищу активність демонструють 

концепти HEIMAT, WELT, FERNE, ZEIT, NACHT, MORGEN і FRÜHLING, що володіють 

більш деталізованими образно-асоціативними і валоративними характеристика-

ми порівняно з іншими спадними компонентами домену ХРОНОТОП. 

 

 

2.4. Комбінаторні властивості концептів німецької народної пісні 

 

Концепти ніколи не існують ізольовано, їх найважливішою якістю є голог-

рафічна багатовимірна вбудованість у систему досвіду [169, с. 35], а тому, акту-

алізуючись у текстах ННП, фольклорні концепти виявляють глибинні когнітив-

но-семантичні зв'язки двох типів – системні (зумовлені  їх  рядопокладанням  в 

ієрархічну структуру ментального простору ННП) і комунікативні (задані дис-

курсивною доцільністю). І ті, й інші постають у текстах ННП як комбінації кон-

цептів-стимулів і концептів-реакцій, в яких перші визначають напрямок розгор-

тання дискурсу, а другі – його предметний зміст [251, c. 141]. 

В якості концептів-стимулів у ННП виступають переважно генеративні 

елементи системи – FREUDE, HEIMAT, HERZ, LIEBE, LIED, MÄDCHEN, MANN, WAN-

DERN, WEIN, а також найбільш продуктивні деривативи – ALKOHOLGENUß, GLAS, 



121 

BLUME, BERG, TAL, VOGEL, WALD, ZEIT, що втілюють ціннісні домінанти німецької 

лінгвокультури і володіють широким спектром образних і символьних асоціацій. 

Концепти-стимули, будучи багатовимірними ментальними утвореннями, що 

містять амбівалентні уявлення про предмети і явища дійсності, втілюються в 

дискурсі частково, актуалізуючи ознаки, релевантні для реалізації комунікатив-

них намірів, і пригнічуючи ознаки, протилежні їм. Цей механізм конкретизації 

концептуального змісту працює завдяки подальшій активізації концептів-реак-

цій, які акцентують у тому чи іншому контексті поняттєві, асоціативно-образні 

або ціннісні ознаки концептів-стимулів. 

Емфатизація поняттєвих ознак концептів-стимулів здійснюється в основ-

ному за допомогою системних міжконцептних кореляцій MÄDCHEN – JUGEND, 

BLUME – BLÜTE, SCHLAF – RUHE та ін., які поєднують ментальні одиниці, що вхо-

дять до складу одного гіперконцепту, а тому мають спільні поняттєві ознаки. 

Пор.: (VL-123) Wenn die Rosen, Rosen wieder blühen | ja, dann werd' ich wieder bei 

dir sein; (VL-48) Hab 'mein Wagen voll geladen, | voll mit jungen Mädchen. 

Комбінації, що розкривають асоціативно-образні ознаки концепту-стиму-

лу, мають комунікативний характер і утворюються його поєднаннями з одини-

цями інших гіперонімів завдяки наявності  загальних  асоціативних  ознак, іма-

нентно властивих їхнім структурам або тим, що надаються їм у контексті ННП 

за допомогою образних паралелей, наприклад, FREUDE – WEIHNACHTEN, MÄDCHEN 

– SCHATZ, MÄDCHEN – BLUME та ін. Пор.: (VL-34) Freue dich, Christkind kommt 

bald!; (VL-78) Dieses Mädel ist mein treues Schätzelein | und mein Glück, Erika. 

Ціннісні ознаки концепту-стимулу виділяються в його комбінаціях з одини-

цями, що представляють собою абсолютні валоративи – емоційні концепти 

FREUDE, GLÜCK, ZUFRIEDENHEIT і елементи гіпоніму ЦІННОСТІ (REINE, SCHÖNHEIT: 

MÄDCHEN – REINE, LIEBE – SÜßIGKEIT, WELT – SCHÖNHEIT та ін.). Пор.: (VL-122) 

Von Felsenhöhn | schau 'ich hinaus; wie bist du schön, | du Welt in weiter Runde; 

(VL-65) Ach, was ist die Liebe | Für ein süßes Ding! 

Результати квантитативного аналізу, що фіксував випадки актуалізації ок-

ремих концептів у ННП у певній функції (стимулу чи реакції), а також випадки і 
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характер їх взаємодії з іншими ментальними одиницями (рис. 2.2 і 2.3), свідчать 

про те, що більша частина міжконцептних комбінацій (35,5%) ініційована еле-

ментами гіпоніму ЛЮДИНА БІОЛОГІЧНА. Очевидно,  це  пояснюється  тим,  що 

людська діяльність у цілому і комунікативна діяльність, формою якої є ННП, зо-

крема, мотивована, в першу чергу, органічними потребами людини, пов'язаними 

з ростом, самозбереженням і розвитком організму. 

Людина біологічна

Людина соціальна

Природа жива

Природа нежива

Культура матеріальна

Культура духовна

Простір

Час

 

Рис. 2.2. Продуктивність концептів ННП у функції стимулів 

 

Високі показники активності концептів-стимулів, що належать гіперонімам 

ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА (19,5%) і МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА (19,2%). Їх за-

требуваність зумовлена відображеними в ННП народними уявленнями про праг-

нення людини до суспільного визнання і поваги (соціальні мотиви), з одного бо-

ку, і її потребою у створенні предметів та інструментів, що обслуговують її при-

родні (матеріальні) потреби, – з іншого. 

Концепти гіпонімів ЖИВА ПРИРОДА, НЕЖИВА ПРИРОДА і ДУХОВНА 

КУЛЬТУРА, демонструючи високу частотність у текстах ННП у цілому, значно 

рідше ініціюють міжконцептне поєднання себе самих, що свідчить про їх префе-

рентну актуалізацію у функції концепту-реакції в комбінаціях, які акцентують 

асоціативні ознаки концептів-стимулів (ANN  – BAUM, MÄDCHEN – BLUME, GLÜCK  – 
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BLÜTE та ін.). У свою чергу, той же ефект, що проявляються елементами гіперо-

німів ПРОСТІР і ЧАС, пояснюється їх низькою продуктивністю в ННП у цілому. 

У функції концептів-реакцій у дискурсі ННП домінують компоненти гіпе-

ронімів ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА (рис. 2.3), здатних утворювати системні та ко-

мунікативні комбінації з концептами всіх категорій – насамперед, ДУХОВНА 

КУЛЬТУРА, ЛЮДИНА БІОЛОГІЧНА, ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, НЕЖИВА 

ПРИРОДА і ПРОСТІР. 

 

Рис. 2.3. Частотність міжконцептних кореляцій в дискурсі ННП 

 

Точками перетину гіперК ДУХОВНА КУЛЬТУРА і ЛЮДИНА СОЦІАЛЬ-

НА є кореляції GOTT – VATER, LIED – WEISHEIT, LIED – MUTTER/ FREUND, HOCHZEIT 

– SCHWUR, GOTT – SEGEN, TEUFEL – DUMMHEIT, що відображають уявлення про 

моральні та конвенціональні норми поведінки. Пор.: (VL-121) Dann führ ich dich 

zum Traualtar: | Gott segne dreimal, dreimal hoch das Fischerpaar!; (VL-115) Ein 

Lied voll reiner Harmonie, | In treuer Freunde Kreis, | Ist Labung nach des Tages 

Müh | Und nach der Arbeit Schweiß; (VL-120) Ich möcht 'als Spielmann reisen | weit 

in die Welt hinaus, | und singen meine Weisen, | und geh'n von Haus zu Haus. 

Комбінації MÄDCHEN/MANN – LIEBE, MÄDCHEN – KUSS, MÄDCHEN – REINE/ 

SCHÖNHEIT, MANN – WEISHEIT та ін. експлікуються ментальним взаємозв'язком 
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гіперК ЛЮДИНА БІОЛОГІЧНА – ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА і втілюють народні 

уявлення про єдність фізичного та духовного, індивідуального та колективного 

начал: (VL-55) Nur ihr reizend gutes Herze | macht sie liebenswert bei mir | gut im 

Ernste, froh im Scherze | jeder Zug ist gut an ihr; (VL-119) Ich muss sie küssen | Mond, 

verstecke dich dazu | Sollt es dich zu sehr verdriessen | Oh, so mach die Augen zu. 

Внутрішньосистемні кореляції концептів, підпорядкованих ЛЮДИНІ СО-

ЦІАЛЬНІЙ, зумовлені насамперед комбінаторними властивостями валоративів 

LIEBE і SCHÖNHEIT (SCHÖNHEIT  – STOLZ, LIEBE – GLÜCK, LIEBE – KUSS, LIEBE – TREF-

FEN, LIEBE – WORTE) і відображають мотиви, форми та наслідки соціальної взає-

модії людей. Пор.: (VL-69) Unter liebevollen Küssen | Schmeckt ihr auch der kleins-

te Bissen | Überschwenlich süß und gut; (VL-68) Du mein einzig Licht, | Die Lilg und 

Ros hat nicht, Was an Farb und Schein | Dir möcht ähnlich sein, | Nur daß dein 

stolzer Mut | Der Schönheit unrecht thut. 

Комбінації, що зв'язують один з одним ментальні складники гіперонімів 

НЕЖИВА ПИРОДА і ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА (MOND – KLAGE, MOND – FREUND, 

WIND – FREUND/FEIND та ін.), є продуктом анімістичного сприйняття явищ при-

роди, що зберігається в текстах ННП, і акцентують асоціативно образні ознаки 

концептів-стимулів. Пор.:( VL-55) Mond, du Freund der reinen Triebe | schleich 

dich in ihr Kämmerlein | sage ihr, daß ich sie liebe. 

Актуалізація елементів гіперК ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА у функції реакціі по 

відношенню до концептів гіпоніму ПРОСТІР, також має під собою образно-

символічні підстави і персоналізує локації, що репрезентуються просторовими 

концептами (HEIMAT – ABSCHIED, WELT – SCHÖNHEIT, HEIMAT – TREUE, HEIMAT – 

SEHNSUCHT, FERNE – GLÜCK). Пор.: (VL-99) Nun ade, du mein lieb 'Heimatland, | lieb' 

Heimatland, ade! | Es geht jetzt fort zum fremden Strand, | lieb 'Heimatland, ade! 

Концепти гіпероніму ЖИВА ПРИРОДА ініціюють однаково продуктивні 

комбінації як між собою, так і з одиницями, конституйованим гіперонімом ЛЮ-

ДИНА СОЦІАЛЬНА. У першому випадку ментальні комплекси BAUM/ BLUME – 

BLÜTE, BAUM/BLUME – VERWELKEN, KRAUT – BITTERKEIT є внутрішньо системни-

ми і зумовленими близькістю поняттєвих складників концептів (VL-118) Wohl 
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alle die Veilchen | die blühen bei der Nacht | die haben mein Herze | zum Verlieben 

gebracht). У свою чергу, кореляції гіперонімів ЖИВА ПРИРОДА і ЛЮДИНА 

СОЦІАЛЬНА, які проявляються в комунікативних комбінаціях VOGEL – BOTE, 

VOGEL – FREIHEIT, BAUM – TREFFEN та ін., втілюють персоніфіковані образи при-

роди, що зберігають сліди її анімістичного сприйняття. Пор.: (VL-81) Kleiner 

Vogel, bunter Vogel | Du sollst zu ihr fliegen! | Findest du mein feines Liebchen | Nur 

in Kummer liegen, | Wenn sie weinet alle Stund, | Tu ihr meine Botschaft kund. 

Компоненти гіперконцептів МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА і ЧАС проявля-

ють пріоритетну сполучуваність зі спадними складниками гіперК ЛЮДИНА БІ-

ОЛОГІЧНА і МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА, відповідно. У першому випадку ідея 

зумовленості трудової діяльності людини її фізіологічними потребами втілюєть-

ся комбінаціями типу MANN – ALKOHOLGENUß, MÄDCHEN – KLEID(ER), MANN – 

ARBEIT, DURST – GLAS, HUNGER – JAGD. Пор.: (VL-55) <...> nur im schlichten netten 

Kleide | pflegt mein Mädchen stets zu gehn; (VL-116) Allein mein Durst vermehrt sich 

nur | bei jedem vollen Becher; (VL-117) Sollt uns einmal der Hunger plagen, | Tun 

wir uns ein Hirschlein jagen. 

У другому випадку міжконцептні комбінації типу FRÜHLING/SOMMER – 

WANDERN, SONNTAG – KIRCHE, TAG – ARBEIT, ABEND/NACHT – ALKOHOLGENUß, об'є-

днуючи одиниці гиперонімів ЧАС і МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА, відображають 

темпоральну локалізованість людської діяльності: (VL-70) Im Frühling im 

Frühling | wenn wieder grünet Wald und Feld | dann sind wir gerüstet | und wandern 

durch die Welt; (VL-58) Wenn sich die Sonne neiget, | der feuchte Nebel steiget, | 

mein Tagwerk ist getan, | mein Tagwerk ist getan. 

Смислова "тканина" текстів ННП створюється не тільки наявністю визначе-

них міжконцептних комбінацій та їх специфікою, але й відсутністю таких. Чис-

лові підрахунки дозволяють констатувати відсутність кореляцій ЖИВА ПРИ-

РОДА – МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА, ДУХОВНА КУЛЬТУРА – ЖИВА ПРИ-

РОДА, ПРОСТІР – ПРОСТІР, ПРОСТІР – ЧАС і ЧАС – ПРОСТІР, що може бути 

зумовлено їх нерелевантністю з погляду комунікативних завдань ННП або смис-

ловою надлишковістю результуючих ментальних комплексів. 
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Отже, дискурсивна активність фольклорних концептів передбачає їх актуа-

лізацію в текстах ННП у рамках системних або комунікативних комбінацій, іні-

ційованих найчастіше спадними репрезентантами гіперонімів ЛЮДИНА БІО-

ЛОГІЧНА, ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА та МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА. У функції 

концептів-реакцій домінують ментальні одиниці, що належать гіперонімам 

ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, в той час як кореляції ЖИВА ПРИРОДА – МАТЕРІА-

ЛЬНА КУЛЬТУРА, ДУХОВНА КУЛЬТУРА – ЖИВА ПРИРОДА, ПРОСТІР – 

ПРОСТІР, ПРОСТІР – ЧАС І ЧАС – ПРОСТІР у текстах ННП відсутні. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Лінгвістично релевантним аспектом вивчення текстів ННП є їхня струк-

турно-семантична типологія, представлена в термінах форми, змісту і функції. 

За формою розрізнять одно- і багатокуплетні, монологічні та діалогічні, за зміс-

том – пісні про любов, батьківщину, знаменні події, природу, календарні дати, 

пісні переселенців, пісні, що характеризують виконавця / слухача за віком,  за  

гендерною ознакою, за соціальною чи професійною ознакою. За своїм функцій-

ними призначенням доцільно говорити про працесупроводжувальні, військові, 

маршові, танцювальні, святкові, застільні, подорожувальні, колискові, хвалебні 

тощо.  

2. Фольклорний концепт є дискурсивним варіантом однойменного загаль-

нокультурного концепту, що проявляється в ідентичності їх поняттєвих складо-

вих і наявності загальних образних і ціннісних ознак. Головні ж відмінності по-

лягають у вищій ступені архаїчності та стійкості образної палітри фольклорного 

концепту порівняно з загальнокультурним інваріантом, а також у його оцінній 

однолінійності. 

3. Сукупність фольклорних концептів утворює концептосистему фольклор-

ного дискурсу як набір взаємодіючих генеративних, деривативних і нейтральних 

елементів, що актуалізуються в дискурсі й тим самим породжують його. Тради-

ційність і відтворюваність фольклорного дискурсу забезпечує відносну стабіль-
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ність його концептосистеми, аспектовано представленими в різних жанрах в си-

лу певних комунікативно-прагматичних особливостей останніх. 

4. Концептосистема ННП конституюється поєднанням функційних і змісто-

вно різних ментальних одиниць, упорядкованих доменами ЛЮДИНА, ПРИРО-

ДА, КУЛЬТУРА і ХРОНОТОП. Кожен домен утворюється триєдністю гіпер-, 

гіпо- та катаконцептів, які структурують концептуальний простір ННП певним 

набором якісних ознак, що відображають універсальні оціночні опозиції. 

5. Структура домену ЛЮДИНА являє собою двоєдність гіперконцепту 

ЛЮДИНА БІОЛОГІЧНА і ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, гіпорівні яких представлені 

категоріями СТАТЬ, ВІК, СТАН, ПОЧУТТЯ, ВІДНОСИНИ, СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС та ін. 

Останні створюються аксіологічними бінарними опозиціями 'чоловік – жінка', 

'молодий – старий', 'свій – чужий', 'задоволення – страждання', 'багатий – бідний', 

які протиставляють один одному концепти з різною оцінкою і проявляють при 

цьому кількісну асиметрію з абсолютною перевагою "позитивних" концептів. 

Найвищі показники продуктивності та сполучуваності демонструють концепти 

MÄDCHEN, KIND, HERZ, FREUDE, LIEBE і SCHÖNHEIT, що втілюють цінності патріар-

хального селянства і стають основою розгортання фольклорного дискурсу. 

6. Концептуальний домен ПРИРОДА конституюється протиставленням гі-

перконцептів ЖИВА ПРИРОДА і НЕЖИВА ПРИРОДА, спадними елементами 

яких є гіпоніми ФЛОРА, ФАУНА, СТИХІЯ, НЕБЕСНІ ТІЛА, ПОГОДА і ЛАНДШАФТ. Бінар-

ні опозиції 'задоволення – страждання', 'свій – чужий', 'верх – низ', 'гірський – 

долинний', зафіксовані в них, можуть проявлятися як на рівні гіпоконцептів зага-

лом, так і окремих їх елементів. Найвища індивідуальна та комбінаторна актив-

ність, демонстрована концептами BAUM, BLUME, VOGEL, HIMMEL, SONNE, BERG, 

TAL і WALD, зумовлена їх символічною багатозначністю та деталізованістю їх 

асоціативно-образних ознак. 

7. Архітектоніка домену КУЛЬТУРА визначається змістом гіперконцептів 

МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА (ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЖА, ГРОШІ, ПРИЛАДДЯ, СПОРУДИ) і ДУ-

ХОВНА КУЛЬТУРА (РЕЛІГІЯ, ЗВИЧАЇ), аксіологічний профіль яких задається бі-

нарними опозиціями 'задоволення – страждання', 'свій – чужий', 'багатий – бід-
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ний'. У кількісному відношенні переважають генеративи WANDERN, WEIN, LIED і 

їх кореляти ALKOHOLGENUSS, GLAS, GOLD и GOTT. 

8. Концептуальний домен ХРОНОТОП структурується двома гіперконцеп-

тами – ПРОСТІР і ЧАС – і їх гіпонімами – ВІДКРИТИЙ ПРОСТІВ, ЗАКРИТИЙ ПРОСТІР, 

ГРАНИЦА, ВІДСТАНЬ, ЧАС ДОБИ, ПОРИ РОКУ, аксіологічні параметри яких визнача-

ють бінарні опозиції 'свій – чужий', 'високо – низько' , 'далеко – близько', 'задово-

лення – страждання', 'світло – тьма'. Найвищі кількісні показники проявляють 

концепти HEIMAT, WELT, FERNE, ZEIT, NACHT, MORGEN И FRÜHLING. 

9. Дискурсивна активність фольклорних концептів передбачає їх актуаліза-

цію в текстах німецьких народних пісень у рамках системних і/або комунікатив-

них комбінацій, що стимульовані найчастіше елементами гіперконцептів ЛЮ-

ДИНА БІОЛОГІЧНА, ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА і МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА. 

У функції концептів-реакцій домінують ментальні одиниці, які належать гіперо-

німам ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, в той час як кореляції ЖИВА ПРИРОДА – МАТЕРІАЛЬНА 

КУЛЬТУРА, ДУХОВНА КУЛЬТУРА – ЖИВА ПРИРОДА, ПРОСТІР – ПРОСТІР, ПРОСТІР – ЧАС і 

ЧАС – ПРОСТІР у дискурсі німецьких народних пісень відсутні. 

10. У повній відповідності до ідейно-художніх настанов німецького фольклор-

ного дискурсу загальна конфігурація його когнітивно-семантичного простору зу-

мовлюється алгоритмом "пісня – тип – концепт", що є результатом фольклорної 

настанови на ігрове освоєння світу, інструментом пізнання якого стає пісенний 

текст. Його змістовий каркас базується на певних лінгвокультурних домінантах і 

визначає національну культуру в цілому.  

 

Основні положення розділу висвітлено у працях [249; 250; 252; 253; 254; 

259; 260; 261; 264]. 
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Р о з д і л  3  

 

КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТЕКСТІВ НІМЕЦКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ 

 

 

 

3.1. Предикативна мережа текстів німецької народної пісні 

 

Як відомо, предикативність є морфосинтаксичною категорією, яка "робить 

речення із не-речення" [226, с. 413]. Вона тримається на трьох предикативних 

(під)категоріях – темпоральності, модальності та персональності, пов’язаних із 

такими провідними дієслівними категоріям, як час, спосіб, стан. Саме вони й 

стають центром нашої уваги при розгляді предикативної мережі текстів ННП. 

При цьому всі вони виявляються пов’язаними з дейктичною функцією мовних 

одиниць, оскільки передбачають "локалізацію та ідентифікацію осіб, предметів, 

подій, процесів відносно просторового  та  часового  контексту" [412, с. 112]. 

Попри те, що у зв'язку з дейксисом прийнято говорити лише про категорії особи 

і часу (іноді таксису), ми вважаємо, що модальність є не менш "вказівною" кате-

горією, ніж перші дві, оскільки також маркує особу в контексті її ставлення до 

висловлюваної думки. 

 

3.1.1. Категорія часу . Вказівка на час дії пов’язана насамперед зі вжи-

ванням часових форм (ЧФ). У текстах ННП воно зумовлене специфікою пісні як 

фольклорного жанру, який, виникши разом з людиною, відображає події повсяк-

денного життя. Цей жанр містить ЧФ, типові для розмовної мови. Способами 

вираження часових відношень виступають також лексичні засоби, слова і сло-

восполучення, що мають темпоральне значення. 

Найбільш продуктивним способом передачі темпоральних значень є грама-

тичний час, що співвідносить мовне вираження з моментом мовлення. Відно-

шення між моментом дії та моментом мовлення має різний характер: дія може 

збігатися з ним, передувати йому чи відбуватися після нього.  
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Часові форми в текстах ННП мають різну частотність вжитку, а також пред-

ставлені в різних комбінаціях, що дозволяє говорити про моно- і політемпо-

ральні тексти ННП (див. Додаток Д-1). При цьому за одиницю аналізу було 

взято текст пісні як такий, що є смисловим цілим, котрий несе загальну ідею, 

якій підкоряється вся лексико-граматична структура, з одного боку. З іншого бо-

ку, текст ННП регламентується ритміко-мелодійним малюнком, що також впли-

ває на вибір відповідних ЧФ. 

Монотемпоральне аранжування відбиває факт використання однієї-єди-

ної часової форми упродовж усього тексту. Спостереження показують, що тут у 

пригоді стають такі базові / прості ЧФ, як презенс, претеріт і перфект. Найбільш 

частотним серед них є презенc (100%): всі пісні без винятку містять цю форму, 

навіть якщо вона виражається всього одним-єдиним дієсловом. У текстах ННП 

презенс відображає одночасність дії з моментом мовлення двояким чином. З од-

ного боку, він виражає дію, яка співвідноситься з моментом мовлення (виконан-

ня пісні) [302, с. 497]: (VL-174) Es steht ein Soldat am Wolgastand | Hält Wache für 

sein Vaterland. | In dunkler Nacht allein und fern | Es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern; 

(VL-175) Tra-ra, die Post ist da | Tra-ra, die Post ist da | Von weitem hör ich schon 

den Ton, | sein Liedlein bläst der Postillon. 

З іншого боку, презенс, будучи поліфункційною, а тому й найчастотнішою 

ЧФ [384, с. 213], виражає події, що мають панхронічний характер по відношен-

ню до моменту мовлення, до яких, зазвичай, належать опис явищ природи і 

подій, що існують поза волею і бажанням людини [258, c.77]. Презенс виражає в 

подібних випадках досить високий рівень узагальнення, тобто є тим, що його 

германістика називає "das generelle Präsens" [366, с. 172]: (VL-176) Wie selig die 

Ruhe bei Jesu im Licht. | Tod, Sünde und Schmerzen, die kennt man dort nicht. | Das 

Rauschen der Harfen, der liebliche Klang | bewillkommt die Seele mit süßem Gesang; 

(VL-177) Wollt ihr wissen, wollt ihr wissen, | wie´s die kleinen Mädchen machen? | 

Püppchen wiegen, Püppchen wiegen, | alles dreht sich herum. 

Подібне узагальнення спостерігається і в разі вживання презенса у футу-

ральному значенні (praesens futuralis), коли дії, що описуються в піснях, спрямо-
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вані в майбутнє та мають позачасовий характер [389, с. 265]: (VL-178) Das ewige 

Leben, viel Glück und Seg’n | Wünsch ich dir viel tausendmal | Und du bist mein 

Schatz | Und du bleibst mein Schatz | Bis in das kühle Grab.  

Презенс може виражати в текстах ННП дію, що регулярно повторюється 

(praesens iterativus) [33, с. 270]: (VL-179) Morgens früh um sechs kommt die kleine 

Hex´, | Morgens früh um sieben schabt sie gelbe Rüben. | Morgens früh um acht wird 

Kaffee gemacht. | Morgens früh um neune geht sie in die Scheune. Тут регулярність 

того, що відбувається, підкріплюється лексемою morgens.  

Висока частотність презенса в ННП (100% текстів) пов'язана з тим, що він 

реалізує не лише своє значення як форма на позначення справжнього моменту, 

що збігається з моментом виконання пісні, але й свою функцію як історичний 

презенс. Пісня, як відомо, є одним із древніх фольклорних жанрів. Презенс у ній 

призначений не лише для зображення реальних і потенційно можливих подій, 

актуальних з дейксисом "тепер", але й тих, які вже відбулися. Ця форма створює 

ілюзію дії в теперішньому, але це не є власне теперішній час (Präsens),  а  тепе-

рішній час у минулому (praesens historicum) [43, с. 108; 365, с. 55]. Тексти з істо-

ричним презенсом "оживляють" минуле, "читач ніби втягується в ці події – 

транспозиція часу має в таких випадках образну експресію" [42, с. 285]. 

Як найпростіша ЧФ презенс є психологічно привабливим для мовної особи-

стості в буденному спілкуванні. Як показали дослідження, діти починають свій 

мовний розвиток з інфінітивних форм, а потім настає період презенса [393, с. 

217]. Найбільшу проблему для дитини викликають форми минулого часу. Тому 

монотемпоральною структурою з презенсом характеризуються, перш за все, 

пісні для дітей, оскільки завдяки простоті цієї часової форми текст легше сприй-

мається дитиною, особливо якщо він супроводжується рухами [393, с. 219]. 

Пор.: (VL-180) Häschen in der Grubе | Sitzt und schläft. | Armes Häschen, bist du 

krank, | dass du nicht mehr hüpfen kannst? 

Ці елементарні за своєю структурою форми когнітивно найбільш сприймані, 

тому вони є базовими в ментальному лексиконі людини. Даний факт може слу-

жити поясненням переважання не лише презенса, але й претеріта в текстах ННП. 
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Претеріт займає друге місце за частотністю свого вжитку в ННП (62%). Ця 

форма є найстарішою серед ЧФ минулого. Завдяки своїй простій структурі та 

можливості виражати події в минулому, ця форма понад усе личить віршованим 

текстам ННП, оскільки є короткою, не вимагає рамкової конструкції, а за наяв-

ності відповідного партиципа у функції предикативного означення виражає й 

одноразову дію [366, с. 179]: (VL-66) Flur, wo wir als Knaben spielten,| Ahnung 

künft'ger Taten fühlten,| süßer Traum der Kinderjahre,| kehr' noch einmal uns zurück! 

Претеріт є ЧФ текстів оповідного характеру [94, с. 189], тому він характер-

ний для пісень, схожих з казками з типовим для цього жанру зачином Еs war 

einmal, який зближує народну пісню з фольклорним жанром казки: (VL-181) Es 

waren einmal die Schneider, | Die hatten guten Muth, | Da tranken ihrer neunzig, | 

Neun mal neun und neunzig | Aus einem Fingerhut. 

Претеріт є ЧФ текстів ННП, що зображають історичні події, події, що від-

бувалися з героями в минулому, а також події, що не асоціюються з моментом 

мовлення [343, с. 254; 352, с. 51-52]: (VL-45) Mariechen saß weinend im Garten. | 

Im Grase lag schlummernd ihr Kind. | In ihren blonden Locken | Spielt leise der 

Abendgwind <…> | Hier liegst du so ruhig von Sinnen, | Du armer verlassener Wurm, 

| Du träumst noch nicht von Sorgen, | Dich schreckt noch nicht der Sturm | Dein Vater 

hat uns verlassen | Dich und die Mutter dein, | Drum sind wir armen Waisen | in die-

ser Welt allein <…>. 

Ця пісня – спогади, розповідь дівчини, яка залишилася з дитиною на руках, 

про свою долю. У ній чітко проглядається основна властивість історичного пре-

зенса – опис подій минулого, наближених до моменту виконання пісні. Пригожа 

вона й для передачі слів героїні ("граматична метафора") [33, с. 271]. Зачин пісні 

оформлений претерітом, який також пов'язаний з розповіддю про минуле. Текст 

примітний тим, що тут спостерігається досить рідке для ННП поєднання трьох 

ЧФ (презенс – претеріт – перфект), які виконують одну функцію – опис подій 

минулого. Пояснити цей факт можна тим, що, будучи віршово-музичним тек-

стом, ННП має особливу ритмічну організацію, яка підпорядковує собі весь 
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текст, диктує певні рамки. Вживання претерітальної форми дієслова verlassen 

могло б порушити ритміку [263, c.149].  

Перфект займає третє місце (25%) в текстах ННП. Ця ЧФ наявна тоді, коли 

про події минулого говориться з точки зору подій сьогоднішнього, а головною є 

не сама дія, а її результат [33, с. 271; 366, с. 176]: (VL-79) Der Mai ist gekommen. | 

Die Bäume schlagen aus | Da bleibe, wer Lust hat, | mit Sorgen zu Haus!; (VL-44) 

Zwar die Ritter sind verschwunden, | Nimmer klingen Speer und Schild. 

Цю форму можна розглядати як ретроспективу теперішнього часу [87, с. 314], 

а також як форму для збереження ритміки тексту (як у пісні Mariechen saß weinend 

im Garten (VL-45)). Проте в декількох текстах перфект виражає майбутнє і резуль-

тативність у поєднанні з презенсом (perfektum futuralis) [33, с. 271]: (VL-182) Grünet 

die Hoffnug, | halb hab ich gewonnen, | blühet die Treue, | so hab ich gesiegt. 

Із додатка Д-1 видно, що презенс, претеріт і перфект володіють найбільшою 

частотністю в текстах ННП. Ці ЧФ "тяжіють до ролі часових маркерів ядерного 

рівня ментального лексикону людини. Вони здатні ефективно заміщати когні-

тивно і структурно ускладнені футурум-1 і плюсквамперфект, а претеріт у де-

яких випадках – і перфект, оптимізуючи тим самим темпоральну організацію 

дискурсу" [31, с. 171]. 

Як показує матеріал, найменш частотні в текстах ННП є форми "плюсквам-

перфект" (8%) і "футурум 1" (6%), а форма "футурум 2" взагалі відсутня. 

Плюсквамперфект виступає в текстах у поєднані з претерітом, виражаючи 

передування в минулому, тобто виконує характерну для цієї ЧФ функцію: (VL-

183) Als sie sich nun sattgefressen hatten | setzten sie sich nieder, | bis dass der Jäger, 

Jäger kam | und schoß sie nieder; (VL-184) Und als sie gegessen hattn, | da waren sie 

voller Mut, | da tranken ihrer neunzig ,| ja neunmal neunundneunzig | aus einem 

Fingerhut. 

Форма "футурум 1" у текстах ННП найчастіше виражає впевненість у чому-

небудь, обіцянку, плани на майбутнє, мрії [94, с. 190], тому вона характерна для 

пісень любовної тематики, а також для пісень, в яких говориться про прощання з 

батьківщиною, про початок нового життя на чужині, а пізніше – про повернення 
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додому. Поp.: ( VL-185) Abschied muß ich nehmen hier, | weiter muß ich wandern. | 

O, du allerschönstes Kind, | heirat keinen Andern! | Gräm dich nicht und zürn mir 

nicht, | werd bald wiederkommen, geschieht es auch im Winter nicht | geschieht es 

doch im Sommer. 

Тексти ННП фіксують живу розмовну мову, що підтверджують типові для 

неї ЧФ презенс і перфект. Претеріт переважає в піснях оповідного характеру. 

Подібних висновків доходить і Ю.С. Белозерова, досліджуючи вживання ЧФ у 

розмовно-побутовому дискурсі [31, с. 120]. ННП може бути віднесена до розмов-

но-побутового жанру [414; 365, с. 34], що й пояснює переважання в ній презенса. 

Презенс формує майже весь простір  монотемпоральних текстів,  яких  у  

нашому матеріалі налічується 17% (Додаток Д-1). Більшість із них – це пісні для 

дітей, календарні пісні, пісні про природу. Презенс є віддзеркаленням світу 

сьогодення, в якому живе людина. Він є найбільш когнітивно простою ЧФ для 

сприйняття людини і особливо дитини, тому презентна монотемпоральність ха-

рактерна саме для дитячих пісень. Пор.: (VL-180) "Häschen in der Grube". Тексти 

ННП, що описують пору року, час доби, календарні свята, явища природи, за 

допомогою презенса відображають те, що має постати як деяка актуальна подія 

й тим самим наблизити неї слухача / виконавця. Пор.: (VL-34) Leise rieselt der 

Schnee, | still und starr ruht der See,| weihnachtlich glänzet der Wald <…>.  

Політемпоральне аранжування відбиває факт використання в тексті од-

нієї пісні декількох часових форм. Спостереження показують, що тексти ННП є 

переважно політемпоральними творами (див. Додаток Д-1). Зазвичай ці тексти 

конституюються шляхом використання двох ЧФ (бітемпоральність = білатераль-

на модель) і трьох ЧФ (тритемпоральність = тернарна модель). Тексти з викорис-

танням більше трьох ЧФ у нашому матеріалі не зафіксовано. 

Білатеральна модель темпорального аранжування текстів ННП консти-

туюється за допомогою таких типових комбінацій, як "презенс & претеріт", 

"презенс & перфект", "презенс & футурум 1".  

При цьому найбільш частотною бітемпоральною комбінацією ЧФ є нетипо-

ве для класичної граматики поєднання "презенс & претеріт" (48%), що супере-
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чить усім нормам таксису, але є специфічною особливістю текстів ННП: (VL-21) 

Nun leb wohl, du kleine Gasse! | Nun, ade, du stilles Dach! | Vater, Mutter sahn mir 

traurig | Und die Liebste sah mir nach | <…> lustig singen die Gesellen, | doch das ist 

das falsche Lied. Очевидно, в цій моделі відбивається процес піснетворення старо-

давніх часів, коли в мові існували лише дві часові форми – той же презенс і той 

же претеріт. Такий прийом досить частo зустрічається в піснях-оповіданнях, 

оскільки вони є описом того, що вже сталося, і це накладається на момент вико-

нання пісні. Тут також реалізується значення історичного презенса. 

Невелику частотність проявляє класична комбінація "презенс & перфект" 

(16%) на кшталт (VL-187) Nun ade, ihr lieben Kameraden, | Gehet noch ein wenig 

mit, | Ich hab´ euch zwar alle geladen, | Hab´ gemacht kein Unterschied. | Ist euch 

aber der Weg zu weit, | Ich muss unter die fremden Leut´, | Und das tut weh! Дані 

тексти ілюструють прояв такої функції презенса, як опис дії в момент виконання 

пісні, а перфект показує передування відносно дії в презенсі.  Він  покликаний 

ніби "осучаснити" минуле [31, с. 126]. 

"Презенс & футурум" (3%) є найрідшою конфігурацією для пісень, де ная-

вні лише дві форми дієслова. Вона представляє не лише реальність, але й узгод-

ження цієї реальності з майбутнім. Майбутнє представляється як сфера бажано-

го, планованого, очікуваного. Ця ЧФ у тексті ННП сигналізує про те, що подія в 

певний момент обов'язково настане, тобто стане реальною, теперішньою [192, с. 

200]. Пор.: (VL-186) Morgen, Kinder, wird´s was geben | Morgen werden wir uns 

freu´n! | Welch ein Jubel, welch ein Leben | Wird in unsrem Hause sein! | Einmal wer-

den wir noch wach, | Heissa, dann ist Weihnachtstag! Для текстів ННП поєднання 

теперішнього та майбутнього закономірно, бо при викладі подій, що оточують 

людину в її повсякденності, не менш важливою є можливість загадувати і мріяти 

про майбутнє.  

Тернарна модель використання ЧФ конституюється такими їх комбінація-

ми: "презенс & претеріт & перфект", "презенс & претеріт & футурум 1", "пре-

зенс & претеріт & плюсквамперфект", "презенс & перфект & футурум 1". 
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Серед потрійних комбінацій найчастіше трапляється поєднання "презенс & 

перфект & претеріт" (8%): (VL-188) Die Blätter von dem Bäumelein | die fielen 

all auf mich. | Dass mich mein Schatz verlassen hat, | das kränket mich ja nicht. 

Менш продуктивною є комбінація "презенс & претеріт & плюсквампер-

фект" (6%). Презенс передає в таких текстах пряму мову, претеріт виконує 

функцію оповіді про минуле, а плюсквамперфект характеризує передування в 

минулому: (VL-189) Der Schneider ging den Berg auf, | Begegnet ihm ein Geiß. | Da 

sprach derselbig: Zi, zi, zi <…> | Wie machst du mir so heiß. | Nachdem er all´ ge-

messen hatt´, | Nahm er sein´ lange Scher´ | Und stutzt´ den Teufeln d´Schwänzeln ab, 

| Sie hupften hin und her. Претеріт переносить слухача в минуле, де відбувається 

описана в пісні історія, форма презенс begegnet наближає подію до моменту ви-

конання. Форма machst передає пряму мову, оживляючи картину, дає мож-

ливість слухачеві наочно представити сцену. 

Найменшу частотність мають комбінації "презенс & перфект & футур" 

(2%): (VL-190) Er ist niemals gestorben, | Er lebt darin noch jetzt; | Er hat, im Schloß 

verborgen, | Zum Schlaf sich hingesetzt. | Er hat hinabgenommen | Des Reiches Herr-

lichkeit | Und wird einst wiederkommen | Mit ihr zu seiner Zeit і "презенс & пре-

теріт & футур" (1%): (VL-191) Leb wohl, du bist flottes, treues Blut, | Dir werden 

stets wir denken, | Dir unsre Freundschaft fest und gut | Auch in der Weite schenken. 

Цей факт пояснюється єдністю всіх часових перспектив, які дозволяють про-

слідити події в динаміці. 

Таким чином, часові рамки ННП представляють весь спектр часових форм 

(за винятком футурум 2), а також їх комбінації. Найбільш продуктивним є пре-

зенс, який описує ситуації, що допускають одночасне існування розповідача і 

подій, які він описує. 

Поряд із граматичними формами існують і інші способи маркування темпо-

ральних відношень у текстах ННП, а саме: темпоральні маркери / індекси / ло-

калізатори (темпоральна лексика). У фольклорній картині світу часом є поняття, 

що складається з природного і життєвого часів. Природний час складається з 

астрономічних циклів – сонячних (рік, доба), місячних і вегетативних (час росту 
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й дозрівання рослин). Життєвий час уподібнюється природному" [227, с. 123], 

тобто життя людей також визначається періодами природи. Тому найбільш про-

дуктивними в текстах ННП є такі іменники, що репрезентують концепт JAHRES-

ZEIT, а також лексеми на позначення дій та атрибутики – перш за все, польових 

робіт у певну пору року [372, с. 48]. Невипадково цьому присвячено багато ка-

лендарних пісень типу (VL-192) Im Märzen der Bauer | die Rößlein einspannt | Er 

setzt seine Felder | und Wiesen in Stand, в якій оспівано весь трудовий рік селян – 

від посіву до збирання врожаю.  

Найчастотнішим темпоральним локалізатором у текстах ННП є лексема 

Frühling (145 разів) та її похідні. Очевидно, для німецької лінгвокультури весна 

є найголовнішим періодом календарного року: на весні пробуджується природа, 

весна – період польових робіт, на весну доводиться головне церковне свято – 

Пасха [274, с. 176]. Так, у тексті (VL-193) Bald ist der schöne Frühling da, | bald 

sind die Bäume weiß, | bald hängen schöne Blüten dran | und nicht mehr Schnee und 

Eis концепт FRÜHLING реалізується не лише лексемою März, але й лексемами на 

позначення трудові діяльності у цей час року: pflügen, eggen, sähen. 

Наступною за частотністю є лексема Winter (38 слововживань), за нею 

слідують Sommer (27) і Herbst (24). Серед назв місяців найчастіше зустрічається 

Mai (57): (VL-6) Komm, lieber Mai und mache| die Bäume wieder grün; (VL-79) Der 

Mai ist gekommen,| die Bäume schlagen aus. 

Випадки вживання лексем April (18) і März (11) менш частотні, а решта назв 

місяців у текстах ННП взагалі не згадується. Єдиним прикладом, де можна почу-

ти назви всіх місяців, є проста дитяча пісенька, побудована саме на перерахуванні 

назв місяців. Кожне слово в ній повторюється двічі, і у супроводі відповідної ме-

лодії та ритму дає можливість дитині запам'ятати ці номінації: (VL-194) Januar, 

Februar, März April, | Die Jahresuhr steht niemals still. 

Концепт JAHRESZEIT реалізується також лексемами, які опосередковано зв'я-

зані з порами року: назви і опис явищ природи (Wind, entlauben, das Feld ist 

weiß), опадів (Schnee, Regen, Schneeflöckchen), назви характерних для пори року 

рослин (Tannenbaum, Weihnachtsbaum, Maiglöckchen), календарних і церковних 
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свят (Nikolaustag, Weihnachten, Ostern, Pfingsten), а також атрибутів, пов'язаних 

зі святами (Laterne, Kerzen, Kranz). Це свідчить про те, що концепти в текстах 

ННП існують не ізольовано, а у взаємозв'язку один з одним. Зокрема, спо-

стерігаються взаємозв'язки макроконцептів JAHRESZEIT – NATUR – TRADITION: 

(VL-34) Leise rieselt der Schnee, | Still und starr liegt der See, | Weihnachtlich 

glänzet der Wald | Freue dich, ´s Christkind kommt bald!  

Лексеми з темпоральним значенням, що вербалізують макроконцепт TAGES-

ZEIT, характеризуються наступною частотністю: Аbend (75), Morgen (32), Tag (28), 

Nacht (23): (VL-57) Ei, wie lacht des Wanders Herz| Heute am letzten Tag im März. 

Серед прислівникових репрезентацій часу найчастіше трапляються лексеми 

dann, jetzt, immer, oft, einmal, morgen, heute, früh, spät. Пор.: Jüngling, willst du 

dich verbinden, | Nimm ein Weib mit vielem Geld. | Liebe wird sich dann schon finden, 

So spricht heut die ganze Welt. 

У текстах ННП з часовими формами, що виражають минуле, практично не 

зафіксовано прислівник gestern (лише два приклади). Натомість для сигналізу-

вання про минулі події в піснях-оповіданнях використовується прислівник ein-

mal, здатний реалізовувати семи "раніше, давно" і "одного разу", "не повторюю-

чись" [302, с. 485]. Цей факт можна пояснити тим, що в піснях описуються не 

поточні події, а події одного дня, які трапилися багато років чи навіть століть 

тому і не втратили свою актуальність для сьогодення. Звідси – популярність 

форми "історичний презенс".  

Темпоральну мережу текстів ННП утворюють також складнопідрядні ре-

чення з темпоральними сполучниками (про них мова піде в § 3.2.2). 

Отже, темпоральний простір ННП формується всіма часовими формами за 

винятком футурум 2. Найбільш популярними серед них є презенс, претеріт і 

перфект, що характеризують розмовно-побутову нарацію. Це дозволяє ствер-

джувати, що тексти ННП близькі за своїм темпоральним регістром до розмовно-

го стилю. Підрахунки показують, що велика частина текстів ННП політемпо-

ральна, тоді як монотемпоральними є лише тексти з ЧФ "презенс".  
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Політемпоральними є, перш за все, пісні любовної тематики: вони зобра-

жують окремі моменти, пов'язані з душевним станом людини, її спогадами, спо-

діваннями, фантазіями. Звідси – зміна часової перспективи, а значить і часових 

форм дієслова. Монотемпоральність переважає серед пісень для дітей, оскільки 

презенс, будучи простою формою,  легко  сприймається дитячою  свідомістю. 

Також презенсу віддають перевагу календарні пісні та пісні про природу. Моно-

темпоральні тексти з ЧФ "презенс" залучають слухача-виконавця до подій, що 

описуються в пісні, прибираючи "бар'єр" між цими подіями і моментом виконан-

ня-сприйняття пісні. Темпоральний простір текстів ННП формує шар темпораль-

ної лексики, де переважають номінації пір року, місяців, часу доби і їх похідних, 

а також назви календарних і церковних свят і їх атрибутів. 

 

3.1.2. Категорія модусу . Для мовознавства стан (модус) є одним із цен-

тральних понять, яке належить до найважливіших і провідних комунікативних 

аспектів пропозиції [157, с. 31] і яке є визначальним для більш широкої морфо-

синтаксичної категорії модальності. Всі існуючі характеристики цієї категорії 

зводяться до таких моментів: 1) відношення змісту висловлення до дійсності 

(об'єктивна модальність), 2) відношення до ситуації (суб'єктивна модальність), 

3) комунікативна мета мовця (іллокутивна, інтерсуб'єктная модальність) [55, с. 

64; 123, с. 135; 417, с. 181; 301, с. 88-89; 422; 426, с. 714]. 

Ми дотримуємося точки зору, що модальність у німецькій мові, як і в біль-

шості європейських мов, представлена категорією способу (індикатив, кон'юнк-

тив, імператив), модальними та дієсловами з модальним значенням, модальними 

прислівниками і частками, синтаксичними конструкціями (наприклад, додаткове 

умовне зі сполучником wenn з кон'юнктивом [157, с. 82; 423].  

Крім того, деякі дослідники відносять до засобів реалізації модальності 

інтонацію [301, с. 88-89; 426, с. 714]. Для нашого матеріалу ця ідея не може бути 

плідною, оскільки мелодика тексту пісні відрізняється від мелодики усного (не-

музичного) твору тим, що вона пов'язана з мелодією і підкоряється їй. Тому не 

можна вважати інтонацію засобом реалізації модальності в текстах ННП.  
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Індикатив, який констатує реальність дій, вживається практично (100%) у 

всіх текстах ННП (див. Додаток Д-2). Так, у контексті з фактитивним дієсловом 

нейтральна іллокутивна модальність стверджувального речення  поєднана  з  ре-

альною об'єктивною модальністю: (VL-195) Am Montag, am Montag, | Da schlaf 

ich bis um viere. | Da kommt ein lustiger Spießgesell, | Da gehen wir zu Biere.  

Вживання індикатива в реченнях з питальною (інтеррогативною) модаль-

ністю набуває особливого статусу. В рамках теорії мовленнєвих актів питання 

характеризується через умови успішності: мовець не знає відповіді, мовець за-

цікавлений у тому, щоб дізнатися відповіді, мета мовця – спонукати адресата да-

ти відповідь [360, с. 85]. Вважається, що складний мовленнєвий акт "констатив – 

квеситив" з дієсловом в індикативі є найбільш поширеним у загадках [147, с. 

139]. Питальна модальність, що виражається дієсловом в індикативі, також спе-

цифічна для пісень-загадок, що зближує тексти ННП з жанром загадки: (VL-17) 

Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, | Es hat von lauter Purpur ein 

Mäntlein um. | Sagt, wer mag das Männlein sein, | Das da steht im Wald allein | Mit 

dem purpurroten Mäntelein? 

У разі, коли питання є таким, що суб'єкт звертається до самого себе, вислов-

лення втрачає питальну настанову і в "сухому залишку" – лише суб'єктивна мо-

дальність зацікавленості у відповіді [338, с. 756]. Пор.: (VL-196) Aber´s geht doch 

nicht an, | denn du bist mir zu weit, | und mit all meiner Freud, | was fang´ ich doch an? 

Однією з особливостей текстів ННП є поширення в них конструкції "tun + 

інфінітив". На цю особливість ННП вказує Л.П. Кучукова, пояснюючи наявність 

цієї конструкції тим, що інфінітив є формою, яка легше римується [130, с. 16]. 

Ми вважаємо, що ця конструкція сприяє збереженню ритму мелодико-тексто-

вого твору. Так, у строфі (VL-99) Und so sing´ ich denn mit frohem Mut, | wie man 

singet, wenn man wandern tut, | lieb Heimatland, ade конструкція "tun + інфінітив" 

дозволяє зберегти ритмічний малюнок тексту в першому і другому рядках з ура-

хуванням наголошених складів. 

Імператив (41%) є конституентом спонукальної модальності, основне зав-

дання якого – дотримання інтенції мовця при вирішенні поставленої задачі [384, 
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с. 271]. Емпіричний матеріал вказує на наявність форм наказового способу в 2 

ос. одн.: (VL-187) Liebe Schwester, tanz mit mir! | Beide Hände reich ich dir, і в 2 ос. 

мн.: Wollt ihr mich noch einmal sehen, | Steigt auf des Berges Höhn, | Schaut herab 

ins tiefe Tal <…>. 

Форма імперативу 2 особи однини переважає, перш за все, в текстах ННП 

любовної тематики. Причому тут можна зустріти дану форму із займенником du, 

функція якого полягає, з одного боку, в наданні спонуканню особливої наполег-

ливості [302, с. 541; 346, с. 196], з іншого,  у збереженні ритмічного малюнка 

пісні: (VL-84) Komm du um Mitternach,Komm du Schlag eins. 

Іншою тематичною групою, де найбільш часто трапляється форма імперати-

ву 2-ї ос. одн., є танцювальні пісні, в яких молода людина, звертаючись до 

дівчини, запрошує її на танок, а музика і текст особливо тісно пов'язані з рухами. 

Часто такими піснями є діалоги, де різного роду повтори забезпечують зв'язок 

змісту реплік [27, с. 76]: (197) Er: Gib mir die Blume, gib mir den Kranz, | dann führ 

ich dich, Liebchen, morgen zum Tanz. | Sie: Laß mir die Blume, laß mir den Kranz, | 

führ du eine andere morgen zum Tanz. 

Імперативні форми 2 ос. одн. спостерігаються і в церковних піснях, де лю-

дина звертається до самого Бога на "ти" як до когось дуже близького, до рідної 

людини, якій можна довірити всі свої думки, бажання, яка зрозуміє і пробачає: 

(VL-198) Müde bin ich, geh zur Ruh, | schließe beide Augen zu. | Vater, lass die Augen 

dein | über meinem Bette sein.  

У специфічній для текстів ННП конструкції "tun + інфінітив" дієслово tun та-

кож може вживатися у формі імперативу 2 ос. одн. Пор.:(VL-115) Wer sich erfreut, 

tu seine Pflicht; (VL-81) Wenn sie weinet alle Stund,| tu ihr meine Botschaft kund. 

Форма імперативу 2 ос. мн. характерна для пісень переселенців, які від'їж-

джаючи на чужину, передають свої побажання друзям, котрі залишаються на ба-

тьківщині. Тут типовими є звернення за моделлю "ihr + іменник" – напр., ihr Brü-

der, ihr Freunde та ін.: (VL-199) Auf, auf! ihr Brüder und seid stark, | der Abschiedstag 

ist da! Schwer liegt er auf der Seele, schwer, | Wir sollen über Land und Meer | ins hei-

ße Afrika. | Lebt wohl, ihr Freunde! Sehn wir uns | Vielleicht zum letzten Mal. 
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Ще одна тематична група ННП, де вживається форма імперативу 2 ос. мн., – 

це пісні робітників і ремісників. Особливо відомою є пісня молодих підмайстрів 

(VL-200) "Es, es, es und es". В період з 1750 по 1850 рр. молоді ремісники були 

вимушені із-за недостатнього рівня індустріалізації в містах, відсутності робо-

чих місць і, у зв'язку з цим, тяжкого становища, покидати свої рідні місця і ви-

рушати у пошуках кращого життя (auf Wanderschaft gehen). Так виникли багато 

пісень про бродячих підмайстрів. Пор.: (VL-200) Ihr, ihr, ihr und ihr, | Ihr Jung-

fern lebet wohl! | ich wünsche euch zu guter letzt | Einen andern, der mein´ Stell´ er-

setzt. | Ich will mein Glück probieren, | Marschiere /Es, es, es und es/. У цьому тексті 

форма імперативу має значення побажання. У студентських же піснях імператив 

набуває "апелятивної модальності": (VL-201) Auf, ihr Brüder, frisch und froh! | 

nehmt die Ziegenhainer, | lasst Sallust und Cicero | lasset die Lateiner, | lasst die 

Griechen allzumal, | wollen auch durch Wald und Thal | lustig promenieren, | dort, ja 

dort studieren! 

Наступна тематична група, де найбільш часті форми імперативу 2 ос. мн., – 

солдатські пісні. В них актуалізуються два значення імперативу – спонукальні 

заклики (солдати звертаються до своїх товаришів) і накази (команди офіцерів). 

Пор.: (VL-202) Auf Brüder, stimmet alle ein! | Wie schön es ist Soldat zu sein. | Sol-

daten leiden keine Not, | sie haben Ehre, Geld und Brot | und leben immer in der 

Stadt. | Ich bin und bleibe gern Soldat!; (VL-203) Schau, da kommt ein kühler Wald, | 

der Herr Hauptmann, der ruft "Halt! | Legt ab den Tornister schwer, | setzt zusammen 

die Gewehr!" 

Переважання розглянутих різновидів імперативу пояснюється тим, що вони 

є найдавнішими, бо зафіксовані ще в давньоверхньонімецькій мові. Упродовж 

століть ці форми використовувалися для звернення до представників як рівних, 

так і вищих соціальних шарів [134, с. 167]. "Ввічлива форма" Sie виникла наба-

гато пізніше, у новонімецький період, тому в текстах ННП, основний шар яких 

створювався в більш ранні періоди, зберігаються форми другої особи, не дивля-

чись на варіації текстів під впливом історичних подій. 
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Форми наказового способу в 1-й ос. мн. з займенником wir не зафіксовані в 

текстах ННП, проте як еквівалентна структура тут доволі часто вживається фор-

ма lasst uns (т. зв. Adhortativ чи Kohortativ), що виражають спонукання до дії 

[422] (52 тексти). Їх вживання відповідає такій тематиці: танцювальні (в т.ч. і пі-

сні для дітей), солдатські, студентські, пісні про любов, про бога. Пор.: (VL-113) 

Laßt uns fröhlich wandern| in schönen Blutenreih ; (VL-128) Kommt, laßt uns 

Schneeball spielen| in dieser Winterzeit. 

Кон'юнктив репрезентує умовно-бажану, нереальну модальність. Його 

відмінність від індикатива та імператива полягає в тому, що він вживається для 

передачі нереальної дії [392, с. 1773]. Це радше суб'єктивна оцінка, особисте 

ставлення до світу [114, с. 82].  

У ННП кон'юнктив представлений в основному претерітальними його фор-

мами (320 текстів) у нереальних умовних висловленнях, де він виражає потен-

ційну можливість: (VL-204) Wenn das Bienchen sprechen könnt, | weiß ich, was es 

spräche. | Leutchen, ei, es wundert mich, | dass ihr seid so träge. 

Потенційну можливість у майбутньому виражають у піснях не лише форми 

"претеріт кон'юнктив", але й кондіционаліс-1: (VL-205) Ach wenn ich nur ein 

Liebchen hätte, | So groß wie ich und rosenschön, | Mit Freuden ging ich dann zu 

Bettе, | Ich würd im Traume Liebchen sehn, | Wеnn ich doch nur ein Liebchen hätte. 

Форма "кондіционаліс-1" була виявлена лише в 9 текстах. Очевидно, вона 

нечасто відповідає ритміці, тому в такому значенні частіше вживається вже зга-

дана конструкція tun + інфінітив, де tun стоїть у формі "претеріт кон'юнктив". 

Таким чином, вся конструкція набуває значення кондіціоналіса-1 і виражає по-

тенційну можливість: (VL-206) Der König tät fragen, | wem's Ringlein soll sein? | da 

tät mein Schatz sagen: | das Ringlein g'hört mein. | Mein Schätzel tät springen, | 

bergaus und bergein, | tät wied'rum mir bringen | das Goldringlein fein. 

Невиконану, втрачену можливість у минулому виражає в текстах ННП плюс-

квамперфект кон'юнктив: (VL-200) Sie, sie, sie und sie, | Jungfer Köchin, leb sie 

wohl! | Hätt´ sie das Essen besser angerichtet, | So wär´ ich auch gewandert nicht. | 

Ich will mein Glück probieren, marschieren. Плюквамперферкт кон'юнктив може 
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передавати в текстах ННП чужу розповідь про події минулого: (VL-101) Ich hört 

ein Sichlein rauschen, | Wohl rauschen durch das Korn. | Ich hört ein Mägdlein kla-

gen, | Sie hätt´ ihr Lieb verlorn. Ліричний герой чує слова дівчини про нещасну 

любов, увиразнені формою "плюсквамперфект кон'юнктив".  

Матеріал показав рідке використання форм "презенс і перфект кон'юнктив". 

Презенс кон'юнктив спостерігається в дієсловах sein у концесивних реченнях, а 

також у реченнях з оптатив ними настановами: (VL-108) Sei es schön im frenden 

Lande, | doch zur Heimat wird sie nie. 

Оскільки форми презенс і перфект кон'юнктив не характерні для розмовної 

мови [195, с. 127], то їх фактична відсутність у текстах ННП підтверджує, що 

мова ННП наближена до просторіччя. 

Тексти ННП як поетичні тексти є полімодальними в широкому сенсі цього 

слова, оскільки спираються, як правило, на різні типи модальності. Проте, 

розглядаючи окремо внутрішню модальність, представляється можливим 

виділити і мономодальні тексти ННП, тобто тексти, побудовані на формах од-

ного способу – індикативу (39%) – див. Додаток Д-2. Пор.: (VL-17) Ein Männlein 

steht im Wale ganz still und stumm.| Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. 

У текстах ННП спостерігається наявність декількох модальних формантів у 

вигляді поєднання різних способів дії. Ці тексти демонструють переважаючу 

полімодальність (61% текстів ННП). Зміна модальних планів додає їм динаміки і 

експресивності. Пор.: 

• індикатив & імператив (41%): (VL-207) Schlaf wohl, schlaf wohl und träume 

von mir, | träum von mir heute Nacht. | Dass wenn ich auch da schlafen tu, | mein Herz 

um dich Feinslieb doch wacht, | dass es in lauter Liebesglut | an dich derzeit gedacht;  

• індикатив & кон'юнктив (20%): (VL-204) Wenn das Bienchen sprechen könnt 

| weiß ich, | was es späche.| Leutchen, es wundert mich,| daß ihr seid so träge; 

• індикатив & імператив & кон'юнктив (конфігурація вкрай рідка – 1%): 

(VL-208) All´ mein´ Gedanken, die ich hab, | Die sind bei dir. | Du auserwählter 

einz´ger Trost, | Bleib stets bei mir! | Du, du, du sollst an mich gedenken! | Hätt´ ich 

aller Wünsch Gewalt, | Von dir wollt´ ich nicht wenken. 
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ННП демонструють весь спектр модальних дієслів як одного з найважливі-

ших показників модальності. І в текстах ННП вони, як правило, "не мають пря-

мого семантичного зв'язку з суб'єктом речення, а модифікують весь вислів, до-

даючи йому відповідний пропозіциональний сенс" [298, с. 3]. Наш матеріал за-

свідчує щонайменше дві тенденції у використанні модальних дієслів. По-перше, 

доволі рідке вживання dürfen і mögen. По-друге, попри те, що в сучасній 

німецькій мові найуживанішим модальним дієсловом вважається können [384, с. 

297], у ННП домінують wollen і sollen. Х. Вайнріх називає ці дієслова "родинни-

ми", оскільки вони виражають чиїсь інтереси, при цьому sollen вказує на інтере-

си не суб'єкта, а якоїсь інстанції [384, с. 306].  

У текстах ННП ліричний герой ННП найчастіше висловлює свої особисті 

бажання. Пор.: (VL-209) Schönstes Röslein rot, | will dich lieben bis in Tod, | will 

dich lieben aus Herzens Grund, | will dich lieben Tag und Stund. Герой – суб'єкт 

пісні запитує, наприклад, у Бога або у потенційного партнера, що він має робити 

в тій чи іншій ситуації. У питаннях часто вживається модальне дієслово sollen як 

таке, що "імпліцитно передбачає інстанцію, яка пред'являє вимоги" [298, с. 95]: 

(VL-198) Alle, die mir sind verwandt,| Gott, laß ruhn in deiner Hand,| Alle Menschen 

groß und klein| Sollen dir befohlen sein. 

У текстах, де описуються вміння, якості предмета або особи, переважає діє-

слово können. Його вживання ґрунтується на уявленнях про те, що виконання дії в 

інфінітиві, яка згадується при können, може стикатися з якимись перешкодами. Ці 

перешкоди коріняться у самій природі речей, у суспільних нормах, моральних 

принципах або інших чинниках, що обмежують суб'єкт [384, с. 297]: (VL-210) Wie 

könnte denn heute die Welt noch bestehen, | wenn keine Bergleut wärn. | Glück Auf! ´s 

kommt alles von Bergleut´ her, | Ja, ja, ja, ja, ´s kommt alles von Bergleut´ her. | Man 

könnte auch heute keine Eisenbahn fahren, | wenn keine Bergleut wärn <...>.  

У текстах ННП трапляється й дієслово müssen, якe завдяки семантичній 

ознаці "Gebot", виявляється близьким до імператива, оскільки спонукає до дії: 

(VL-211) Wer will fleißige Handwerker sehn, | der muß zu uns Kindern gehn. | Stein 
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auf Stein, Stein auf Stein, | das Häuschen wird bald fertig sein. Інтенційна настанова 

реченя: Kommt und seht! 

Поряд зі способом і дієсловами пісенно-текстову модальність реалізують 

модальні слова і вигуки, а також конструкція "haben + zu + Infinitiv“. При цьому 

їх вживання в текстах ННП досить обмежене. Ось один із рідких прикладів тако-

го вживання: (VL-38) Des Mittwochs fährt er in die Stadt | Und kauft, was er zu kau-

fen hat, | ´nen halben Hering kauft er ein, | Das arme Dorfschulmeisterlein. 

Таким чином, у текстах ННП спостерігається весь спектр модальних за-

собів: категорія способу, модальні дієслова, модальні частки. Найбільш частот-

ним формантом є індикатив, який є у всіх тестах ННП і пов'язує їх з реальністю. 

Іншою за продуктивністю є форма імперативу 2-ї особи однини та множини. 

Вона характерна для пісень любовної тематики, танцювальних, солдатських, 

студентських пісень і пісень переселенців, в яких ліричний герой звертається до 

кого-небудь, закликає, запрошує. Форма імперативу 1-ї особи однини часто 

замінюється конструкцією з дієсловом lassen. Форма імперативу 3-ї особи мно-

жини не була зафіксована в текстах ННП. Серед форм кон'юнктива найбільш 

уживаною є претеріт, що виражає потенційну можливість, рідко трапляється 

презенс кон'юнктив, фактично не представлені перфект кон'юнктив і кондціона-

ліс. 

У текстах ННП наявні всі модальні дієслова, проте dürfen і mögen трапля-

ються вкрай рідко. Очевидно, вони найменше відповідають настановам лірично-

го героя. Матеріал показує узгодження в текстах ННП формантів всіх типів мо-

дальності, що дає право віднести їх до полімодальних текстів. 

 

3.1.3. Категорія стану.  Персональність посідає одне з центральних 

місць у мовній системі [327, с. 78], являючи собою прагмасемантичну категорію 

універсального характеру [322, с. 1]. Репрезентантами персональності є катего-

рія стану (активний / пасивний), а також категорія особи. Категорійне зіставлен-

ня активного і пасивного станів включає відносини між підметом і присудком, 
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напрям дії, яку здійснює дієслово-присудок, активний або неактивний характер 

підмета [302, с. 1117]. 

У класичних визначеннях категорії стану оперують щонайменше двома його 

аспектами – синтаксичним і семантичним. До синтаксичного належать категорії 

підмета, присудка, доповнення, до семантичного – суб'єкта, об'єкта і самої дії. 

Аналіз емпіричного матеріалу дозволяє говорити про поліперсональну структуру 

текстів ННП. При цьому співвідношення станів у текстах засвідчує абсолютну 

перевагу активного стану над пасивним (див. Додаток Д-3). 

Активний стан оформлює всі тексти ННП, що пояснюється самим характе-

ром ліричного героя – людини, яка активно діє, думає, закликає і т. п., її актив-

ною роллю у світі, її прагнення впливати на світ, змінювати обставини. Вона 

(людина) є діяч, що й виражається реченнями з дієсловами в активному стані [1, 

с. 69]. Пор.: (VL-192) Er pflüget den Boden,| er egget und sät,| und rührt seine Hän-

de | früh morgens und spät. 

Активна дія в текстах ННП виходить від різних осіб. Як видно з Додатку Д-3, 

найбільш продуктивною є третя особа. Вона представлена як у формі однини, 

так і множини, і наявна у всіх текстах ННП. Її репрезентантами виступають: 

• іменники (VL-101) Der Schneе, der ist zerschmolzen, | Das Wasser läuft dahin; 

• особисті займенники: (VL-32) Eine feste Burg ist unser Gott, |eine gute 

Wehr und Waffen.| Er hift uns frei als aller Not,| die uns  jetzt hat betroffen;  

• питальні та вказівні займенники (VL-24) Was ist es, | das die Seele füllt? | 

Ac , Liebe füllt sie, Liebe!; (VL-148) Der schönste Ort, davon ich weiß, | das ist ein 

kühler Keller, | Das schnellste Geld, davon ich weíß, | das  ist der letzte Heller; 

• невизначено-особистий займенник man (VL-114) Ei, wieso dumm ist´s,| 

wenn man es betrachtet, | wenn einer dem Leineweber| seine Arbeit verachtet| <…> 

Leineweber muß man haben; 

• числівники (VL-15) drei Jahr muss ich noch warten,| drei Jahr sind bald 

herum <…>; (VL-85) Fünfmalhunderttausend Teufel | kamen einstens in die Welt. 
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Перша особа спостерігається в 65% текстів – як, приміром (VL-15) Geh du 

nur hin, ich hab‘ mein Teil,| ich lieb dich nur aus Langeweil, | ohne dich kann ich 

schon leben,| ohne dich kann ich schon sein. 

Пісня як фольклорний текст є розповіддю, яка ведеться автором – головною 

дійовою особою нарації. Саме тому займенник першої особи однини "ich" ви-

ступає як основний розповідач, очима якого й сприймаються події [107, с.9]. 

Найбільш показовими з точки зору персональності є ННП про любов. У них 

суб'єкт любовної емоції виражається, перш за все, займенником ich, який в 

текстах ННП зустрічається 2160 разів, його відмінкові форми, відповідно, mir – 

906, mich – 468, присвійне mein – 1383 рази (разом – 4497 слововживань). "За-

повнюючи" собою матеріальний простір тексту, ці форми ніби випромінюють 

абсолютну егоцентричність народнопісенних текстів любовної лірики. Друге 

місце в таких текстах займає займенник другої особи однини du (1128 вживань) 

та його похідні dir (399), dich (510), dein (384) – разом 2421. Вони характеризу-

ють зазвичай об'єкт любовного відчуття. При безпосередньому звертанні лірич-

ного героя до свого партнера виникають пісні-діалоги. Пор.: (VL-15)  

Er: Du meinst, du seist die Schönste | wohl auf der ganzen weiten Welt | und auch 

die Angenehmste <…>.  

Sie: Du denkst, ich werd‘ dich nehmen | ich hab’s noch nicht im Sinn, Sinn, Sinn. 

Коли головний герой веде опосередкований діалог зі своїм партнером, роз-

мовляючи з ним у думках, виникають пісні-монологи, які можна також назвати 

умовно діалогічними, оскільки мається на увазі реакція уявного партнера: (VL-

101) Hast du dein Lieb verloren, | So hab' ich noch das mein´. | So wollen wir beide 

mit'nander | Uns winden ein Kränzelein. Цей приклад ілюструє також використан-

ня в ННП 1-ї особи множини wir.  

Пасивний стан з його 1% актуалізацій (Додаток Д-3) ніяк не можна вважа-

ти характерним для текстів ННП. Ось один із небагатьох прикладів: (VL-149) 

Ade zur guten Nacht! | Jetzt wird der Schluss gemacht, | Dass ich muss scheiden. По-

яснити це можна тим, що людина як головна діюча особа більшості пісень, має 

активний характер, навіть якщо вона не є фізично активною, а є лише носієм 
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емоцій, переживань. Пасивність не властива світу, в якому існує активна люди-

на: (VL-31) Am Donnerstag fasst man den Plan,| von heute ab wird was getan.| Ge-

dacht, getan, getan, gedacht,| inzwischen ist es wieder Nacht. 

Таким чином, розглядаючи категорію стану в ННП, слід зазначити, що цей 

фольклорний жанр характеризується поліперсональним устроєм з абсолютним 

переважанням в них активного стану, коли головна дійова особа виражена осо-

бистими займенниками першої і другої осіб однини, а також особистими зай-

менниками у третій особі або невизначено-особистим займенником man. Пасив-

ний стан порівняно з активним є стилістичним маргіналом категорії персональ-

ності в текстах ННП. 

 

 

3.2. Синтаксична специфіка текстів німецької народної пісні 

 

Синтаксичні конструкції дозволяють передавати зв'язки реального світу, які 

сприймаються і вербалізуются людиною [184, с. 8]. Народно-пісенний синтаксис 

відрізняється, з одного боку, порядком слів, якому властиві відносна свобода, а з 

іншою, – виявляється суворо зумовленим римою і ритмікою [129, с. 5]. 

Текст ННП є досить складною структурою для аналізу синтаксису. Ця 

складність викликана щонайменше двома причинами. По-перше, пунктуаційною 

варіативністю у різних джерелах доступу до текстового матеріалу, яка не дозво-

ляє однозначно судити про їх моно- або полісинтаксичну структуру. По-друге, 

емпіричний матеріал не відбиває весь обсяг народно-пісенного матеріалу, і 

відповідно, висновки можна робити лише на матеріалі проаналізованих текстів 

із застереженням про обмеженість їх екстраполяції на весь текстовий масив. 

 

3.2.1. Прості та паратактичні конструкції.  Тексти ННП, що повніс-

тю побудовані з використанням простих синтаксичних конструкцій, склада-

ють 34% (Додаток Е-1). Проте прості речення спостерігаються і в піснях, тексти 

яких є надфразовими єдностями – блоками, які включають одночасно всі типи 

синтаксичних одиниць (прості, сурядні речення, підрядні речення, періоди).  
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У ННП первинною є мелодія. Проста і легка мелодія передбачає прості син-

таксичні побудови та сприяє легкому запам'ятовуванню, як наприклад: (VL-9) 

Ringel, Ringel, Rosen!| Schöne Aprikosen! | Veilchen blau, Vergissmeinnicht! | Alle 

Kinder setzen sich. 

Залежно від наявності в текстах ННП головних членів можна розрізняти 

(Додаток Е-2) синтаксично односкладні тексти (VL-9) Schöne Aprikosen! | Veil-

chen blau, Vergissmeinnicht! і синтаксично двоскладні тексти (VL-93) Mein Schatz 

ist in der Fremde, o ho,| mein Schatz ist in der Fremde.| Was wird er mir mitbringen? 

Серед односкладних побудов превалюють тексти з називними реченнями: 

(VL-212) Unsre gute Dorfmusik | Spielt heute lustig Stück für Stück. | Jeder wird heute 

ausgelacht, | Der nur sure Miene macht. | Walzer, Polka, Hopsassa, | Bass und Geige 

Bumdara. | Bursch und Mödel froh im Tanz. | Heißa unterm Weizenkranz! Прості ре-

чення представлені в текстах ННП як поширеними, так і непоширеними моделя-

ми (Додаток Е-3). Непоширені конструкції трапляються рідко – як правило, лише 

на початку пісенного тексту, виступаючи в ролі зачину, анафоричного синтак-

сичного повтору, що є характерною ознакою ННП як фольклорного твору [310, 

c. 52] і зближує тексти ННП з усною мовою [346, с. 184]. Синтаксичний парале-

лізм сприяє ритмізації мови, а в тексті ННП він виконує підсилювально-видільну 

функцію – наприклад, циклічно повторювані явища природи: (VL-213) Im Früh-

ling kommt der Sonnenschein, | Da wachsen all die Blätter klein, | Da blühen auf die 

Blümelein, | Da fliegen all dieVögelein | Und singen ihre Lieder. | Didirallala <…> 

.du lieber schöner Frühling! 

Найбільш частими є поширені речення, що пояснюється самою природою 

жанру, де пісня – це розповідь, оповідання, мовленнєвий акт, що передбачає 

цілий ланцюг взаємопов'язаних і розгорнутих у часі та просторі висловлень: 

(VL-143) Alle Menschen, groß und kleine, | Leben nicht vom Brot alleine, | Auch Kar-

toffeln müssen sein, | Denn sie schmecken immer fein.  

Залежно від складу присудки у простих реченнях у ННП можуть бути (До-

даток Е-4): 
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• простими: (VL-4) Und die Blümlein schau ich an, | Und die Äuglein küß ich 

dann, |Und der Mutter Herz vergißt,| Daß es draußen Frühlin ist; 

• складними дієслівно-дієслівними: (VL-69) Müssen wir gleich sparsam leben, 

| Wird sich´s nach und nach wohl geben; 

• складними дієслівно-іменними: (VL-87) Ich bin ein armes Mädchen, | da ste-

het mir nicht an .  

Поширені речення в текстах ННП досить різноманітні за своєю структурою. 

В них мають місце однорідні члени (Додаток Е-5): 

• однорідні підмети: (VL-214) Wie sie alle lustig sind, | flink und froh sich regen 

| Amsel, Drossel, Fink und Star. | Und die ganze Vogelschar | Wünschet dir ein frohes 

Jahr, | Lauter Heil und Segen!;  

• однорідні присудки: (VL-214)  lustig wie die Vögelein,| hier und dort, feldaus, 

feldein,| springen, tanzen, scherzen ; 

• однорідні доповнення: (VL-212) Alle Mühe, alle Plag| ist vergessen diesen 

Tag; 

• однорідні означення: (VL-174) Vorüber rauscht die Jugendzeit | In langer, 

banger Einsamkeit. 

• однорідні обставини: (VL-7) Ich will dir folgen durch Wälder und Meer, Eisen 

und Kerker und feindliches Heer; (VL-77) Freude lacht uns überall,| in der Vöglein 

Liederschall,| in der Wiesen frischem Grün,| in der Blumen zartem Blüh'n. 

• декілька видів однорідних членів речення одночасно: (VL-215) Eine fromme 

Magt von gutem Stand, | Geht ihrer Frauen fein zur Hand, | Hält Schlüssel Tisch und 

Teller weiß, | Zu ihrem und der Frauen Preis (однорідні присудки і доповнення). 

Окрім однорідних членів у простих реченнях трапляються:  

• звертання: (VL-25) Ach, wie groß ist deine Gnade, | Du getreues Vatersherz, | 

Dass dich unsre Not und Schmerz, | Dass dich aller Menschen Schade | at erbarmet 

väterlich, | Uns ewiglich! /Ach, wie groß ist deine Gnade/; (VL-216) Ach, du lieber 

Augustin, | Augustin, Augustin, | Ach, du lieber Augustin, | Alles ist hin!; 
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• пряма мова: (VL-123) "Schatz, ich kann nicht länger bleiben, | weil, ja weil ich 

von dir scheiden muß!"; (VL-134) "Bleib da, bleib da, du feiner Knab, | es fehl'n zwei 

Stunden auf einen Tag!"; 

• інфінітивні звороти: (VL-47) Liebchen, nicht um Goldeslohne | hört ich auf, 

dir treu zu sein; (VL-55) <…> nur im schlichten netten Kleide pflegt mein Mädchen 

stets zu gehen. 

• зворот accusativus cum infinitivo: (VL-59) Und als sie über die Heid naus 

kamn, | hörten sie ein Glöcklein läuten. 

Жанрова своєрідність ННП характеризується розмаїттям мовних засобів. Це 

і простота конструкцій, і в той же час їх поширеність, що підкреслює образність, 

лаконічність і барвистість опису. 

Іншим поширеним способом синтаксичного аранжування німецького пісен-

но-текстового простору є паратаксис, або складносурядне речення (ССР) (До-

даток Е-6), що є найуживанішим серед складних речень (61%). Сурядний зв'язок 

передбачає декілька блоків інформації, що характеризуються внутрішньою пре-

дикативністю, яка відображається формантами, наслідком чого є так звана 

"функційно-комунікативна цілісність" [97, с. 338].  Сурядний  зв'язок  є зв'язком 

між явищами як такими, що існують рівноправно і незалежно відносно один од-

ного [1, с. 62-164; 56, с. 296; 73, с. 192]. Структурні одиниці ССР пов'язуються 

один з одним у певній послідовності, складаючи при цьому формально-

граматичний комплекс, здатний до свого подальшого розгорнення. 

Паратактичні конструкції являють собою форму вираження складного про-

позиційного смислу, який досягається шляхом поєднання граматично рівно-

правних однорідних речень, яким не властиві відношення субординації. ССР 

складаються щонайменше із діох частин-кон'юнктів, які знаходяться між собою 

у відношенні координації [184, с. 5] і поділяються, як відомо, на два типи – спо-

лучникові (синдетичні) та безсполучникові (асиндетичні). Паратаксис, що скла-

дається лише з одного кон'юнкта, прийнято називати синдетоном, а з більш ніж 

одного – полісиндетоном [355, с. 327] або поліномом [112, с. 44].  
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У текстах ННП трапляються полісиндетони – речення, які складаються 

щонайменше з двох, частіше з трьох-чотирьох кон'юнктів. Мабуть, це пов’язано 

зі здатністю таких побудов нести значний кластер інформації, зберігаючи при 

цьому компактність тексту. 

Досить часто одне ССР за своїм обсягом займає цілий куплет пісні, а декіль-

ка куплетів є цілою розповіддю, події якої пов'язані в подієвий ланцюжок, що 

розгортається в часі і просторі: (VL-75) Es jagt ein Jäger wohlgemut, | Er jagt aus 

frischem freien Mut | Wohl unter ein grüne Linden; | Er jagt derselben Tierlein viel | 

Mit seinen schnellen Winden. 

Усі ССР діляться за типами зв'язку, а також залежно від смислових відно-

шень між кон'юнктами, де події можуть відображатися  як  одночасні  чи  послі-

довні. У текстах ННП використовується як асиндетичний ((VL-76) Die Wolken 

ziehn hernieder, | das Vöglein senkt sich gleich,| Gedanken gehn und Lieder | fort bis 

ins Himmelreich), так і синдетичний зв'язок ((VL-187) Ade, ihr Brüder mein, | Ich 

kann nicht mehr bei euch sein, | Die Gesellschaft muss ich meiden, | Ich muss aus 

meiner Heimat scheiden, | Und das tut weh!). При цьому слід наголосити (Додаток 

Е-7), що асиндетичний зв'язок є визначальною рисою паратактичних речень у 

текстах ННП (83%).  

Сполучниковий зв'язок (17%) має в текстах НПП найчастіше єднальний ха-

рактер (und), дещо рідше – послідовний (сполучник dann). Пор.: (VL-196) Ach, 

du lichtgrüne Welt | Und wie strahlst du vor Lust! | Und ich möchte mich gleich wer-

fen | Dir voll Lieb’ an der Brust; (VL-192) Da erntet der Bauer das duftende Heu. | Er 

mäht das Getreide, dann drischt er es aus <…>. Те, що паратаксис у текстах ННП 

корелює з єднальним зв'язком, пояснюється специфікою жанру, який передбачає 

виклад подій, вражень, відчуттів. Вони, у свою чергу, накладаються одне на од-

не, доповнюють і розширюють одне одного, співіснують одночасно, паралельно, 

що якраз доволі переконливo й забезпечує цей зв'язок. Цей тип зв'язку реалізує-

ться також і подвійним сполучником bald… bald: (VL-217) Euch, die mir wohl-

gefallen, | Lass ich mir jetzt abmalen, | Bald weiß, bald rot, bald rosenrot. | Jetzt ist, | 

Jetzt ist, | Jetzt ist die Mod’ also, | Jetzt ist die Mod’ also. 
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Не обходяться тексти НПП і без паратактичного причинного зв'язку (спо-

лучник denn), який уможливлює пояснення дій головного героя та його вчинків. 

Пор.: (VL-44) Und der Wandrer zieht von dannen,| denn die Trennungsstunde ruft; 

(VL-104) doch immer muß ich fern, | denn weiter treibt´s mich in die Welt, | mich 

drückt das enge Haus <…> . 

У текстах ННП фактично відсутній розділовий зв'язок і досить рідко трап-

ляється протиставний (пор.: (VL-2) Tränen hab ich viele viele vergossen, | daß ich 

scheiden muß von hier,| doch mein lieber Vater hat es beschlossen, | aus der Heimat 

wandern wir).  

У деяких текстах виявляються відразу декілька видів паратактичного зв'яз-

ку: (VL-218) Doch er fröhnet einer Wonnen: | Wenn des Abends sinkt die Sonnen, | 

Dаnn er in sich geht und denkt, | Wo man einen Guten schenkt; (VL-219) Und kehr 

ich einst zurück zu dir, | So wahre deine Liebe mir, | Denn deine Liebe macht mich 

reich, | Sonst gilt mir alles, alles gleich. У (VL-218) – протиставний і єднальний 

смисли, у (VL-219) – протиставний і причинний.  Така  сполучуваність синтак-

сичних значень характерна для ННП, оскільки в одному куплеті одночасно 

йдеться про події, які пов'язані між собою різними відношеннями. 

У текстах ННП досить часто зустрічаються розширення паратактичних кон-

струкцій за рахунок введення до їх структури підрядних побудов. Так, нами ви-

явлено такі сурядно-підрядні поліноми: 

• ССР & умовне підрядне: (VL-199) Und wenn Soldat und Offizier | gesund ans 

Ufer springt, | dann jubeln wir, ihr Brüder, ha, | nun sind wir ja in Afrika; 

• CCР & атрибутивне підрядне: (VL-220) Viele sind über die Steige gegangen, | 

Ihre Schatten sind ferne zu sehn, | Und sie tragen an schwankenden Srangen Ihre Fa-

ckeln, die wandern und wehn; 

• ССР & темпоральне підрядне: (VL-189) Sobald der Schneider in die Höll re-

inkam, | Nahm er sein Ellenstab, | Er schlug den Teufeln die Buckel voll, | Die Höll 

wohl auf und ab; 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/vater/
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• ССР & додаткове підрядне: (VL-25) Lob sei dir für deine Gnade,| Du getreu-

es Vaterherz, | Daß dich meine Not und Schmerz, | Daß dich auch mein Seelenschade | 

Hat erbarmt so väterlich, | Drum lob ich dich ewiglich. 

Подібне вживання в паратаксисі підрядних речень дозволяє, з одного боку, 

досягти образності при одночасному дотриманні економії мовних засобів, що є 

досить важливою умовою для текстового жанру, рамки якого обмежені купле-

том або приспівом. 

 

3.2.2. Гіпотактичні конструкції.  Для потреб пісенної комунікації ви-

користовуються не лише паратактичні засоби, але й гіпотактичні. Гіпотаксис 

трапляється в текстах ННП досить часто, підтвердженням чому служить наяв-

ність багатокомпонентних конструкцій, що складаються з двох і більш частин.  

Не дивлячись на незначну кількість (13%), у ННП все ж мають місце склад-

нопідрядні речення (СПР), що пояснюється, з одного боку, чималим об'ємом 

пісні як жанру, а, з іншого, – необхідністю подання певної інформації в рамках 

куплета чи приспіву. Традиційно гіпотаксис пов'язують з розвитком письмової 

мови [45, с. 17]. Як правило, в ньому виділяється одна головна, незалежна від 

інших структура, а також одна або декілька залежних. Обидві вони – залежна і 

незалежна – в німецькій граматичній традиції називаються суб'юнктом, а в 

англійській – клаузою.  

На відміну від координативних відношень між кон'юнктами паратаксису 

(єднальність, розділовість, протиставність, градуальність) між двома підпоряд-

кованими один одному суб'юнктами-клаузами виникають більш урізноманітнені 

відношення (з'ясувальності, релятивності, детермінованості, зумовленості, тем-

поральності, локальності, модальності тощо), які можуть бути далі нюансовани-

ми за спадним алгоритмом. Найпоширенішими гіпотактичними відношеннями, 

які можуть траплятися в текстах ННП, є відношення зумовленості, з'ясувально-

сті й детермінованості. Парадоксальним фактом є те, що модальні речення, у т.ч. 

й порівняльні, в нашому матеріалі виявлені не були.  
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Частіше за все в текстах ННП спостерігаються відношення з'ясувальності, 

виражені додатковими підрядними реченнями (30%) (VL-55) <…> und daß ich 

nicht ohne Sünde | lieben könne in der Welt. | Lauf und sags den guten Kinde, | ob ihr 

diese Lieb gefällt; (VL-95) Alle Jahre wieder | Kommt das Christuskind | Auf die Erde 

nieder, | Wo wir Menschen sind. Відношення з'ясувальності одночасно з викладом 

інформації в тексті ННП розширюють предикативний спектр останнього.  

У текстах ННП додаткові підрядні клаузи зустрічаються не лише в пост-, але 

і в пре- та постпозиції, що уможливлює концентрацію уваги і розставляння логіч-

них акцентів на тих властивостях і якостях осіб, предметів і явищ, які несуть ос-

новне смислове навантаження. Так, у (VL- 221) Ein Postknechtlied will ich jetzt 

singen | Der Liesel zu Ehren, und sollts mit gelingen, | Dass es ihr gefällt, wie ich es 

gewählt | So bin ich voll Freuden und schreie juhu! | Und blas auf meinem Posthorn 

ein Stückchen dazu підрядні клаузи надають додаткову характеристику тієї пісні, 

яку збирається виконати ліричний герой: ця пісня подобається його коханій і 

вибрана вона особисто ним. Саме тому і переповнює відчуття радості під час її 

виконання. Подібна роль цих підрядних речень характерна і для інших пісень. 

Доволі продуктивно в німецькому пісенно-текстовому масиві використову-

ються темпоральні СПР (29%) на кшталт (VL-3) Es brennt ein Weh,| wie 

Kindertränen brennen,| wenn Elternherzen hart und stiefgesinnt. Тут представлено 

практично весь таксисний спектр:  

• передування: (VL-31) Am Dienstag hält man mit sich Rat, | Man sammelt Mut 

und Kraft und Tat, | Bevor man anfängt, eins-zwei-drei | Bumms, ist der Dienstag 

schon vorbei;  

• одночасовість: (VL-54) Als unten ich im Tale ging, | da pocht's an's Fenster-

lein: Kling, kling! ;  

• послідовність: (VL-189) Sobald der Schneider in die Höll ‘neinkam, | Nahm er 

sein Ellenstab, | Er schlug den Teufel die Buckel voll, | Die Höll wohl auf und ab;  

• обмеженість часових рамок: (VL-12) Nur ich armer bin alleine | bis das Mäd-

chen, das ich meine | mich durchs liebe glücklich macht. 
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У текстах ННП відображені не лише дії осіб і предметів, які відбуваються 

постійно, але й дії, які є випадковими, одиничними: (VL-222) Als Adam im Para-

dies | Aß von verbotener Speis, | Und aus selbem wurd verjaget, | Zur Straf, dass er 

sich dann plaget | Ihm die Felder Körner bringen | Solche hat Adam bezwingen: | Zur 

Stillung der Hungersnot | Machte sich Adam das Brot. Різноманітність темпораль-

них конструкцій дає можливість прослідити розвиток подій і осіб у часі, дозво-

ляє розглядати зображуване не як щось окреме, незалежне, а як ланцюжок взає-

мопов'язаних подій і/або осіб. 

Відношення детермінації реалізуються атрибутивними реченнями (6%). 

Пор.: (VL-223) Heute will ich schlafen gehen, | Vierzehn Engel mit mir gehen, | Zwei 

zur rechten, zwei zur Linken, | Zwei zu Häupten, zwei zur Füssen, | Zweie, die mich de-

cken, Zweie, die mich wecken, | Zweie, die mir zeigen den rechten Steig | In das ewige 

Himmelreich. Ці конструкції надають можливість у досить обмежених жанром 

пісні рамках більш повно і всебічно зрозуміти те, що в ній описується.  

Семантичні відношення зумовленості в ННП виражені за допомогою умов-

них, причинних і фінальних клауз. СПР умови (16%) трапляються лише  в  не-

значній кількості текстів: для пісні як різновиду фольклорної творчості інтерес 

представляє, перш за все, головна дійова особа або предмет оспівування, тоді як 

умова його виникнення і, відповідно, існування – вторинна. Тим самим умова не 

є вкрай важливою ані для виконавця, ані для слухача. Пор.: (VL-210) Es könnt 

der  Keiser die Krone nicht tragen, wenn kein Bergläut wär <…>. У деяких текстах 

умовні клаузи будуються за допомогою безсполучникового зв'язку: (VL-59) Er 

zog heraus sein blankes Schwert| und stach sich in sein Herze. | Hast du gelitten Angst 

und Pein, | so will ich leiden Schmerzen.  

СПР причини представлені в ННП не досить широко (14%): (VL-1) Und 

doch behielt ich frischen Mut,|wie stets ein rechter Bursch es thut, | weil ja das herbe 

Scheiden, | muss jder einmal leiden. Речення подібного типу пояснюють поведінку 

і вчинки дійових осіб. Відношення зумовленості передають і СПР мети, які є 

найменш представленими (12%) в текстах ННП порівняно з іншими видами 

СПР: (VL-224) Beim letzten Abendmahle, | Die Nacht vor seinem Tod, | Nahm Jesus 
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in dem Saale, | Gott dankend, Wein und Brot, | "Nehmt", sprach er, "trinket, esset, | 

Das ist mein Fleisch, mein Blut, | Damit nie vergesset,  Was meine Liebe tut!" . 

У текстах ННП трапляються й комбінації СПР різних видів (3%). Пор.: 

(VL-185) Und wenn dich der Wind anweht | auf der freien Straße, | gedenke, daß ich 

dich | nimmermehr verlasse!; (VL-183) Als sie sattgefressen warn, | setzten sie sich 

nieder, | bis das der Jäger kam | und schoß sie nieder. В такий спосіб при економії 

мовних засобів створюється динаміка оповідання, розширюється інформаційний 

обсяг тексту ННП. Ці структури дозволяють поєднати текстовий матеріал з ме-

лодією, яка в ННП є первинною по відношенню до тексту. 

 

3.2.3. Синтаксичні порушення та їх функційна значущість.  Пер-

винність мелодії в пісенному тексті спричиняє не лише динаміку тексту ННП, 

але й призводить до певних синтаксичних порушень.  

Так, для текстів ННП характерна відносна свобода розташування простого 

дієслівного присудка (Додаток Е-9). Присудок може займати позицію, яка йому 

не властива – наприклад, у підрядній клаузі: (VL-114) Wenn ein klein Kind wird 

geboren, | wird ja dem Leinweber seine Arbeit auserkoren. Спостерігається і процес, 

коли дієслово поступається своїм місцем і пересувається з другої позиції в 

кінець простого речення. Пор.: (VL-225) Meine Mutter immer zu mir spricht: | 

Kind, die Männer taugen alle nicht. Метою цього є акцентування смислового 

навантаження саме на такому дієслові. 

Порушення рамкової конструкції ("розрамкування"), що відбувається у те-

кстах ННП, також доводить близькість пісенного жанру до усного мовлення, для 

якого подібні порушення є типовими. У ННП (VL-149) Ade zur guten Nacht! | 

Jetzt wird der Schlu- gemacht, | daß ich muß scheiden модальне дієслово з кінцевої 

позиції пересувається на звичне йому друге місце. Тим самим підрядна клауза 

формально переходить у розряд простих речень, тобто підрядний зв'язок зовні 

замінюється сурядним. 

Порушення рамкової конструкції спостерігається і з інфінітивом. Інфінітив 

займає нетипову позицію відносно модального дієслова, внаслідок чого він 



159 

отримує певне інтонаційне навантаження: (VL-59) Wir wollen reiten Tag und 

Nacht, | bis wir den Traum erfahren.  

Вільне положення типове в текстах ННП і для відокремлюваних дієслівних 

префіксів, які якщо й стоять у кінці речення, то стоять окремо від свого дієсло-

ва: (VL-80) Er wollt die Röslein brechen ab, | die längs des Weges stehn, ja, stehn.  

У ННП іменники можуть виступати в атрибутивній функції й знаходитися у 

препозиції по відношенню до означуваного слова, що суперечить усталеним 

граматичним нормам німецької мови: (VL-152) Ihr Brüder, der Liebe ein donnern-

des Hoch| ein Hoch aus des Herzens Gründe; (VL-142) Fröhlich wallt mein Blut in 

jeder Zone| und mir ist des Lebens Wonnetraum. У постпозиції можуть знаходитися 

також посесивні займенники ((VL-187) Ade, ihr Brüder mein, | Ich kann nicht mehr 

bei euch sein/ Ade, ihr Brüder/) та прикметники ((VL-17) Das Männlein steht im 

Walde auf einem Bein | Und hat auf seinem Haupte schwarz Käpplein klein). Все зно-

ву-таки йде проти будь-яких правил німецької граматики. 

Поряд із реченнями з двома головними, а також з другорядними членами в 

незначній кількості випадків у текстах ННП трапляються й речення з неза-

повненими валентними місцями, що приводить до виникнення еліптичних кон-

струкцій. Пор.: (VL-33) Lauter Augen sind feucht von Tränen, | Lauter Herzen voll 

von Gram; (VL-223) Abends, will ich schlafen gehen, | Vierzehn Engel um mich ste-

hen; | Zwei zu meinen Häupten, | Zwei zu meinen Füssen, | Zwei zu meiner Rechten, | 

Zwei zu meiner Linken, | Zwei, die mich decken, | Zwei, die mich wecken, | Zwei, die 

mich weisen, | Zu Himmels-Paradeis. Будучи пов'язаним з варіюванням предика-

тивних одиниць, еліпс належить до активних синтаксичних процесів і не заважає 

розумінню тексту [3, с. 220; 226, с. 254] 

Описані вище явища дозволяють говорити про певні принципи побудови 

текстів ННП. Вони, у свою чергу, свідчать про специфіку мови ННП як підси-

стеми національної мови, що знаходиться під впливом як усного, так і письмо-

вого мовлення. 
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3.3. Стилістичне аранжування німецького пісенно-текстового простору 

 

3.3.1. Лексико-стилістичні засоби виразності . Одним із найваж-

ливіших формантів стилістичної виразності виступають тропи – лексичні засоби 

словесної образності [368, с. 43], "явища, лексико-семантичні, це різні випадки 

вживання слова в переносному значенні" [414, с. 459], семантично двопланові 

найменування, використовувані як декоративні засоби в художньому мовленні 

[161, с. 75]. Існують два найважливіші критерії визначення тропа – двоплано-

вість і декоративність. Перший характеризує його як складну за своєю семан-

тичною структурою одиницю, а другий вказує на обмеженість сфери його вико-

ристання художньою мовою. Тропи є важливим  засобом  мовної  реалізації 

фольклорної картини світу. Найактивніше в текстах ННП використовуються 

епітет, метафора, порівняння та уособлення. 

 

3.3.1.1. Роль і місце епітетів . Попри те, що серед науковців немає од-

нозначності у трактуванні епітета, можна в загальних рисах назвати його "сло-

вом, яке образно визначає предмет або дію, підкреслює їх характерну ознаку, є 

найбільш вживаним у художньому мовленні, де воно виконує естетичну 

функцію" [414, с. 460]. Згідно з А.Н. Веселовським, епітет – це однобічне визна-

чення слова: або щодо поновлення його загального значення, або щодо підси-

лення якої-небудь характерної, видатної якості предмета [53, с. 59]. Тут можна 

говорити про три основоположні ознаки епітета: образність, емоційність, одно-

бічність (підкреслення однієї з ознак або одного і з вражень від предмета).  

У широкому тлумаченні епітет може бути вираженим будь-якими мовними 

одиницями, що образно визначають предмет або дію. Згідно з цим трактуванням 

прислівник,  що дає образну характеристику  дії,  вираженій  у формі  дієслова, 

також вважається епітетом. У більш усталеному тлумаченні епітетом може бути 

лише означальний компонент атрибутивної конструкції.  

Для ННП характерні, перш за все, стійкі, сталі епітети. Сталі епітети – ха-

рактерна риса, властива поетиці фольклору. Це пов'язано з тим, що у фольклорі 
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переважають стереотипи, які є "проявом феномену універсальності народної 

культури" [41, с. 333]. Стереотипи реалізуються у фольклорі через використання 

традиційних постійних епітетів, повторів, порівнянь, метафор, паралелізмів, фор-

мул тощо. Мовні стереотипи сприяють сприйняттю, запам'ятовуванню і відтво-

ренню усного тексту, тобто виконують комунікативні й мнемотехнічні функції. 

Наявність стереотипів пояснюється стійкістю канону, а також національною тра-

дицією.  

Мінімальною одиницею стереотипної конструкції в текстах ННП є поєднан-

ня іменника зі сталим епітетом. Під сталим епітетом традиційно розуміють 

барвисте визначення, що поєднується нерозривним зв'язком з означуваним сло-

вом, з яким воно утворює стійкий образно-поетичний вираз [401, с. 302].  

У текстах ННП сталі епітети зустрічаються перш за все для створення об-

разів природи [255, c.95]: die grüne Wiese, das grüne Gras, der grüne Garten, grüne 

Felder, das tiefe Tal, liebe Sоnnе і ін. Пор.: (VL-2) Lebet wohl, ihr grünen blumigen 

Felder, wo ich manches Sträußchen band, або: (VL-183) Zwischen Berg und tiefem, 

tiefem Tal | Saßen einst zwei Hasen, | fraßen ab das grüne, grüne Gras | bis auf den 

Rasen. Сталі епітети – часто тавтологічні епітети: означуване слово (іменник) 

виражає одну й ту ж ідею, містить одну й ту ж ознаку, що і прикметник [349, с. 

243]. 

Кажучи про постійність як про основну і найяскравішу рису епітетів у на-

родній поезії, А.П. Євгеньєва виділяє два види цієї постійності: перший, коли 

"прикметник настільки злився з визначуваним іменником, що представляє з ним 

одне ціле". Другий вид вона називає " відносною постійністю". В цьому випадку 

"іменник (предмет, поняття) має в усній поезії ряд визначень, з одним (або дво-

ма) з яких воно поєднується [84, с. 337]. Так, іменник der Himmel зустрічається в 

ННП з такими епітетами, як hell, blau; іменник der Mond – з rund, gut, golden, sil-

bern, weiß; а Stern – з silbern, weiß, golden, hell. Пор.: (VL-8) Student sein, wenn die 

weißen Schleier | vom blauen Himmel grüßend weh'n; (VL-55) Guter Mond, du gehst 

so stille | in den Abendwolken hin.  
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Іншим продуктивним видом лексикостилістичного аранжування текстів 

ННП є т.зв. екзоепітети – ті, що позначають зовнішні ознаки чого-небудь. 

Найбільш активними у створенні образів пісенного фольклору є кольоропозна-

чення, хоча для народної поезії не характерна широка палітра кольорів та їх 

відтінків. Найбільш частотні серед них – golden, silbern, weiß, blau, rot, schwarz, 

grün. А. Вежбицька пояснює частотність позначень кольору тим, що "колірні 

концепти пов'язані з певними універсальними елементами людського досвіду, і 

ці універсальні елементи можна визначити як день і ніч, сонце, вогонь, рослин-

ність, небо і земля" [50, c. 57]. 

Окрім епітетів, які передають зовнішні ознаки предметів, у текстах ННП 

досить численною є группа валоративних епітетів (з оцінною семантикою) 

типу ein guter/böser Mann, liebes Kindchen, das prächtige Schloß, arme/reiche Leute, 

stolze Schneiderlein. Найбільш часто тут трапляється емоційно-оцінне lieb, що 

слугує характеристикою іменників на позначення істот (liebes Kind, liebes Häs-

lein, liebe Liese) і неістот (liebe Aрrikosen, liebe Sonne). Поєднання в текстах ННП 

анімістичного метафоричного епітету з подальшою наказовою формою дієслова 

створює уособлений образ природи: (VL-6) Komm, lieber Mai, | und mache die 

Bäume wieder grün, | und lass mir an dem Bache | die kleinen Veilchen blühn!  

Вживання прикметника lieb з іменником часто має характер кліше і є 

мовним стереотипом, конструктивною одиницею фольклорного тексту з по-

вністю або частково втраченою виразністю. Особливо яскравим прикладом та-

кого явища є ННП для дітей. Вживання в таких піснях епітетів з абстрактно-

оцінною семантикою є одним із способів введення в лексичний запас дитини ба-

зових морально-етичних і соціальних понять, закріплення в її свідомості системи 

загальноприйнятих цінностей і установок, структури суспільних стосунків. За-

своєння цих понять відбувається і завдяки елементам гри, що, як правило, 

міститься в дитячому фольклорі, у тому числі і в ігровій моториці. Так, пісня 

"Wer will fleißige Handwerker seh'n?" супроводжується імітацією описуваних дій: 

(VL- 211) Wer will fleißige Handwerker seh'n, | der muß zu uns Kindern geh'n. | Stein 

auf Stein, | das Häuschen wird bald fertig sein. 
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Особливу роль у створенні образності в текстах ННП відіграє антитеза –

контрасне зіставлення. Як правило, семантичні контрасти створюються і ре-

алізуються саме на рівні епітетів. У побудові поетичного тексту ННП контрастні 

епітети стоять поряд на одному й тому ж або на сусідніх рядках, щоб не був 

втрачений зв'язок і зберігся смисловий контраст. Пор.: (VL-226) Großer Stern und 

kleiner Stern, | Abend dämmern nah und fern, | Lichtlein schimmern überall, | unser 

Kindlein steht im Stall. 

Використання при створенні поетичного образу зіставлення епітетів є од-

ним із засобів створення комічного в ННП: за допомогою епітетів створюється 

невідповідність між існуючим і належним, очікуваним і наявним, що наближає 

подібні тексти ННП до жарту, який, за визначенням В.А. Самохіної, є складним 

комічним мовленнєвий твором, мініспектаклем, "що закінчується згідно з ба-

жанням учасників комунікативного акту, який виникає у конкретній ситуації, де 

він, як правило, є доречним і в якій спостерігається порушення мовних, мов-

леннєвих, текстово-дискурсивних, логіко-поняттєвих, валоративних, онтологіч-

них норм, що приводить до інконгруентності, яка є джерелом комічної тональ-

ності" [199, с. 50]. Також, на думку В.А. Самохіної, "жарт є засобом мовленнєво-

го впливу на комунікативну поведінку учасників спілкування. Метою жарту є 

позитивне діяння на психоемоційну сферу адресата – тобто розсмішити його, 

<…> створити радісний, веселий стан адресата, увести його в стан радості, гар-

ного настрою " [там само]. 

Висміювана невідповідність може бути реальною або уявною, тобто такою, 

що або існує в реальності, або є приписується об'єкту осміювання. Абсурд вір-

шованих оксюморонів також будується на невідповідності використаних епіте-

тів, що вступають у протиріччя з описаною ситуацією. У такий спосіб відбу-

вається несподіване порушення звичної картини світу, справжнього співвідно-

шення предметів і їх властивостей. Пор.: (VL-226) Ich bin der Doktor Eisenbarth, | 

widewidewitt, bum bum. | Kurir die Leut nach meiner Art, | widewidewitt, bum bum. | 

Kann machen, dass die Blinden gehn, | Und dass die Lahmen wieder sehn. 
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Особливе місце в поетичному світі німецького пісенного фольклору займа-

ють оказіональні епітети у вигляді парних чи редуплікованих звукових комп-

лексів. У прикладі вище (VL-226) – це widewidewitt, bum bum. Пор. далі: (VL-

227) Auf einem Gummi-Gummi-Berg, | da wohnt ein Gummi-Gummi-Zwerg, | der Gum-

mi-Gummi-Zwerg | hat eine Gummi-Gummi-Frau, | die Gummi-Gummi-Frau | hat ein 

Gummi-Gummi-Kind <…>. "Парність, повторюваність – це стихія і релікти архаїч-

них сходинок, а отже q архаїчних уявлень, які свідчать про присутність міфу як 

істотного елементу поетичної мови і стилю фольклорного тексту" [139, c. 75]. 

Оказіональні епітети, що повторюються, виконують у текстах ННП відразу 

декілька функцій: естетичну (створення яскравих акустичних образів), ритмічну, 

ігрову (в піснях для дітей): (VL-228) Grün, grün, grün sind alle meine Kleider | 

Grün, grün, grün ist alles, was ich hab`. | Darum lieb ich alles, was so grün ist, | Weil 

mein Schatz ein Jägermeister ist. Ця пісня – приклад своєрідної віршованої гри в 

"конструктор", що здійснюється за рахунок епітетів. Повторюючи даний текст, 

можна кожного разу трансформувати його, лише замінюючи один повторюва-

ний член конструкції вірша („Blau, blau,blau sind alle meine Kleider…“; „Rot, rot, 

rot sind alle meine Kleider...“ і т. п.). У такий спосіб кожного разу створюється 

новий образ, а саме: образ носія якої-небудь професії, що традиційно асоціюєть-

ся з конкретним кольором (rot – Feuerwehrmann, grün – Jägermeister, Schwarz – 

Schornsteinfeger, weiß – Bäckermeister, bunt – Malermeister).  

Таким чином, епітет – значущий елемент створення образності в текстах 

ННП, де трапляються такі групи епітетів: сталі, на позначення зовнішніх ознак, 

валоративні, оказіональні. Культурно-мовні образи, що створюються за допомо-

гою епітетів, з одного боку, несуть на собі відбиток загальнофольклорної тра-

диції (сталі епітети), а з іншого, – є прикладом реалізації особливого словоутво-

рення (оказіональні). Одна із найважливіших функцій епітетів у ННП – створен-

ня комічного ефекту, ефекту несподіванки, що виникають як результат очевид-

ної невідповідності між ознакою та позначуваним нею об'єктом. Така 

невідповідність часто використовується як інструмент іронії. 
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3.3.1.2. Порівняння та метафора . Порівняння (симілі) – важливий ви-

разний засіб німецького фольклору. Воно є "різновидом тропа, заснованим на 

уподібненні явищ, що співвідносяться" [410, с. 1021]. Визнаним фактом у стиліс-

тиці є те, що за рахунок такого уподібнення об'єкт порівняння виявляє або набу-

ває нових і неординарних якостей.  

Порівняння неодмінно передбачає два елементи: порівнюваний предмет 

(об'єкт порівняння) і предмет, з яким відбувається порівняння (засіб порівняння). 

Саме ця ознака, тобто безпосередня присутність, чітке позначення в тексті обох 

порівнюваних компонентів пояснює більш високу частотність у текстах ННП 

цього тропа, ніж метафори, де обидва плани смислової структури слова (прямий 

і переносний) існують в єдиному образі [309, с. 73]. 

Порівняння зустрічаються далеко не у всіх жанрах ННП, що, як і у випадку 

з епітетами, є результатом специфічності суб'єкта – носія фольклору. Проте роз-

маїття джерел виникнення фольклорних творів, специфіка побутування текстів 

(колективність, передача із вуст у вуста) повною мірою дозволяють говорити 

про різноманітність засобів стилістичної виразності фольклору, у т. ч. й фігур-

тропів словесної образності. Образне порівняння дозволяє наочно та яскраво 

представити й схарактеризувати той чи інший предмет з несподіваного боку. 

Порівняння виконує образотвірну, описову та оцінну функції, дозволяючи не 

лише краще передати об'єкт, а інколи й прояснити (за допомогою оригінального 

зіставлення) відношення мовця до цього об'єкта [255, c.97].  

У текстах ННП спостерігається домінування неускладнених простих по-

рівнянь, що вводяться сполучниками wie і als, типу (VL-229) Uns sind die Herz-

chen so frei | Wie die Lerchen so hoch da droben, | Und hell klingt unser Lied dabei, | 

froh allen Sorgen enthoben; (VL-186) Wie wird dann die Stube glänzen | von der gro-

ßen Lichterzahl,| schöner als bei frohen Tänzen | ein geputzter Kronensaal.  

Зіставлення в текстах ННП засноване, як правило, на зовнішній схожості. 

Наприклад, за хроматичною ознакою, як у (VL-230) Und der schönste Sonnen-

schein | Brennt uns nach dem Bade | Brust und Buckel braun, | braun wie Schokolade. 

Частотність хроматичних порівнянь зумовлена і загальною значущістю кольо-
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ропозначень у фольклорі як культурних універсалій [237], доступністю  й  оче-

видністю порівнюваної ознаки. Кольори є "універсальними елементами людсь-

кого досвіду" [50, с. 57] і в той же час во є елементами індивідуального досвіду 

людини. Численні колірні порівняння зустрічаються і у повсякденному мовлен-

ні, де вони мають природний і непохідний характер. 

Крім порівнянь за ознакою кольору, в текстах ННП трапляються й порів-

няння, засновані на схожості інших зовнішніх ознак – формі, розміру, зовнішній 

схожості тощо: Dieses ist der Dicke, | er ist stark und schwer, | er ist stark und 

schwer, | geht so gern spazieren, | breit wie ein großer Bär. 

В основі порівнянь лежить метафоричне перенесення, коли одна або декіль-

ка ознак одного об'єкта переносяться на інший об'єкт, проте повністю (на 

відміну від метафори) поетичного ототожнення двох об'єктів не відбувається. 

Порівняння зіставляє об'єкти, зберігаючи їх автономність. Елементи метафори 

тісно сплетені один з одним, є нерозривною єдністю. Питання розмежування й 

співвідношення порівняння та метафори видається інколи украй неоднозначним 

і суперечливим, що пов'язано з самою природою цих явищ [328, c. 22]. Функцією 

порівняння потенційно володіють складні прикметники, що містяться в текстах 

ННП. Такі прикметники потенційно, у "згорнутому" вигляді містять порівняння: 

(VL.231) Spannenlanger Hänsel, nudeldicke Dim'gehen wir in den Garten, | schütteln 

wir die Birn <...>. 

Один із основних і властивих усній народній творчості прийомів пізнання 

дійсності за допомогою її образного осмислення є метафора. Поетична образ-

ність фольклору пояснюється її "генетичним зв'язком" з міфом і міфологічним 

мисленням [139, c. 55]. Міфологічне мислення – це свого роду анімістічне 

сприйняття світу, всіх його компонентів, відчуття себе як частини загального, 

відчуття причетності й співпереживання. 

Світ фольклорних творів, у т.ч. й ННП – це особлива міфореальність. Носій 

міфічного мислення в ННП одночасно індивідуальний (індивід, окрема людина, 

виконавець) і колективний (народ, етнос). Індивідуальний і колективний суб'єк-

ти в ННП не протиставлені один одному, вони обидва, впливаючи один на одно-
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го, формують цю міфореальність і, актуалізують її у фольклорних пісенних 

текстах [278, с. 205].  

Суб'єкт міфореальності, носій міфологічної свідомості, характеризується 

пантеїстичним поглядом на світ: він є частиною світу, одухотворяє його  і  ото-

тожнює себе з ним. Фольклорний текст ННП як "актуалізована міфореальність" 

[208, с. 89] реалізує і створює її багато в чому за рахунок мовних ресурсів образ-

ності, особливо тропів. Серед тропів особливу роль для передачі пантеїстичного 

ставлення суб'єкта до природи,  анімістичного  світосприйняття, невід'ємності 

суб'єкта від довкілля як основних рис міфологічної свідомості відіграє метафора 

та її особливий вид – уособлення. Тому закономірно, що основна доля метафор у 

текстах ННП припадає на уособлення. 

Уособлення – перенесення людських ознак (в деяких випадках якоїсь живої 

істоти) на неживі предмети і явища [410, с. 691]. В основі уособлення лежить си-

стема тонких образних асоціацій, що втілюються у фольклорному тексті в живо-

писні поетичні картини. Пор.: (VL-232) Die Blumelein, sie schlafen | Schon längst 

im Mondenschein. | Sie nicken mit den Köpfchen | Auf ihren Stengelein. | Es rüttelt 

sich der Blütenbaum, | Er sauselt wie im Traum: Schlafe, schlafe, schlafe du, mein 

Kindelein! Ця колискова демонструє багатство зображувально-виразних засобів, 

у ній представлені: уособлення (schlafen, nicken), паралелізм (es rüttelt, es säuselt), 

порівняння (Er säuselt wie im Traum), різні види повтору (триразовий повтор 

Schlafe, schlafe, schlafe du; суфіксальний повтор Stengelein, Kindelein). За допо-

могою всіляких стилістичних, лексичних і морфологічних (зменшувально-

пестливі суфікси -lein, -chen) засобів експресії в цій колисковій створюється 

ніжна й надзвичайно образна картина природи, що дрімає під місячним сяйвом. 

Гармонійна атмосфера тексту передає силу відчуття матері до свого дитяти і ма-

лює ідилічну картину колискування маляти. 

Уособлення природи, неживих предметів, абстрактних понять на лексично-

му рівні здійснюється в текстах ННП часто за допомогою дієслів – зокрема, в 

наказовому способі (komm, mache, gib, bringe): (VL-6) Komm, lieber Mai, und 

mache die Bäume wieder grün. 
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Таким чином, унікальність метафоричних конструкцій у текстах ННП поля-

гає в тому, що вони можуть створювати образи різної міри складності – від не-

ординарних, що мають індивідуально-творчий характер живих метафор, до тра-

диційних, закріплених у фольклорі порівнянь і уособлень. Метафоричне перене-

сення в мові ННП є інструментом пізнання та осмислення світу людиною, 

відображенням його в міфореальності пісенних текстів. 

 

3.3.2. Фоностілістічні засоби виразності . У німецькій пісенній куль-

турі переважають високі голоси, чим пояснюється особлива співучість ННП. 

Слово розчиняється в співучості, стає музичним, створюючи образ, що вклю-

чається в загальний потік віршованої мелодії. У зв’язку з цим стилістично важ-

ливим стає вивчення евфонії та ритміки.  

3.3.2.1. Евфонічні прийоми  німецького пісенного текстотво-

рення. Найзагальнішою стилістичною вимогою для пісенних текстів є благо-

звучність / милозвучність. Благозвучність – це, з одного боку, вживання при-

ємних для слуху звукосполучень, а з іншого, – така побудова мовлення, при якій 

воно є прийнятною для слуху [228, с. 89]. Фізичною основою благозвучності 

вважають рівновагу у використанні голосних і приголосних [185, с. 14].  

Вимоги милозвучності мають бути погоджені з фонетичними особливостя-

ми конкретної мови. Так, у багатьох пісенних строфах практично рівномірно 

розподіляються голосні та приголосні. Пор.: (Vl-233) Die Tiroler sind lustig, | Die 

Troler sind froh, | sie nehmen ein Weibchen und tanzen dazu. Розглядаючи кожну із 

цих строф, бачимо, що співвідношення приголосних і голосних знаходиться у 

пропорції 60% :: 40%. Превалювання приголосних пояснюється тим, що багато з 

них утворюють звукосполучення, які в мовленні виступають як один звук. Беру-

чи це до уваги, співвідношення 60 :: 40 (скорочено – 3 :: 2) можна визнати рівно-

цінним, а можна визнати і Золотим розтином, оскільки при поділі три на два ми 

отримуємо цифру 1,5, яка є доволі близькою до чисел Фібоначчі (1,618), що як-

раз і виступають математичною моделлю Золотого розтину.  
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Збереження розподілу голосних і приголосних за алгоритмом Золотого роз-

тину спостерігається в більшості текстів ННП, хоча окремі з них мають невмо-

тивоване скупчення повторюваних голосних: (VL- 20) E, e, e, nun gibt es Eis und 

Schnee! | Blumen blühn an Fensterscheiben, | Sind sonst nirgends aufzutreiben. | E, e, e, 

nun gibt es Eis und Schnee. Скупчення голосних у цій пісні не несе жодного сми-

слового навантаження, воно лише інтонаційно підтримує ритм. При цьому всі 

голосні промовляються через паузу, що не сприяє милозвучності, а радше роз-

риває безперервне звучання пісні. Подібне явище спостерігається лише в німець-

ких дитячих піснях-лічилках, для яких смисл не є обов'язковою умовою. 

Крім кількісної рівноваги голосних і приголосних, милозвучність забезпе-

чується і їх якісним наповненням. С.В. Воронін розрізняє світлі й темні звуки. 

Світлі (голосні [e], [i], [аi], [i:], [oi], приголосні [g], [h], [l], [n], [m], [t]) і темні 

(голосні [а], [u], приголосні [b], [d], [r], [v], [z]) допомагають відтворити ту чи 

іншу атмосферу, задану в пісні, підкреслити стилістичну значущість тексту [63, 

с. 116]. Цей розподіл тісно пов'язаний зі смисловою вмотивованістю, яка, у свою 

чергу, передбачає взаємодію морфологічного та фонетичного складників. Фоне-

тична вмотивованість забезпечує тісний взаємозв'язок між змістом і формою 

слова, де зміст – значення слова, а форма – його звучання. Саме звучання слова 

й забезпечує його якісний складник [285, с. 1193]. Так, у популярній колисковій 

(VL-234) Schlaf, Kindlein, schlaf, | Schlaf, Kindlein, schlaf! | Der Vater hüts die Schaf. | 

Die Mutter schüttelt Bäumelein, | Da fällt hier ab ein Träumelein спостерігається наяв-

ність м'яких і приємних за сприйняттям приголосних [m], [n], [l], наближених до 

приємних [v], [z], [h], [r] і нейтральних [d], [b], [f], [s], [ʃ] [281, с. 172]. 

Весела пісня, що наспівується у приємні життєві моменти, не повинна 

викликати негативні емоції. Світлі та приємні звуки зливаються в цілу, безпере-

рвно поточну мелодію. Звуки зв'язуються в єдиний ланцюжок, організуються в 

легковимовні поєднання: (VL-235) Ihr Lied klang so hell in die Weite, | Sie liefen so 

froh durch den Mai; | Ich konnt’ mich für keine entscheiden, | Drum küsst ich sie alle 

allein. 
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Протилежне явище демонструють, як правило, пісні, пов’язані з професією. 

За допомогою п'яти модусів перцепції (зору, слуху, нюху, дотику, смаку) "лю-

дина сприймає об'єкти і явища, що потрапляють в область її когніції, а потім 

відображає їх у мові шляхом комбінування звуків, здатного до диференціації 

смислів" [221, с. 3]. Тому назва або опис професійної діяльності в пісні ставить 

основною задачею зміст, а не форму її подачі, як це відбувається в танцюваль-

них і розважальних піснях. Так, у ННП "Ein Jäger längst dem Weiter ging" йдеться 

про єгеря – людину серйозної, інколи небезпечної професії. Найбільш важливі 

тут не емоції, а факти, що повідомляються про людей цієї професії: Der Jäger lief 

zum Wald hinaus, | Verkroch sich flink im Jägerhaus.  

Багаторазове повторення "темних" [je], [er], [ver], [aos] і [ох] створює 

напружену обстановку, описує людину дуже складної, суворої професії. Тут 

благозвучність і мелодійність відходять на другий план, бо стилістично важли-

вим стає зміст, а не форма.  

Не менш цікавим фоностилістічним засобом виступає й хіатус – зіткнення 

двох голосних [195, с. 245]. Такого зіткнення ННП уникають: (VL-171) Das 

Dirndl zu dem Buben sprach: Solch´ Sträußlein hätt‘ ich gern; (VL-228) Darum lieb´ 

ich alles, was so grün ist <…>; (VL-42) Liebchen wallt in fernem Lande | Meine 

Küsse geb´ ich dir. У ліричних піснях намагаються уникнути також зіткнення 

важких для вимови звукосполучень. Проте хіатус все ж має місце і в текстах 

ННП: (VL-236) Sandmann, lieber Sandmann, hab nur nicht solche Eil! [265, c. 205]. 

Одним із засобів звукової організації мови ННП є алітерація. Вона нале-

жить до звукових повторів, додає мові милозвучності й музичності та полягає в 

симетричному повторенні та використанні однорідних приголосних. Зв'язані 

алітерацією слова виділяються в мовленнєвому потоці, набуваючи певної інто-

наційної значущості [406, с. 27]. Так, у пісні "Dunkle Wolken" повторюються 

приголоснi [l] і [d], які додають тексту особливої виразності: (VL-237) Und 

kommst du, lieber Sohn; nicht bald, | so ’weset alls im grünen Wald, | und all die mü-

den Blumen, | die haben müden Tod. 
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Звучання стає помітним (як у разі благозвучності, так і в разі неблагозвуч-

ності) лише при повторенні звуків або цілих груп звуків. Навмисний повтор того 

чи іншого елементу робить його, на думку Ю.М. Лотмана, помітнішим, струк-

турно активним [141, с. 63]. У зв'язку з цим Б.В. Томашевський підкреслює: щоб 

зробити благозвучність помітною, слід ввести деяку звукову однотонність, яка 

досягається шляхом повтору фонем (т. н. "звукові повтори") [228, с. 90]. Так, у 

пісні "Wildvögelein" має місце багаторазовий повтор звука [l], що нагадує про 

пташині трелі. Цей звук вживається у всіх рядках пісні, що створює враження 

пташиного співу: (VL-238) Sing du mir mehr, du kleines, wildes Vögelein! | Ich will 

dir schreiben auf deine Flügel | mit gelbem Gold und grünen Seid. У релігійних піс-

нях, які передбачають особливу співучість і протяжність,  зустрічаємо  велику  

кількість голосних і дифтонга [ai]: (VL-239) Herr, unser Gott, dich loben wir, | O 

großer Gott, wir danken dir, | Dich Vater, Gott von Ewigkeit, | Der Weltkreis ehret 

weit und breit. Повтор може стосуватися не лише окремих звуків, але й цілих 

слів: (VL-35) O, Tannenbaum, o, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. 

Повтор наявний у всіх своїх проявах у ННП. Повторювання вважалися ще в 

давнину можливістю з Божою допомогою вплинути на хід рeчей [325, с. 12]. У 

текстах ННП повтор виконує декілька завдань. З одного боку, він направлений 

на діалог із слухачем і підкреслює системну організацію мови, а з іншого, – до-

помагає підкреслити й виділити щось особливо важливе для виконавця пісні, він 

є певним лейтмотивом, який проходить через всю тканину пісні [51, с. 102]. По-

втор виконує ще одне важливе завдання: підтримує експресію [120, с. 95]: (VL-

117) Mädchen, willst du Kaffee trinken, faria, faria, ho. | So musst du die Sache 

schweken, faia, faria, ho. | Schwenkst du dir die Schale nicht, | triken wir auch den 

Kaffee nicht! Звукосполучення в кінці кожного рядка підсилюють певний са-

кральний ефект, який зберігся в народних піснях з давніх часів. Це додає пісні не 

лише елемент експресії, але й елемент чаклунства, магії, що зачаровує. Підтвер-

дженням цього виступає навіть назва пісні "Lustig ist das Zigeunerleben". Самі 

цигани і їх життя завжди були пов'язані з чудесами і замовляннями. 
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С.Б. Адоньева розглядає подібні повтори як "звукові комплекси", що стійко 

зберігаються в пісенних і фольклорних творах. Вони є постійним атрибутом ба-

гатьох ритуальних пісень. Повтори можуть бути як анафоричними, коли звукова 

форма замінює першу частину вірша, так і епіфоричними [2, с. 187]. Епіфорич-

ний повтор типу (VL-193) Dann freuen sich die Kinderlein | und singen tralalala 

<…> зустрічається в текстах ННП значно частіше, ніж анафоричний, що, ймо-

вірно, пояснюється його сакральною функцією. Алітерація "tralala" створює від-

чуття легкості, веселості, неробства, а також враження про повернення в дитин-

ство з його безтурботністю і перманентною радістю. Не можна обійти увагою й 

той факт, що ця алітерація досить близька до слов'янського "траляля", теж ха-

рактерного для дитячого фольклору.  

Радість, веселість, гарний настрій символізує й fidirallala: (VL-240) Ein Vo-

gel wollte Hochzeit machen | In dem grünen Walde. | fidirallala, fidirallala fidirallala.  

Його багаторазовий повтор підсилює враження сум'яття при підготовці до на-

стільки важливої події, як весілля. Подібну алітерацію демонструє й такий (VL-

169) Sagt mir Leute, ganz gewiß, hollahi, hollaho, | Was das für ein Lieben ist, holla-

hi, hollaho, | Die ich liebe, krieg ich nicht, hollahi, hollaho, | Und ''ne andre mag ich 

nicht, hollahiaho! Багаторазове повторення звуконаслідувань hollahi, hollaho, hol-

lahiaho привносить відчуття схвильованості. Проте в тому, що тривога і пережи-

вання є досить світлими й радісними, переконує повторення сонорного [l], який 

міститься фактично у всіх звуконаслідуваннях.  

Цікавим виявляється і здатність сонорного [l] розростатися у звукові ряди, 

які є повтором у поетичному тексті. Пор.: (VL-216) O, du lieber Augusin <…> | 

Rock ist weg, Stock ist weg. | Augustin liegt im Dreck. Повтор у цій пісні несе певне 

стилістичне навантаження, надає можливість відчути, що відбувається із словом 

при зміні його оточення. Так, слово „Rock“ міняється на „Stock“, а „weg“ – на 

„Dreck“, що засвідчує посилення негативної конотованості тексту. Проте при 

цьому зберігаються і ритмічний, і мелодійний малюнки тексту.  

У текстах ННП спостерігається й інший різновид алітерації – ономатопея 

(звуконаслідування) [406, с. 27], тобто один із видів образотвірних прийомів. Це 
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– закономірний, мимовільний, фонетично мотивований зв'язок між фонемами і 

звуковою ознакою денотата, який покладено в основу номінації [398, с. 165; 347, 

с. 1552]; слова, що виникли на основі фонетичного уподібнення немовним комп-

лексам [170, с. 83]; незмінна частина мови або клас слів, виражених знаками-

імітаторами [413, с. 163]. У складі звуконаслідувальних слів Т.Г. Орлянська роз-

різняє дві групи: власне звуконаслідувальні слова (використовують звуки, яви-

ще, що акустично позначається), звукообразні або ідіофонічні слова (звук ство-

рює в них образне враження про форму предметів, їх рух, розташування у про-

сторі, якості на основі асоціацій між звуками і немовними явищами) [170, с. 83].  

Звуконаслідуванням є слово, що служить для імітації засобами мови звуків 

довкілля. Звуконаслідування можна розглядати як певні іконічні знаки, звуковий 

склад яких не є випадковим. Їх підстава – звуки зовнішнього світу, але як одини-

ці мови вони не можуть бути повністю ідентичними природним звукам. Харак-

терним для звуконаслідування є те, що воно може розташовуватися в будь-

якому місці речення. Звуковий склад, у свою чергу, залежить від типу пісні, в 

якій він використовується. Так, підкреслене у дитячій пісні нагадує лічилки або 

заклинання з казок: (VL-241) Ich komme aus dem Märchenland, | schnib-bel-die-

schnabel-die-Scher, | bin allen Kindern wohl bekannt | und reiste weit umher. 

Звуконаслідування виражає звуковий символізм, викликає слухові, зорові 

та нюхові асоціації: (VL-211) Zisch, zisch, zisch| Der Tischler hobelt glatt den Tisch. 

Звуковий символізм такого роду дозволяє викликати в пам'яті людини, яка ви-

конує цю пісню, асоціації, пов'язані з переліченими професіями – не лише зоро-

ві, але й звукові. Так, Zisch, zisch, zisch, zisch, zisch, zisch нагадує стружки дерева, 

що виходять з під рубанка тесляра. 

Досить часті звуконаслідування як стилістичний прийом використовується 

для відтворення звукової ілюзії музичних інструментів. При цьому кожен ін-

струмент передається власною звуковою подібністю: (VL -242) Ich kann spielen, 

wir können spielen, | die Trompete, die Trompete: teng – teng-te-reng | <…> die Posaune: 

dohidoha, dohidoah, dohidoha,dohi. | <…> die Klarinette: tühütütü, tühütütü, tühütütü, 

tühü. | <…> die Trommel: daramdamdam, daramdamdam, daramdamdam, daram. | 
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<…> auf der Pauke: bumbumberum, bumbumberum, bumbumberum, bumbum. | <…> die 

Geige: simsimserim, simsimserim, simsimserim, simsim. | <…> den Kontrabaß: schrum-

schrimscherum, schrumschrimscherum, schrumschrimscherum, schrumschrum. | <…> das 

Fagott: bobobobo, bobobobo, bobobobo, bobo. Кожен інструмент має свій голос. При 

цьому чим більше інструмент і чим нижче його тембральне звучання, тим більш 

складну (і по кількісному, і по якісному наповненню) звукову подібність передає 

текст. Настільки велике й різноманітне скупчення звуків додає цій пісні святко-

вий веселий відтінок. 

Цікавим є використання звукових подібностей для зображення не лише 

звуків, пов'язаних з людською діяльністю, але й звуків, що використовуються 

при спілкуванні зі світом тварин: (VL-243) Brr, brr, he, steh doch; Pferdchen, steh! 

| Sollst noch heute weiter springen | Muss dir doch erst Futter bringen, | Steh doch, 

Pferdchen, steh, brr, brr, he! Тут використано звуконаслідувальні слова, характер-

ні для розмовної мови, що надає пісні певне стилістичне забарвлення. Стосую-

чись пластичних засобів мови [185, с. 19], звукові подібності відображають і 

пластику людського тіла: (VL-244) Mit den Händchen: klapp, klapp, klapp, | Mit 

den Füßchen: trapp, trapp, trapp. | Mit den Köpfchen: nick, nick, nick, | mit dem Fin-

gerchen: tick, tick, tick. 

Кожна із звукових подібностей передає рухи, що здійснюються тією чи ін-

шою частиною тіла. Так, пальці видають при клацанні удар, що й виражається 

букводрукувальним: "klap"; для зображення тупоту ніг використовується актив-

ний [R] "trap", акуратні рухи головою і пальцями зображаються м'яким і закри-

тим звуком [і]: "nick", "tick".  

Звуконаслідування val-le-ra нагадує дзюрчання струмків або спів птахів, 

створює весняний настрій: (VL-43) Was murmelt's Bächlein dort und rauscht| So 

lustig hin durch's Rohr?| Weil's frei sich regt, mit Wonne lauscht | Ihm dein empfäng-

lich Ohr | Valeri, valera | Valeri, valera ha ha ha ha ha| Valeri, valera | Ihm dein 

empfänglich Ohr. 

Звуконаслідування hopp, hopp, hopp має активний, енергійний характер. Так, 

у пісні "Das Steckenpferd" (VL-243) воно нагадує стук копит, створює активну, ве-
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селу атмосферу: Hopp, hopp, hopp, | Pferdchen, lauf Galopp | Über Stock und über 

Steine! | Tu dir ja nicht weh die Beine! | Immer im Galopp! | Hopp, hopp, hopp, hopp, 

hopp. У цій пісні наявний і такий рідкий прийом, як неодноразовий повтор зву-

конаслідування в межах однієї строфи. Це призводить до образності й динаміки 

тексту. Звуконаслідування sim-sa-la-dim-bam-ba-sa-la-dim у пісні про Зозулю та 

Мисливця нагадує заклинання зі східної казки: (VL-245) Auf einem Baum ein Ku-

ckuck, | sim-sa-la-dim-bam-ba-sa-la-dim, | auf einem Baum ein Kuckuck saß. Те, що 

ця алітерація близька до заклинання, підтверджує і сам текст пісні, де зозулю 

вбиває мисливець, але вона все-таки оживає, чому сприяє звукоподражання-

заклинання. 

Цікавим видається звуконаслідування trallerali, terallera. Багаторазове по-

вторення сонорного [l] створює враження м'якості, затишку і доброти, що підк-

реслюється і текстом пісні: (VL-246) Ihre Mutter kam ganz leise, trallerali, 

tirallera! | Nach der alten Mütter Weise, trallerali, tirallera! | nachgeschlichen, o wie 

fein, fand das Mädchen ganz allein. Пор. звуконаслідування gluck, gluck: (VL-247) 

Mein Weißchen, Bräunchen, Schecklein, gluck, gluck, gluck, | wo seid ihr liebe Kin-

derlein, gluck, gluck, gluck? | Sie kamen aus den Ecken, gluck, gluck, gluck, | bei Mut-

ter sich verstecken, gluck, gluck, gluck. Кудкудакання курки, яке воно символізує, 

повторюється в пісні багато разів, створюючи враження постійної зайнятості, 

занепокоєння про своїх дітей. Даному звукосполученню властива м'якість, що 

створюється сонорним [l], який час від часу повторюється. Відчуття м'якості, 

ласки і турботи посилюється і наявністю димінутивного суфікса -lein. 

Звуконаслідування gluck gluck характерне не лише для ННП, але й для ін-

ших фольклорних жанрів. Так, воно неодноразово зустрічається і в загадках: 

Welche Mutter macht gluck, gluck, | wenn sie ihre Kinder ruft? {Huhn}. 

Дзижчання бджоли передається в пісні (VL-248) Summ, summ, summ, Bien-

chen, summ herum! | Such in Blumen, Such in Blümchen, | Dir ein Tröpfchen, Dir ein 

Krümchen! Метушня бджіл, їх постійна діловитість, звуки, які вони видають, – 

все це посилюється за допомогою димінутивних суфіксів, створює картину 
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літнього дня, квітучого лугу, над яким літають цілі сімейства бджіл. До звукової 

асоціації завдяки цьому тексту приєднується й зорова. 

Всі перелічені звукові подібності виконують у текстах ННП певні фоности-

лістичні функції. Вони можуть виступати засобом мовної характеристики того 

чи іншого персонажу, працюють як допоміжний образотвірний засіб і як контек-

стуальні синоніми, що викликають наочні асоціації [185, с. 20].  

У текстах ННП трапляється і асонанс, де повтор однакових  голосних  у 

близько розташованих словах додає тексту ритму: (VL-73) Sie sah mich über 

ein[ai] Achsel an,| sie sprach: du bist kein[ai] Edelman; (VL-55) Nicht in Gold und 

nicht in Seide | wirst du dieses Mädchen sehn. 

До евфонічних засобів належить і рима – співзвуччя в закінченні двох або 

декількох віршів, тотожність цілих складів. Розмежовуючи окремі вірші, вона 

зв'язує їх співзвуччям. Залежно від положення наголосу в рифмованому слові 

розрізняють три типи рими: чоловічу (наголос на останньому складі римованого 

вірша), жіночу (наголос на передостанньому складі), трискладову (наголос на 

третьому від кінця складі) [424, с. 1115; 407, с. 322]. 

У ННП найчастіше представлена чоловіча рима: строфи закінчуються, як 

правило, односкладовим словом, де наголос падає на останній склад [262, c.128]:  

(VL-54) Wie hat das Gott so schön bedacht,  

daß er die Wanderburschen macht.  

Denn wenn kein Wanderbursche wär , 

wo käm’ das liebe Wandern her? 

Жіноча рима з наголосом на передостанньому складі також не чужа в текс-

тах ННП:  

(VL-52) Wie ist die Welt so stille,  

Und in der Dämmrung Hülle 

So traulich und so hold! 

Als eine stille Kammer, 

Wo ihr des Tages Jammer 

Verschlafen und vergessen sollt. 
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Слід зазначити, що одна і та ж пісня може мати декілька видів рими. Пор.:  

(VL-40) Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, 

den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. 

Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, 

der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee. 

У цьому тексті перетинаються жіноча (3, 4 строфи) і чоловіча (1, 2 строфи) 

рими.  

Крім наведених видів рими, що розрізняються за місцем наголосу і за міс-

цем розташування, рими діляться на прості й комбіновані. Система рим текстів 

ННП представлена в Додатку Є-2, згідно якому найбільш частотною є парна 

рима (44%). Пор.:  

(VL-4) Schließ du deine Äugelein, 

Laß sie wie zwei Knospen sein! 

Morgen, wenn die Sonn´ erglüht, 

Sind sie wie die Blum´erblüht 

Якщо скористатися символами  для  позначення строф,  можна  отримати  

такий ритмічний малюнок: а а в в.  

Перехресна рима з малюнком а в а в займає друге місце (33%):  

(VL-14) Und als zum Hafen wir gekommen, 

waren wir vor Kummer bleich!  

Alles, was wir mitgenommen, 

Zahlten für die Fracht wir gleich. 

Найменш (1%) продуктивною є кільцева рима, що має алгоритм а в в а:  

(VL-18) A A A, das Kindlein lieget da.  

Es lieget da ganz nackt und bloß, 

es weinet in der Mutter Schoß. 

A A A, das Kindlein lieget da. 

Поряд із простими тексти ННП активно будуються й за допомого комбіно-

ваних рим:  

• парна + перехресна (10%) aваваа:  
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(VL-15)  Du meinst, du seist die Schönste  

wohl auf der ganzen weiten Welt 

und auch die Angenehmste 

ist aber weit gefehlt.  

Geh du nur hin, ich hab‘ mein Teil 

ich lieb‘ dich nur aus Langerweil 

• парна + кільцева рима (10%) ааваав: 

(VL-12) Alles liebt und paar sich wieder,  

Liebend steigt der Lenz hernieder  

und umarmt die junge Flur.  

Mild erteilt er seine Triebe  

Mit dem Zauberblick der Liebe  

Jedem Wesen der Natur. 

• перехресна і кільцева (1%) аввавава:  

(VL-65) Sorgenlos, wie Kinder,  

Führt sie uns durchs Leben. 

Unser ganzes Leben 

Flieht mit ihr geschwinder, 

Als uns ohne Liebe 

Sonst ein Tag verging! 

Ach, was ist die Liebe 

Für ein süßes Ding. 

• перехресна + парна + кільцева рими (1%): aваваав 

(VL-249)  Den Fräuwelein soll man hofieren  

allzeit und weil man mag.  

Die Zeit, die kummert schiere,  

es richt sich Tag an Tag.  

Nun bin ich worden alte,  

zum Wein muss ich mich halte,  

All dieweil ich mag. 
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Отже, евфонічний простір у текстах ННП створюється багатьма елемента-

ми, до яких належать, перш за все, звукові засоби організації та різні типи рим. 

Емпіричний матеріал показав наявність алітерації, хіатуса, багатий спектр оно-

матопоетичних засобів, що будують особливий фонічний світ німецького пісен-

ного фольклору.  

Важливими фонетичним засобом виступає ритм, що входить до складу 

інтонації, про що й піде мова в наступному параграфі. 

 

3.3.2.2. Ритм і його роль у  фоностілістічній  організації текстів 

ННП. Ритм – це один із проявів фундаментальної закономірності світу, він же є 

й основою естетичної організації художнього тексту – віршованого або прозаїч-

ного. Існують декілька дефініцій ритму. Довідкова література визначає його як 

"закономірну періодичну повторюваність схожих явищ, що замінюють один од-

ного в часі і просторі" [403, с. 198]. У лінгвістиці – це "періодичне повторення 

подібних подій, які знаходяться в певному порядку, об'єднаних в єдине ціле зав-

дяки утворенню динамічних вершин складу, де періоди можуть бути як довгими, 

так і короткими" [371, с. 10]; "регулярна або нерегулярна послідовність наголо-

шених і ненаголошених складів у тексті" [218, с. 245]; регулярне повторення 

схожих і сумірних мовних одиниць, що виконує структурну, текстотвірну і 

експресивно-емоційну функції, одиницями якого виступають звук, склад, 

ритмічна група, рядок, строфа [406, с. 416]. 

Традиційно виділяють декілька видів ритму: тонічний, силабічний, силабо-

тонічній. Тонічний вірш є такою системою віршування, в якій сума рядків 

(ритмічних одиниць) заснована на більш-менш постійному збереженні в кожно-

му із них певної кількості наголосів при непостійній кількості ненаголошених 

складів як у строці загалом, так і між наголошеними складами. Для силабото-

нічного віршування характерним є фіксоване число складів у рядку і місця наго-

лосів. Наголоси в силабо-тонічному вірші розміщуються через один або через 

два ненаголошені склади.  
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Використання тонічної системи віршування в текстах ННП є їх характер-

ною особливістю. Це пояснюється фонетичною специфікою німецької мови, а 

сааме: різкою відмінністю наголошених і ненаголошених складів. Говорячи про 

тонічний принцип у німецькому вірші, його називають "німецьким віршуван-

ням" (das deutsche Versmass, der deutsche Volksliedvers) [427, с. 814].  

Поняття ритму в лінгвістиці тісно перетинається з його визначенням у ми-

стецтво- і літературознавстві. Так, у першому ритм є закономірний, періодичний 

повтор схожих явищ, які взаємозамінюють один одного, а у другому – впоряд-

кована послідовність елементів на всіх рівнях мовної структури [403, с. 298]. 

Одиницею мовного ритму стає слово або група слів, відмежованих від інших 

слів і груп за допомогою інтервалу і що порівнюються з іншими одиницями зав-

дяки повторенню однорідних словесно-звукових сполук. 

Емоційна насиченість ритмічної мови визначає зв'язок ритму з ліричними і 

ліроепічними жанрами. У цьому сенсі поняття ритмічно організованої мови зли-

вається з поняттям мови віршованої. Розміщення наголошених і ненаголошених 

складів є основою класичного членування поетичної мови на розміри. Поняття 

розміру, що існує в літературознавстві, багато в чому збігається з поняттям 

ритмічної групи. Розмір (метр) визначається як ідеальна схема зміни маркованих 

і немаркованих складів. 

У сучасних філологічних студіях розрізняють п'ять віршованих розмірів: 

ямб, хорей, дактиль, анапест і амфібрахій. Ямб допускає зміну ненаголошеного і 

наголошеного складів (    ), хорей – наголошеного і ненаголошеного 

(     ), дактиль – одного наголошеного та два ненаголошених (     

  ), анапест – з'єднання двох ненаголошених і одного наголошеного (    

   ), амфібрахій – ненаголошеного, наголошеного і  знову  ненаголошеного 

(    ). Продуктивність розмірів у текстах ННП розподілилася у спосіб, по-

даний у Додатку Є-3.  
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Розміри в текстах ННП зустрічаються як у простому, так і в комбінованому 

вигляді. Серед простих розмірів найбільш вживаним є двостопний ямб (41%): 

(VL-238)  

Ihr Lied klang so hell durch die Weite,    −  –  −  −  

sie liefen so froh durch den Mai.             −  –  − −   

Ich konnt mich für keine entscheiden,      −  –  −  −  

drum küsste ich alle drei.                                   −  –  −  −  

На другому місці – двостопний хорей (37%): (VL-225) 

Meine Mutter immer zu mir spricht,        –  –  –  –   

Kind, die Männer taugen alle nicht,        –  –  –  –   

Aber wenn sie wüßt`, aber wenn sie wüßt, –  –  –  –  –  –  

Wie mein Liebster küßt.                              –  –  –  

Тристопний дактиль (11%) – не є частотним розміром: (VL-182) 

Bald nun ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit,           −   −   −   −  

Jetzt ist der Weihnachtsmann gar nicht mehr weit; −   −   −   − 

Grünet die Hoffnung, halb hab ich gewonnen         −   −   −   −  

Blühet die Treue, so hab ich gesiegt.                       −   −   −   − 

Представлен в текстах ННП і амфібрахій (4%): (VL-206) 

Bald Gras ich am Nekkar   −   − ,  

Bald Gras ich am Rhein     −   −,  

Bald hab ich ein Schätzel   −   − ,  

Bald bin ich allein             −   −. 

До простих розмірів у текстах ННП не відноситься тристопний анапест. Цей 

розмір зустрічається лише в комбінації з двостопним ямбом (12%): (VL-208) 

Dein allein und Niemands mehr, das wiss' fürwahr   –  –  –  –   – 

tätst du desgleichen Treu an mir, so wär ich froh.  –  –  –  –  –  – 

Менш поширеною є комбінація дактиль + хорей (3%): (VL-196) 

Ach, du klarblauer Himmel,                 –   –   –  
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und wie schön bist heut ´                                –  –  –  

möcht' an's Herz dich gleich drücken   –   –   –  

Таким чином, важливу роль у ННП відіграє розмаїття рим. Парна, перехрес-

на і кільцева рими та їх комбінації є основними конструктами, що вибудовують 

поетичну форму текстів ННП та додають їм, з одного боку, особливої структури, 

з іншого, – музичності й співучості. Всі вони надають текстам змогу пристосо-

вуватися до мелодійної оболонки пісні за рахунок скорочення або розширення 

складового обсягу. Про це мова піде в наступному параграфі.  

 

3.3.2.3. Стілістічна модифікація складового обсягу  та музичні 

засоби. У текстах ННП спостерігаються явища, які виникають у результаті 

взаємодії тексту і мелодії, а саме: вплив мелодії на текст. Будучи первинною, 

мелодія автоматично підпорядковує собі текст, що викликає його "деформацію", 

тобто необхідність порушення цілісності слів і конструкцій шляхом скорочення 

(стягнення) або розширення (розтягнення) складового обсягу (СО). Скорочення 

та розширення унаочнено в Додатку Є-4 (тут ми беремо за одиницю весь текст 

пісні, в якій є відповідне явище).  

Скорочення і розтягування пов'язані з такими музичними поняттями, як 

метр і такт. У музиці, як і в мові, є наголошені і ненаголошені звуки. Їх прийнято 

іменувати сильними і слабкими долями. Рівномірне чергування сильних і слаб-

ких доль називається метром, а відстань від однієї сильної долі до наступної – 

тактом [48, с. 6-7]. З тактовим поділом має збігатися і розподіл наголошених і 

ненаголошених складів у тексті. Наголошені склади обов'язково повинні збіга-

тися з сильними долями тактів, а ненаголошені – зі слабкими. Коли подібний 

збіг не відбувається, використовується розширення складового обсягу (подов-

ження голосного впродовж декількох долей такту) (6%):  

(VL-254) Frau Holle, Frau Holle,  

Die guckt aus ihrem Haus heraus:  

Wie sieht die Welt so prächtig aus!  

Da kommt ein armes Mägdelein,  
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Das ruft sie gleich zu sich hinein. 

Frau Hi – Ha – Holle . 

Розтягування представлене в текстах ННП декількома способами: розши-

ренням закінчень дієслів за рахунок голосних:  

(VL-99) Und so sing ich dann mit frohem Mut  

Wie man singet, wenn man wandern tut 

Westfalen mein, ade!  

Розширення тексту ННП відбувається також за допомогою повторів: 

• дієслів у імперативі:  

(VL-81) Wenn sie weinet alle Stund,  

Tu ihr meine Botschaft kund: 

Warte Liebchen, 

Warte nur,  

Wenn es Herbst geworden; 

• повторів дієприкметників:  

(VL-36) Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 

bald ist Nikolausabend da;  

• повторів імен:  

(VL-216) Ach, du lieber Augustin,  

Augustin, Augustin,  

Ach, du lieber Augustin,  

Alles ist hin! ;  

• повторів вигуків, звукосимволів:  

(VL-156) Und schenkt uns der Himmel nur immer das Brot,  

                So sind wir geboren und leiden nicht Not,  

               Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp;  

• повтору цілих рядків:  

(VL-84) Dass du mein Liebster bist,  

das weisst du wohl. 

Komm in der Nacht, komm in der Nacht, 
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sag' wie du heißt. 

• розширення за допомогою розспіву дифтонгів [ie], [au] або голосних. 

У музичному тексті подібне розширення виражене переважно половинною 

тривалістю, залігованими нотами або нотами з крапкою. Який би вигляд розши-

рення не використовувався в ННП, воно, перш за все, спрямоване на розспів го-

лосних, що збільшує милозвучність голосу і мелодії в цілому. 

Мелодійний малюнок текстів ННП поряд із розширенням передбачає і ско-

рочення складового обсягу, тобто усічення звуку, що розрізняється позицією ре-

дукованого елементу [130, с. 59]. Стяжіння характерне для німецьких пісень, що 

пояснюється впливом мелодії, музичними розмірами:  

(VL-54) So manche Täler, manche Höh'n,  

sie blieben still und ungeseh'n;  

so mancher schöne, grüne Wald   

würd` ungesehen groß und alt. 

Скорочення СО складає 17% і переважає розширення. У текстах ННП ско-

рочення представлено декількома способами. Серед них найпродуктивнішим є 

скорочення займенника es або його приєднання до особистих займенників, пита-

льних слів, дієслів (т. кв. "клітика"). Пор.:  

(VL-177) Wollt ihr wissen, | wollt ihr wissen, 

 wie´s die Großväterchen machen? 

 Pfeifchen rauchen; 

(VL-105) Im Wald ist´s schön, 

 wo kühle Lüfte wehen, 

 wenn Sonne sich neiget. 

Доволі активним способом скорочення СО:  

• редукція закінчень дієслів:  

(VL- 178) Ich gedenke noch einmal reich zu werd´n, 

                 aber nicht an Geld und Gut; 

• редукція закінчень в іменників:  

(VL-167) <…>  die zweite ist kritisch, 
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 die dritte muß ziegen, 

 bei der vierten gibt's Schlag',  

 daß die Haar' davon fliegen;  

• редукція сполучників:  

(VL-11) Man muß geduldig und gehorsam sein, 

              solang´Gott will, solang´Gott will, 

Також важливим засобом скорочення СО є випадання голосних:  

• у займенників:  

(VL-65) Uns´re Seele hebet 

Sich auf ihrem Flügel, 

Uns´re Seele schwebet;  

• у прикметників:  

(VL-77)  Und so ziehn wir immerzu, 

frei von allen Sorgen, 

ohne Rast und ohne Ruh'  

heit´rer Freude zu. 

У більшості текстів ННП мають місце  відразу декілька способів скорочення 

СО залежно від мелодійного малюнка. Пор.:  

(VL-168) Welches Gott zusamm´ verbunden,  

durch sein heilig´s Sacrament; 

Gnade hat´s darin gefunden. 

Серед текстів ННП наявна група (18%), яка реалізує одночасно і розширення, і 

скорочення СО:  

(VL-255) Du Land des Ruhmes, 

Weih´n zu deines Heiligtumes,  

Hütern uns und unser Schwert!  

Wer´s nicht fühlet, selbst nicht zielet  

Stets nach deutscher Männer Wert,  

Soll nicht unsern Bund entehren,  

Nicht bei diesem Schläger schwören. 
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Невід'ємним способом фоностілістичної організації текстів ННП є музичні за-

соби, оскільки пісня є єдністю тексту й мелодії.  Зважаючи на те,  що ця праця  є  

лінгвістичною, дозволимо собі навести лише деякі музичні особливості, властиві 

текстам ННП.  

Так, віршовані розміри підтримуються в них музичними розмірами. Двостоп-

ному ямбу і хорею, а також комбінації "ямб + анапест"  відповідають музичні роз-

міри 2/4, 4/4, які корелюють з парною кількістю долей у такті: (VL-255)  

 

 

Рис. 3.1. Музичний розмір 2/4 

 

 

Рис. 3.2. Музичний розмір 4/4 

 

Тристопному дактилю і комбінованому розміру "дактиль + хорей" частіше 

за все відповідають музичні розміри з трьома долями в такті 3/4, 6/8: (VL-251) 
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Рис. 3.3. Музичний розмір 6/8 

 

Сигнальна інтонація (заклик), виражена, як правило, музичними інтерва-

лами (квартою або квінтою): (VL-253) 

 

 

 

Рис. 3.5. Сигнальна інтонація в кварто-квінтому втіленні 

 

Окрім цього, ННП властива система співпідлеглості, де переважає мажор-

ний лад, що передає позитивні емоції: (VL-252) 

 

 

 

Рис. 3.6. Мажорний лад 

 

Якщо в тексті ННП є розтягування голосних, то в їх музичній організації 

також наявне розтягування, що виражається за допомогою залігованих нот. 

Наприклад (VL-251): 
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Рис. 3.7. Поєднання дифтонгів і залігованих нот 

 

На наголошений склад слова доводиться так звана "нота з крапкою". Такий 

збіг музичної тривалості й словесного наголосу підкреслює важливість смисло-

вого навантаження, яке несе дане слово (VL-250): 

 

 

Рис. 3.8. Узгодження наголошеного складу з "нотною з крапкою" 

 

Будучи творами поетико-музичними, ННП пов’язані, з одного боку, з кате-

горіями, призначеними для організації поетичного твору, з іншого, – з музични-

ми категоріями – такими, як метр і такт. Цей взємозв'язок зумовлений приматом 

музичного (мелодійного) рисунку пісні. Він виражається  у  пристосуванні пое-

тичної рими до мелодії, що реалізується через скорочення СО (редукція голос-

них у закінченнях дієслів, займенник es, сполучники, іменники,  злиття  прийме-

нників з артиклями тощо) або через розширення СМО у словах (розспів голос-

них у закінченнях і діфтонгах). Для узгодженості тексту і мелодії використову-

ються також прийоми паралелізму та повторів. Музичний рисунок пісні (нотних 

розмірів) відповідає римі поетичного тексту ННП. 
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Висновки до третього розділу 

 

1. Комунiкaтивно-функцiйнa реaлiзaцiя текстiв нiмецької нaродної пiснi 

пов’язaнa з необхiднiстю їх вивчення в пaрaметрaх грaмaтичної (предикaтивної, 

синтaксичної) тa стилiстичної оргaнiзaцiї з нaголосом нa вiдповiдних мовних 

зaсобaх. Предикaтивнa мережa текстiв ННП бaзується нa трьох основних кaтего-

рiях – чaсу, способу / модусу і стaну, якi зводяться до устaленої системи коорди-

нaт "ego/я – hic/тут – nunc/тепер". 

2. Темпоральна специфіка текстів ННП характеризується розлогою системою 

засобів, але найхарактернішими для них є часові форми "презенс", "претеріт" і 

"перфект", а також таксис. Домінантною формою виступає презенс, що пояснюєть-

ся первісністю цієї форми і стародавністю пісні як фольклорного жанру, а також її 

(пісні) близькістю до розмовної мови. 

3. Модальна мережа текстів ННП  складається  з елементів  різних  типів мо-

дальності, а також їх комбінацій, що дозволяє вважати ці тексти полімодальним 

феноменом. Головними  репрезентантами  модальності  виступають  індикатив, 

кон'юнктив та імператив, де останній підкреслює діалогічну природу пісні. У текс-

тах ННП представлено весь спектр модальних дієслів,  часток і конструкцій. 

4. Тексти ННП демонструють свою поліперсональність, виражену активним 

станом, де функцію агенса мають особові займенники першої та другої особи од-

нини, що засвідчує як діалогічну, так і монологічну структуру німецьких народних 

пісень. Окремі тексти або їх фрагменти можуть бути виражені пасивним станом. 

5. Синтаксис ННП, спираючись на тріаду "просте, складносурядне і -підрядне 

речення", є багатим і розлогим. Тут переважають тексти, в яких комбінаторно ви-

користовуються всі ці типи, що створює неповторну оповідну динаміку, розширює 

інформаційний обсяг і дозволяє поєднати текстовий матеріал з мелодією. Первин-

ність мелодії та підпорядкування їй тексту призводять до певних порушень у стру-

ктурі останнього, а саме: розрамкування, еліпсації, редукції,  клітики тощо. 

6. Стилістична специфіка текстів ННП забезпечується вживанням різнома-

нітних стилістичних засобів, прийомів і фігур. Всі вони зводяться до двох типів 
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творення стилістичної виразності – лексико- і фоностилістичного. За їх допомо-

гою створюється неповторна експресія, посилюється естетичний вплив і виникає 

особлива образність. 

7. Лексикостилістичні засоби аранжування пісенно-текстового простору спри-

яють створенню культурно-мовних образів, що відбувається за допомогою тропіки 

(епітети, порівняння/симілі, метафори). Найуживанішими серед них є епітети – 

сталі, оказіональні та оцінні. Доволі активно в текстах ННП використовуються об-

разні симілі, серед яких домінують прості порівняння зі сполучниками wie і als. 

При цьому образне порівняння засноване, як правило, на зовнішній схожості пред-

метів і явищ (колір, форма, розмір). Поширеною в них є й метафора, особливо тра-

диційна, яка є інструментом пізнання світу і відображення його в особливій міфо-

реальності пісенних текстів. 

8. Засоби лексико-стилістичного аранжування текстів ННП дозволяють наочно 

і яскраво представити й схарактеризувати той чи інший об’єкт, що стає предметом 

пісенно-текстової комунікації. Крім створення яскравої образності, вони (засоби) 

виконують й таку важливу функцію, як створення комічного ефекту, ефекту неспо-

діванки, що виникає як результат очевидної невідповідності між визначальною 

ознакою і визначуваним об'єктом. 

9. Тексти ННП підкоряються принципу милозвучності, що досягається за до-

помогою алітерації, повтору, ономатопеї, рими й ритму. Досліджувані тексти вико-

ристовують усі види рим (парну, кільцеву, перехресну), а також їх комбінації. У 

ННП виявляються дві мелодійні моделі та чотири віршовані розміри, репрезентан-

тами яких є ямб, хорей, дактиль і амфібрахій. Первинність мелодії здійснює свій 

безпосередній вплив на морфологічні способи, що реалізується через розширення і 

скорочення складового об'єму.  

10. Фонетичні засоби організації текстів ННП узгоджуються з мелодією, що 

підтверджується збігом віршованих і музичних розмірів. Сигнальна інтонація по-

силюється відповідними музичними інтервалами. Специфічна властивість пісень – 

розспів голосних і приголосних, підтримуваний музичними засобами (тривалістю). 

Для ННП властива система співвіднесеності, де переважає мажорний лад.  
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11. Комунікативно-функційні особливості текстів ННП пов’язані з їх грама-

тичними (предикативними і синтаксичними) та стилістичними особливостями. 

Їхня предикативна організація характеризується триєдністю категорій часу, мо-

дусу та способу дії, а синтаксична організація визначається специфікою вживан-

ня простих і складних речень. Їх лінгвостилістичне аранжування вирізняється 

широким використанням стилістичних прийомів і фігур як лексико- так і фоно-

стилістичного порядку.  

Основні положення розділу висвітлено у працях [255, 258, 262, 263, 265]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

Дисертаційне дослідження, об’єктом якого є тексти німецької народної пісні, 

стимулювалося насамперед усвідомленням того факту, що попри наявність окре-

мих наукових праць міждисциплінарного порядку, вони потребують спеціального 

лінгвістичного опрацювання. Така потреба виникає на тлі розуміння того факту, 

що композиційно та змістовно ННП постають як завершені текстові побудови 

малої форми, які є невід'ємною частиною фольклорного дискурсу і тим самим 

художньої комунікації.  

Вивчення текстів ННП здійснюється в опорі на когнітивно-комунікативну 

парадигму знання, у межах якої мовна діяльність розглядається в єдності кому-

нікативного і когнітивного підходів до мовних і мовленнєвих явищ. Основними 

параметрами цієї парадигми є антропоцентризм, функціоналізм, експансіонізм і 

експланаторність, які фокусують увагу, перш за все, на когнітивно-семантично-

му потенціалі та комунікативно-функційній реалізації мовних і мовленнєвих оди-

ниць, у т.ч. й текстів.  

З огляду на когнітивно-семантичний потенціал тексти ННП постають на-

самперед у типологічній і концептуальній перспективах.  

Композиційно-семантична типологія текстів ННП розглядається в дисерта-

ції у вимірах змісту, форми і функції. Відповідно до змістовно-тематичного 

принципу розрізняються пісні про любов, про батьківщину, природу, календарні 

пісні, пісні переселенців, пісні, які характеризують виконавця та слухача за віко-

вою, гендерною, соціальною чи професійною ознаками. З точки  зору  формаль-

ної організації можна говорити про одно- і багатокуплетні, монологічні та діало-

гічні тексти ННП. За своїм функційним призначенням вони поділяються на тру-

дові, танцювальні, святкові, застільні, колискові, хвалебні тощо. 

Лінгвокогнітивний підхід уможливив визначення ключових компонентів у 

структурі текстів ННП різних типів і їх семантики, оцінки системи інструментів 

мовного представлення знань про світ, втілених у пісенних образах. З цією ме-



193 

тою було встановлено ієрархію концептів (концептосистему), що відбиває осми-

слення ментефактів німецької лінгвокультури загалом та німецького фольклору 

зокрема. 

Фольклорний концепт є варіантом загальнокультурного концепту, який мі-

няє свій профіль по одному із концептуальних параметрів – поняттю, образу чи 

оцінці. Він має значне переважання архаїчної компоненти у своїй внутрішній 

структурі, він стійкіший у своїй образній палітрі  та  виявляється  оцінно  одно-

лінійним. У своїй сукупності фольклорні концепти утворюють концептосистему 

фольклорного дискурсу у вигляді певного набору генеративних, деривативних і 

нейтральних метефактів, які актуалізуються в дискурсі, породжуючи його. 

Концептосистема ННП являє собою своєрідне поєднання змістовно різних 

ментальних одиниць, які входять у домени ЛЮДИНА, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА і 

ХРОНОТОП. Кожен домен є триєдністю гіпер -, гіпо- і катаконцептів, які скла-

дають концептуальний простір ННП і мають певний набір якісних ознак, що ві-

дображають універсальні оцінні опозиції. 

Домен ЛЮДИНА утворюється двоєдністю гіперконцептів ЛЮДИНА БІО-

ЛОГІЧНА і ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, представлені в категоріях СТАТЬ, ВІК, СТАН, 

ПОЧУТТЯ, СТОСУНКИ, СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС та ін. Вони, у свою чергу, вибудовують-

ся у бінарні опозиції 'людина – жінка', 'молодий – старий', 'свій – чужий', 'задово-

лення – страждання', 'багатий – бідний'. Представники цих опозицій протистав-

ляють один одному концепти з різною оцінкою, і виявляють при цьому кількісну 

непропорційність з абсолютним переважанням "позитивних" концептів. Найвищу 

продуктивність і сполучуваність демонструють концепти MÄDCHEN, KIND, HERZ, 

FREUDE, LIEBE і SCHÖNHEIT, які виражають традиційні цінності патріархального 

селянства і слугують основою для розгортання фольклорного дискурсу. 

Концептуальний домен ПРИРОДА характеризується опозицією гіперконце-

птів ЖИВА ПРИРОДА і НЕЖИВА ПРИРОДА, які складаються з гіпонімов ФЛО-

РА, ФАУНА, СТИХІЯ, НЕБЕСНІ ТІЛА, ПОГОДА і ЛАНДШАФТ. Зафіксовані двочленні опо-

зиції 'задоволення – страждання', 'свій – чужий', 'верх – низ', 'гірський – долин-

ний' знаходять свій прояв як на рівні гіпоконцептів, так і окремих їх елементів. 
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Концепти BAUM, BLUME, VOGEL, HIMMEL, SONNE, BERG, TAL і WALD мають най-

вищу індивідуальну і комбінаторну активність, що пояснюється їх багаторозря-

дною символікою і специфікою їх асоціативно-образних ознак. 

Структура домену КУЛЬТУРА включає гіперконцепти МАТЕРІАЛЬНА КУ-

ЛЬТУРА (ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЖА, ГРОШІ, ПРИЛАДДЯ, СПОРУДИ) і ДУХОВНА КУЛЬТУРА 

(РЕЛІГІЯ, ЗВИЧАЇ), конфігурації яких складені бінарними опозиціями 'задоволення – 

страждання', 'свій – чужий', 'багатий – бідний'. Кількісно переважають генеративи 

WANDERN, WEIN, LIED і їх корелят ALKOHOLGENUSS, GLAS, GOLD, GOTT. 

Структуру концептуального домену ХРОНОТОП складають гіперконцепти 

ПРОСТІР і ЧАС і їх гіпоніми – ВІДКРИТИЙ, ЗАКРИТИЙ, МЕЖА, ВІДСТАНЬ, ЧАС ДОБИ, 

ПОРИ РОКУ, аксіологічні параметри яких визначаються бінарними опозиціями 

'свій – чужий', 'високо – низько', 'далеко – близько', 'задоволення – страждання', 

'світло – пітьма'. Квантитативну перевагу мають концепти HEIMAT, WELT, FERNE, 

ZEIT, NACHT, MORGEN, FRÜHLING. 

Дискурсивна динамічність фольклорних концептів припускає їх реалізацію 

в текстах німецьких народних пісень у вигляді системних і/або комунікативних 

комбінацій, які найчастіше стимулюються елементами гіперконцептів ЛЮДИ-

НА БІОЛОГІЧНА, ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА і МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА. Ме-

нтальні одиниці, які належать до гіпероніму ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, доміну-

ють у функції концептів-реакцій, у той же час співвідношення ЖИВА ПРИРО-

ДА – МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА, ДУХОВНА КУЛЬТУРА – ЖИВА ПРИРО-

ДА, ПРОСТІР – ПРОСТІР, ПРОСТІР – ЧАС і ЧАС – ПРОСТІР у дискурсі німе-

цьких народних пісень відсутні. 

Друга аналітично релевантна сторона текстів ННП, що методологічно зада-

ється когнітивно-комунікативною парадигмою знання, передбачає їх ко-

мунiкaтивно-функцiйну реалізацію, яка проявляється у специфіці їхньої грама-

тичної та стилістичної оргaнiзaцiї.  

У рамках граматичного аранжування епістемічно релевантною для пропо-

нованого дослідження виявилася морфосинтаксична мережа, яка спирається на 

предикативні та на власне синтаксичні категорії. 



195 

Предикaтивнa специфіка текстiв ННП базується на трьох комунікативно 

значущих кaтегорiях – чaсу, способу і стaну як таких, що зводяться до усталеної 

системи координaт "ego/я – hic/тут – nunc/тепер". При цьому вся предикативна 

специфіка текстів ННП характеризується поліантністю, а точніше – трьома "по-

лі": політемпоральністю, полімодальністю і поліперсональністю. 

Система часових маркерів, використовувана в текстах ННП (темпоральна 

сітка), виявляє подвійну структуру: вона може бути або моно- або політемпора-

льною. Монотемпоральність – це оформлення тексту виключно часовою фор-

мою "презенс", інших різновидів монотемпоральності в текстах ННП не буває. 

Більшість із них однак є політемпоральними структурами, оскільки мають у сво-

єму складі різні часові форми. При цьому будь-які комбінації часових форм 

обов’язково передбачають презенс. Найбільш поширеною комбінаторною мо-

деллю часових форм тут є презенс і перфект, а також презенс і претеріт – мо-

дель, яка суперечить всім граматичним нормам таксису. Очевидно, в цій моделі 

відбивається процес піснетворення стародавніх часів, коли в мові існували лише 

дві часові форми – той же презенс і той же претеріт. 

Аналогічні процеси відбуваються і з другою предикативною категорією – 

способом дії, яка постає в текстах ННП у вигляді моно- і полімодальної сітки. 

Перша спирається виключно на індикатив і складає третину досліджуваних тек-

стів, друга – на комбінаторику індикатива з імперативом і кон'юнктивом (дві 

третини). Проте спектр модальних засобів тут охоплює не лише форманти внут-

рішньої, але й зовнішньої модальності (модальні дієслова, модальні слова і част-

ки), що й пояснює превалювання полімодальності в текстах ННП. 

Тексти німецьких народних пісень є поліперсональними за своєю приро-

дою, оскільки, по-перше, вони віддають перевагу формами дієслів активного 

стану, а, по-друге, предикативна функція зосереджується навколо третьої особи 

в комбінуванні з першою та другою особами. Персональному простору текстів 

німецьких народних пісень не чужий також і пасивний стан, представлений, од-

нак, лише одним відсотком текстів. 
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Синтаксис німецьких народних пісень спирається на усталену тріаду преди-

кативних одиниць – просте, складносурядне і складнопідрядне речення. Перева-

жають однак тексти, у яких наявні всі зазначені типи синтаксичних відношень. 

Комбінаторика реченнєвих зв'язків породжує динаміку розповіді, доповнює ін-

формаційний об'єм і сприяє поєднанню текстового матеріалу з мелодією. Остан-

нє є вельми важливим, оскільки у своєму сприянні мелодії синтаксис виявляєть-

ся найбільш гнучким рівнем мовної системи – він уможливлює різного роду по-

рушення (розрамкування, еліпсація, редукція, клітика, постпозиціювання озна-

чення щодо означуваного, нетипове розташування підрядної клаузи і/або членів 

речення тощо). Все це підкоряється примату мелодії та, відповідно, підпорядку-

вання їй текстового матеріалу. 

Лінгвостилістична специфіка текстів ННП забезпечується вживанням різ-

номанітних засобів, прийомів і фігур, зумовлених фольклорною природою пісні. 

Всі вони зводяться до двох типів творення стилістичної виразності – лексико- і 

фоностилістичного.  

Лексико-стилістичні засоби аранжування текстів ННП сприяють створенню 

неповторних культурно-мовних образів, що відбувається за допомогою тропіки 

(епітети, порівняння/симілі, метафори). Усі тропеїчні засоби дозволяють наочно і 

яскраво представити й схарактеризувати той чи інший об’єкт, що стає предметом 

пісенно-текстової комунікації. 

Важливою рисою текстів ННП є їхнє тяжіння до милозвучності. Це досягаєть-

ся за рахунок алітерації, повторів, звуконаслідування, а також рими і ритму. При 

цьому в пісенно-текстовому просторі залучені всі три види відомих науці рим  –  

парна, кільцева та перехресна, а також їх комбінації. Натомість ритмічний візеру-

нок текстів ННП обмежений двома мелодійними моделями та чотирма віршовани-

ми розмірами (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій).  

Первинність мелодії має безпосередній вплив на морфологічні засоби органі-

зації тексту пісні, що позначається на розширенні та скороченні складового обся-

гу. Фонетичні засоби організації текстів німецьких народних пісень також коор-

динуються з їх мелодією, що підтверджує збіг віршованих і музичних розмірів. 
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Сигнальній інтонації відповідають спеціальні музичні інтервали. Розспів голос-

них і приголосних звуків є специфічною властивістю пісень, яка також підтри-

мується музичними засобами (тривалість нот).  

Пропонований погляд на на когнітивний потенціал і комунікативну реаліза-

цію текстів ННП визначає й деякі перспективні напрями подальших досліджень. 

Так, вивчення народних пісень є доцільним з точки зору теорії жанрів і стилів, 

лінгвокультурології та лінгвосинергетики. Особливий вузол проблематики скла-

дають контрастивні дослідницькі рефлексії, які роблять можливим порівняльний 

аналіз пісень німецької та інших лінгвокультур. Перспективним видається пода-

льше вивчення зв'язку мелодії і тексту народної пісні. Цей аспект відноситься до 

великої області синкретизму в мистецтві. На окрему увагу заслуговують числен-

ні мелодійні й текстові варіанти пісень, їх зіставлення, а також аналіз інтонацій-

ної різноманітності, особливо в регіональних і діалектних варіантах.  
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Д о д а т о к  А  

 
 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ТАКСОНОМІЯ  

ТЕКСТІВ ННП 

 
 

 

ДОДАТОК  А-1 
 

 

Загальна композиційно-семантична типологія текстів ННП 
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ДОДАТОК  А-2 

 
Тематико-змістові типи текстів ННП 

 

 

 
 

 

 

ДОДАТОК  А-3 

 

 

Структурно-композиційні типи текстів ННП  
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ДОДАТОК  А-4 

 
 

Функційно-семантичні типи текстів ННП 
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Д о д а т о к  Б  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТЕКСТІВ ННП 

 

ДОДАТОК  Б-1 
 

Концептосистема текстів ННП 
 

Домен ГіперК ГіпоК КатаКонцепт 

Л
Ю

Д
И

Н
А

 

Л
Ю

Д
И

Н
А

  

Б
ІО

Л
О

Г
ІЧ

Н
А

 СТАТЬ MANN, WEIB 

ВІК ALTER, JUGEND, KIND 

ТІЛО HERZ, AUGE, BLUT, HAAR, HAND, MUND, WANGEN 

СТАН DURST, GEBURT, GESUNDHEIT, HUNGER, KRANK-

HEIT, LEBEN, LEID, RUHE, SCHLAF, SCHMERZ, BE-

TRUNKENHEIT, SCHWANGERSCHAFT, TOD, TRAUM 
 

Л
Ю

Д
И

Н
А

  

С
О

Ц
ІА

Л
Ь

Н
А

 

СПОРІДНЕНІСТЬ MUTTER, VATER, BRUDER, BRAUT, MUTTER, 

VATER, BRUDER и BRAUT 

СТОСУНКИ  BUHLE, LIEBESPAAR, FREUND, FREUNDSCHAFT, AN-

DERE(R), FEIND 

ПОЧУТТЯ  FREUDE, ANGST, ZUFRIEDENHEIT, GLÜCK, HOFF-

NUNG, SORGLOSIGKEIT, HASS, NEID, SCHANDE, 

SEHNSUCHT, TRAUER, ZORN. 

ЦІННОСТІ  EHRE, FREIHEIT, PFLICHT, SCHÖNHEIT, SPARSAM-

KEIT, TREUE, TUGEND, WEISHEIT, WISSEN, DUMM-

HEIT, HÄSSLICHKEIT, STOLZ, UNTREUE 

ІНТЕРАКЦІЯ ABSCHIED, GRUSS, ABSAGE, GEHEIMNIS, KLAGE, 

RAT, SCHWUR, SEGEN, SPIEL, TROST, VERZEIHUNG, 

WARTEN, ZANK, KUSS, WORT, TREFFEN, TREN-

NUNG, LEUTE 

СОЦСТАТУС KAISER, KÖNIG, RITTER, WIRT(IN), BAUER,  

KNECHT, BOTE, ARZT 
 

П
Р

И
Р

О
Д

А
 

Ж
И

В
А

 

П
Р

И
Р

О
Д

А
 ФЛОРА BAUM, BITTERKEIT, BLUME, BLÜTE, DUFT, KRAUT, 

VERWELKEN, BAUM, KRAUT   

 

ФАУНА FLÜGEL, HAHN, PFERD, TIER, VOGEL 

 

 

Н
Е

Ж
И

В
А

 

П
Р

И
Р

О
Д

А
 

СТИХІЯ FEUER, WASSER, LUFT, ERDE 

НЕБЕСНІ ТІЛА  MOND, SONNE, STERN, HIMMEL 

ПОГОДА EIS, KÄLTE, KÜHLUNG, REGEN, SCHNEE, WÄRME, 

WETTER, WIND 

ЛАНДШАФТ  FELD, FELS, HEIDE, TAL, WALD 
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Продовження Додатку Б-1 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
Ь

Н
А

 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 

ДІЯЛЬНІСТЬ  ARBEIT, REISE, RÜCKKEHR, WANDERN, WARTEN 

ЇЖА BIER, BROT, GEBÄCK, KARTOFFELN, KORN, TRANK, 

WEIN 

ГРОШІ  ARMUT, EIGENTUM, GELD, GOLD, NOT, REICHTUM, 

SCHATZ, SILBER 

ПРИЛАДДЯ GLAS, HORN, KLEID(ER), KRANZ, PFEIFE, RING, SOU-

VENIER, STRAUß, TUCH 

СПОРУДИ BRÜCKE, MÜHLE, SCHIFF 

Д
У

Х
О

В
Н

А
 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 РЕЛІГІЯ ENGEL, GOTT, HÖLLE, PARADIES, TEUFEL 

 

ЗВИЧАЇ  

 

 

BRAUCH, GRAB, HOCHZEIT, LIED, TANZ,  

WEIHNACHTEN 

 

Х
Р

О
Н

О
Т

О
П

 

П
Р

О
С

Т
ІР

 

ВІДКРИТИЙ  DORF, HEIMAT, STADT, WELT 

ЗАКРИТИЙ  GARTEN, KAMMER, ELTERNHAUS, KELLER, KLOSTER, 

KNEIPE, UNTERKUNFT 

КОРДОН FENSTER, ENDE, TÜR 

ВІДСТАНЬ FERNE, NÄHE, HÖHE, TIEFE 

Ч
А

С
 ЧАС ДОБИ ABEND, DUNKELHEIT, LICHT, MORGEN, NACHT, TAG 

ПОРИ РОКУ  FRÜHLING, SOMMER, HERBST, WINTER 
 

 

 

 

ДОДАТОК  Б-2 

 
 

Розподіл (ката)концептів  ННП за текстовим статусом 
 

Дискурсивний 

статус концепта 

 

(Ката)концепт 

Доля  

в концептуально-

му просторі текстів 

ННП 

Генеративний FREUDE, HEIMAT, HERZ, LIEBE, LIED, MÄDCHEN, 

MANN, WANDERN, WEIN 

 

28% 
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Продовження Додатку Б-2 

Деривативний ABEND, ALKOHOLGENUSS, ALTER, ANDERE(R), 

ANGST, ARBEIT, ARMUT, AUGE, BAUER, BAUM, 

BERG, BETRUNKENHEIT, BIER, BITTERKEIT, BLUME, 

BLUT, BLÜTE, BOTE, BRAUCH, BRAUT, BRÜCKE, 

BRU(E)DER, BRUNNEN, BUHLE, DORF, DUFT, 

DUMMHEIT, DUNKELHEIT, DURST, EHRE, EIGENTUM, 

ELTERNHAUS, ENDE, ENGEL, ERDE, ESSEN, FALSCH-

HEIT, FAMILIE, FEIND, FELD, FELS, FENSTER, FERNE, 

FEUER, FLÜGEL, FREIHEIT, FREUND, FREUNDLICH-

KEIT, FREUNDSCHAFT, FRÜHLING, GARTEN, GEBÄCK, 

GEHEIMNIS, GELD, GESCHENK, GESUNDHEIT, GLAS, 

GLAUBE, GLÜCK, GOLD, GOTT, GRAB, GRUSS, 

HAAR, HAHN, HAND, HAUS, HASS, HÄSSLICHKEIT, 

HEIDE, HEXE, HIMMEL, HOCHZEIT, HOFFNUNG, HÖ-

HE, HÖLLE, HORN, HUNGER, JÄGER, JUGEND, KÄLTE, 

KAISER/KÖNIG, KAMMER, KELLER, KIND, KLAGE, 

KLEID(ER), KNECHT, KNEIPE, KORN, KRANKHEIT, 

KRANZ, KRAUT, KÜHLUNG, KUSS, LACHEN, LEBEN, 

LEIB, LEID, LEUTE, LICHT, LIEBESPAAR, MEER, 

MITBRINGSEL, MOND, MORGEN, MÜHLE, MUND, 

MUTTER, NACHT, NÄHE, NEID, NOT, PARADIES, 

PFAD, PFEIFE, PFERD, PFLICHT, QUELLE, RAT, RE-

GEN, REICHTUM, REINE, REISE, RING, RITTER, 

RÜCKKEHR, RUHE, SCHANDE, SCHATZ, SCHIFF, 

SCHLAF, SCHMERZ, SCHNEE, SCHÖNHEIT, SCHWUR, 

SEGEN, SEHNSUCHT, SEELE, SILBER, SOMMER, SON-

NE, SORGLOSIGKEIT, SPIEL, STADT, STERN, STIEF-

MUTTER, STILLE, STOLZ, STRAUß, SÜßIGKEIT, TAG, 

TAL, TANZ, TEUFEL, TIER, TOD, TRÄNEN, TRANK, 

TRAUER, TRAUM, TREFFEN, TRENNUNG, TREUE, 

TROST, TUCH, TUGEND, TÜR, UNTERKUNFT, UN-

TREUE, VATER, VERZEIHUNG, VOGEL, WALD, WAN-

GEN, WÄRME, WARTEN, WASSER, WEG, WEIB, 

WEIHNACHTEN, WEIN, WEISHEIT, WELLEN, WELT, 

WETTER, WIND, WINTER, WIRT(IN), WISSEN, WORT, 

WUNDER, ZANK, ZEIT, ZORN, ZUFRIEDENHEIT 

 

70% 

Нейтральний ABSAGE, ABSCHIED, ARZT, EIS, GEBURT, HINDER-

NIS, KIRCHE, KLOSTER, SCHWANGERSCHAFT, 

SELBSTMORD, SOUVENIER, SPARSAMKEIT, SÜNDE 

 

2% 
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Д о д а т о к  В  
  

СПОЛУЧУВАНІСТЬ  КОНЦЕПТІВ  

У  ТЕКСТАХ ННП 
 

Комбінаторика / Сполучваність  

концептів  

Кількість актуалізацій 

абсолютні числа відносні числа (%) 

MÄDCHEN – LIEBE  116 6,9% 

MANN – WANDERN  66 3,93% 

MANN – ALKOHOLGENUß 60 3,57% 

MÄDCHEN – SCHÖNHEIT  38 2,26% 

WANDERN – FREUDE  37 2,2% 

FREUDE – LIED  34 2,02% 

HERZ – LIEBE 32 1,9% 

VOGEL – LIED  31 1,85% 

WANDERN – WELT  30 1,79% 

TRANK – GLAS  26 1,55% 

WEIN – LIED  25 1,49% 

MÄDCHEN – KUSS  21 1,25% 

WANDERN – LIED  19 1,13% 

MÄDCHEN – TRÄNEN  18 1,07% 

WEIN – FREUDE  17 1,01% 

MANN – LIEBE  16 0,95% 

FREUDE – LEBEN  15 0,89% 

MÄDCHEN – EIGENTUM  15 0,89% 

HEIMAT – ABSCHIED  14 0,83% 

MÄDCHEN – ABSAGE  14 0,83% 

TAL – STILLE  14 0,83% 

FREUDE – ALKOHOLGENUß  13 0,77% 

KIND – MUTTER  13 0,77% 

FREUDE – WEIHNACHTEN  12 0,71% 

HERZ – FREUDE  12 0,71% 

HERZ – TRAUER  12 0,71% 

MANN – ABSCHIED  12 0,71% 

TRENNUNG – TRAUER  12 0,71% 

WANDERN – FERNE  12 0,71% 

WANDERN – RUHE  12 0,71% 

LIEBE – HEIMAT 11 0,66% 

LIEBE – TRAUER  11 0,66% 

MÄDCHEN – ABSCHIED  11 0,66% 

MÄDCHEN – TREUE  11 0,66% 

WELT – SCHÖNHEIT  11 0,66% 

MÄDCHEN – KIND  10 0,6% 

VOGEL – BOTE  10 0,6% 

BLUME – HEIDE  9 0,54% 

GOTT – GESCHENK  9 0,54% 

SCHLAF – RUHE  9 0,54% 

TRANK – KÜHLUNG  9 0,54% 
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                                                                                                Продовження Додатку В  

WANDERN – JUGEND  9 0,54% 

BERG – TAL  8 0,48% 

GOLD – RING  8 0,48% 

HERZ – SCHMERZ  8 0,48% 

LIEBE – FERNE  8 0,48% 

LIEBE – SÜßIGKEIT  8 0,48% 

MÄDCHEN – BLUME  8 0,48% 

WEIN – GELD  8 0,48% 

WEIN – HEIMAT  8 0,48% 

WALD – FREUDE  8 0,48% 

ELTERNHAUS – SEHNSUCHT  7 0,42% 

GEBÄCK – DUFT  7 0,42% 

LIEBE – FREUDE  7 0,42% 

LIEBE – TREUE  7 0,42% 

LIEBE – TOD  7 0,42% 

MÄDCHEN – FENSTER  7 0,42% 

NACHT – DUNKELHEIT  7 0,42% 

WANDERN – SORGLOSIGKEIT  7 0,42% 

WEIN – LEBEN  7 0,42% 

AUGE – REINHEIT  6 0,36% 

GOTT – HIMMEL  6 0,36% 

MÄDCHEN – ARMUT  6 0,36% 

MÄDCHEN – FALSCHHEIT  6 0,36% 

MÄDCHEN – HEIMAT  6 0,36% 

MÄDCHEN – HOCHZEIT  6 0,36% 

MÄDCHEN – TUGEND  6 0,36% 

NACHT – STILLE  6 0,36% 

SCHLAF – SÜßIGKEIT  6 0,36% 

SCHÖNHEIT – BLUME  6 0,36% 

WANDERN – VOGEL  6 0,36% 

WEIN – TEUFEL  6 0,36% 

ABSCHIED – TRÄNEN  5 0,3% 

ALKOHOLGENUß – BETRUNKENHEIT 5 0,3% 

ALKOHOLGENUß – BRAUCH  5 0,3% 

EHRE – GELD  5 0,3% 

FREUDE – GOTT  5 0,3% 

FREUDE – KIND  5 0,3% 

GOLD – HAAR  5 0,3% 

GOTT – WISSEN  5 0,3% 

LEBEN – ZUFRIEDENHEIT  5 0,3% 

LIEBE – GEHEIMNIS  5 0,3% 

MÄDCHEN – FREUNDLICHKEIT  5 0,3% 

MÄDCHEN – KLEID(ER)  5 0,3% 

MÄDCHEN – LACHEN  5 0,3% 

MÄDCHEN – TRAUM  5 0,3% 

MANN – ARBEIT  5 0,3% 

MANN – LACHEN  5 0,3% 

MANN – WEIB  5 0,3% 

RING – GESCHENK  5 0,3% 
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                                                                                               Продовження Додатку В 

ALKOHOLGENUß – TOD  4 0,24% 

ARBEIT – ESSEN  4 0,24% 

BAUER – KORN  4 0,24% 

BLUME – TOD  4 0,24% 

HEIMAT – TREUE  4 0,24% 

HIMMEL – ERDE  4 0,24% 

KNEIPE – BETRUNKENHEIT  4 0,24% 

LIEBE – LEBEN  4 0,24% 

LIEBE – NÄHE  4 0,24% 

LIEBE – WORTE  4 0,24% 

MÄDCHEN – FREUDE  4 0,24% 

MÄDCHEN – TANZ  4 0,24% 

MANN – HAND  4 0,24% 

MANN – TREUE  4 0,24% 

MANN – WEISHEIT  4 0,24% 

VOGEL – NÄHE  4 0,24% 

WANDERN – RÜCKKEHR  4 0,24% 

WALD – STILLE  4 0,24% 

WALD – UNTERKUNFT  4 0,24% 

WEIN – KELLER  4 0,24% 

WEIN – LIEBE  4 0,24% 

WIND – HINDERNIS  4 0,24% 

ABEND – ALKOHOLGENUß  3 0,18% 

BAUM – BLÜTE  3 0,18% 

FERNE – GLÜCK  3 0,18% 

FREUDE – MUTTER  3 0,18% 

FREUDE – TOD  3 0,18% 

GARTEN – WARTEN  3 0,18% 

GOTT – SEGEN  3 0,18% 

GRAB – KÄLTE  3 0,18% 

HEIMAT – SEHNSUCHT  3 0,18% 

HERZ – GESCHENK  3 0,18% 

HERZ – MUTTER  3 0,18% 

HERZ – WÄRME  3 0,18% 

KNEIPE – BIER  3 0,18% 

KRANZ – KRAUT  3 0,18% 

LEBEN – SÜßIGKEIT  3 0,18% 

LEBEN – ZEIT  3 0,18% 

LEUTE – WISSEN  3 0,18% 

LIEBE – FREUDE  3 0,18% 

LIEBE – GLAUBE  3 0,18% 

LIEBE – GLÜCK  3 0,18% 

LIEBE – REISE  3 0,18% 

LIEBE – ZEIT  3 0,18% 

LIED – MUTTER  3 0,18% 

MÄDCHEN – BUHLE  3 0,18% 

MÄDCHEN – EHRE  3 0,18% 

MÄDCHEN – ENGEL  3 0,18% 

MÄDCHEN – LIED  3 0,18% 
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                                                                                                           Продовження Додатку В 

MÄDCHEN – TOD  3 0,18% 

MÄDCHEN – SCHATZ  3 0,18% 

MÄDCHEN – UNTREUE  3 0,18% 

MÄDCHEN – WARTEN  3 0,18% 

MANN – FERNE  3 0,18% 

MANN – REICHTUM  3 0,18% 

MANN – SCHÖNHEIT  3 0,18% 

MORGEN – HAHN  3 0,18% 

MORGEN – TRENNUNG  3 0,18% 

MUTTER – ANGST  3 0,18% 

NACHT – TREFFEN  3 0,18% 

RITTER – STOLZ  3 0,18% 

TRAUM – NÄHE  3 0,18% 

WANDERN – GESUNDHEIT  3 0,18% 

WANDERN – HEIMAT  3 0,18% 

WANDERN – MORGEN  3 0,18% 

WEIN – GOLD  3 0,18% 

WEIN – SÜßIGKEIT  3 0,18% 

WEIN – WEIßHEIT  3 0,18% 

ANDERE(R) – ZORN  2 0,12% 

AUGE – STERN  2 0,12% 

BETRUNKENHEIT – TROST  2 0,12% 

BRUNNEN – KÜHLUNG  2 0,12% 

DURST – GLAS  2 0,12% 

FERNE – TRAUER  2 0,12% 

FREUDE – FREIHEIT  2 0,12% 

FREUDE – HEIDE  2 0,12% 

FREUDE – SCHÖNHEIT 2 0,12% 

FREUDE – SONNE  2 0,12% 

FREUDE – TREFFEN  2 0,12% 

FREUND – HAND  2 0,12% 

GARTEN – BAUM  2 0,12% 

GOTT – VATER  2 0,12% 

HAUS – WEIB  2 0,12% 

HEIMAT – BRAUCH  2 0,12% 

HOCHZEIT – SCHWUR  2 0,12% 

HUNGER – GELD  2 0,12% 

KIND – GEBÄCK  2 0,12% 

KIND – HAUS  2 0,12% 

KIND – SCHÖNHEIT  2 0,12% 

KLEID(ER) – TANZ  2 0,12% 

KUSS – SÜßIGKEIT  2 0,12% 

LIEBE – GOTT  2 0,12% 

LIEBE – KUSS  2 0,12% 

LIEBE – LEID  2 0,12% 

LIEBE – JUGEND  2 0,12% 

LIEBE – SCHWUR  2 0,12% 

LIEBE – TREFFEN  2 0,12% 

LIEBE – VERZEIHUNG  2 0,12% 
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Продовження Додатку В 

LIEBE – SELBSTMORD  2 0,12% 

LIED – FREUND  2 0,12% 

LIED – WEISHEIT  2 0,12% 

MÄDCHEN – BRAUT  2 0,12% 

MÄDCHEN – GRAB  2 0,12% 

MÄDCHEN – KLOSTER  2 0,12% 

MÄDCHEN – REICHTUM  2 0,12% 

MÄDCHEN – REINE  2 0,12% 

MÄDCHEN – SORGLOSIGKEIT  2 0,12% 

MÄDCHEN – TRAUER  2 0,12% 

MÄDCHEN – TROST  2 0,12% 

MANN – ABSAGE  2 0,12% 

MANN – GEHEIMNIS  2 0,12% 

MORGEN – ALKOHOLGENUß  2 0,12% 

MUTTER – ESSEN  2 0,12% 

MUTTER – FREUNDLICHKEIT  2 0,12% 

MUTTER – TRÄNEN  2 0,12% 

MUTTER – TRAUER  2 0,12% 

MUTTER – ZANK  2 0,12% 

NACHT – ABSCHIED  2 0,12% 

NACHT – ALKOHOLGENUß  2 0,12% 

NACHT – BETRUNKENHEIT  2 0,12% 

SILBER – HAAR  2 0,12% 

TAG – ARBEIT  2 0,12% 

TEUFEL – DURST  2 0,12% 

TEUFEL – DUMMHEIT  2 0,12% 

TRANK – FEUER  2 0,12% 

TOD – SCHLAF  2 0,12% 

TOD – TRENNUNG  2 0,12% 

TRÄNEN – TUCH  2 0,12% 

WALD – BAUM  2 0,12% 

WALD – ESSEN  2 0,12% 

WALD – KÜHLUNG  2 0,12% 

WALD – KUSS  2 0,12% 

WALD – TREFFEN  2 0,12% 

WANDERN – LEBEN  2 0,12% 

WANDERN – TRENNUNG  2 0,12% 

WEIB – UNTREUE  2 0,12% 

WEIHNACHTEN – GESCHENK  2 0,12% 

WEIN – BERG  2 0,12% 

WEIN – BIER  2 0,12% 

WEIN – BUHLE  2 0,12% 

WEIN – FREUND  2 0,12% 

WEIN – WASSER  2 0,12% 

ALKOHOLGENUß – KRANKHEIT  1 0,06% 

ALKOHOLGENUß – SÜNDE  1 0,06% 

ALTER – TRENNUNG  1 0,06% 

ANDERE(R) – ZANK  1 0,06% 

BAUER – WEIB  1 0,06% 
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BAUM – TREFFEN  1 0,06% 

BRAUT – TANZ  1 0,06% 

BRUNNEN – REINE  1 0,06% 

BLUME – ERDE  1 0,06% 

BLUME – GARTEN  1 0,06% 

BUHLE – GESCHENK  1 0,06% 

DURST – WASSER  1 0,06% 

ERDE – TRAUER  1 0,06% 

FERNE – SONNE  1 0,06% 

FREUDE – BRU(E)DER 1 0,06% 

FREUDE – NÄHE  1 0,06% 

FREUDE – PFLICHT  1 0,06% 

FREUDE – TANZ  1 0,06% 

FREUDE – TREUE  1 0,06% 

FREUDE – WEIB  1 0,06% 

FREUDE – WORTE  1 0,06% 

FREUNDSCHAFT – LEBEN  1 0,06% 

FREUNDSCHAFT – ZEIT  1 0,06% 

GARTEN – ARBEIT  1 0,06% 

GLAS – SCHATZ  1 0,06% 

GLÜCK – NEID  1 0,06% 

GOLD – JUGEND  1 0,06% 

GOLD – STERN  1 0,06% 

GOLD – ZEIT  1 0,06% 

GOTT – LACHEN  1 0,06% 

GRAB – KELLER  1 0,06% 

GRAB – SCHWUR  1 0,06% 

GRUSS – FREUNDLICHKEIT  1 0,06% 

HAND – GRUSS 1 0,06% 

HEIMAT – FREUDE  1 0,06% 

HEIMAT – RÜCKKEHR  1 0,06% 

HEIMAT – SCHÖNHEIT  1 0,06% 

HEIMAT – STOLZ  1 0,06% 

HERZ – GLAUBE  1 0,06% 

HERZ – HOFFNUNG  1 0,06% 

HERZ – JUGEND  1 0,06% 

HERZ – LACHEN  1 0,06% 

HEXE – FREUNDLICHKEIT  1 0,06% 

HÖHE – STILLE  1 0,06% 

HÖHE – REINE  1 0,06% 

HÖLLE – SCHMERZ  1 0,06% 

JÄGER – HORN  1 0,06% 

KIND – GESCHENK  1 0,06% 

KIND – SORGLOSIGKEIT  1 0,06% 

KLAGE – BITTERKEIT  1 0,06% 

KNEIPE – FEUER  1 0,06% 

KRANZ – JUGEND  1 0,06% 

KRANZ – SOUVENIER  1 0,06% 

KRAUT – BITTERKEIT  1 0,06% 



243 

Продовження Додатку В 

KRAUT – DUFT  1 0,06% 

LACHEN – WÄRME  1 0,06% 

LEBEN – WEISHEIT  1 0,06% 

LEIB – SCHMERZ  1 0,06% 

LEUTE – NEID  1 0,06% 

LEUTE – WEISHEIT  1 0,06% 

LIEBE – ARBEIT  1 0,06% 

LIEBE – GESCHENK  1 0,06% 

LIEBE – HÖHE  1 0,06% 

LIEBE – HÖLLE  1 0,06% 

LIEBE – NACHT  1 0,06% 

LIEBE – NEID  1 0,06% 

LIEBE – PFLICHT  1 0,06% 

LIEBE – REICHTUM  1 0,06% 

LIEBE – RING  1 0,06% 

LIEBE – SEHNSUCHT  1 0,06% 

LIEBE – TRAUM  1 0,06% 

LIEBE – WÄRME  1 0,06% 

LIED – TROST  1 0,06% 

MÄDCHEN – ARBEIT  1 0,06% 

MÄDCHEN – JUGEND  1 0,06% 

MÄDCHEN – GLÜCK  1 0,06% 

MÄDCHEN – STOLZ  1 0,06% 

MANN – ARMUT  1 0,06% 

MANN – DURST  1 0,06% 

MANN – NOT  1 0,06% 

MANN – STOLZ  1 0,06% 

MANN – TRÄNEN  1 0,06% 

MANN – UNTREUE  1 0,06% 

MITBRINGSEL – TUCH  1 0,06% 

MOND – FREUND  1 0,06% 

MOND – KLAGE  1 0,06% 

MOND – SILBER  1 0,06% 

MOND – WISSEN  1 0,06% 

MORGEN – REINHEIT  1 0,06% 

MUTTER – RAT  1 0,06% 

QUELLE – REINE  1 0,06% 

REISE – NOT  1 0,06% 

RING – SOUVENIER  1 0,06% 

SCHIFF – REISE  1 0,06% 

SCHÖNHEIT – STOLZ  1 0,06% 

SPIEL – SCHWANGERSCHAFT  1 0,06% 

STADT – ARBEIT  1 0,06% 

STADT – KIRCHE  1 0,06% 

TEUFEL – HÖLLE  1 0,06% 

TEUFEL – LACHEN  1 0,06% 

TEUFEL – TOD  1 0,06% 

TEUFEL – WELT  1 0,06% 

TOD – BITTERKEIT  1 0,06% 
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TOD – JÄGER  1 0,06% 

TOD – KUSS  1 0,06% 

TOD – NÄHE  1 0,06% 

TOD – ZEIT  1 0,06% 

TRAUER – SEELE  1 0,06% 

VOGEL – FREIHEIT  1 0,06% 

WALD – DUNKELHEIT  1 0,06% 

WALD – KÄLTE  1 0,06% 

WANDERN – KIND  1 0,06% 

WANDERN – MITBRINGSEL  1 0,06% 

WANDERN – TRAUER  1 0,06% 

WEIHNACHTEN – GEBÄCK  1 0,06% 

WEIN – JUGEND  1 0,06% 

WEIN – MUND  1 0,06% 

WEIN – SCHMERZ  1 0,06% 

WEIN – SORGLOSIGKEIT  1 0,06% 

WEIN – TRAUM  1 0,06% 

WEIN – VERZEIHUNG  1 0,06% 

WEIN – WANGEN  1 0,06% 

WEIN – WUNDER  1 0,06% 

WIND – FREUND  1 0,06% 

WIRT(IN) – KELLER  1 0,06% 

WIRT(IN) – KNECHT  1 0,06% 

WIRT(IN) – SCHLAF  1 0,06% 

WORTE – FREUNDLICHKEIT  1 0,06% 

Всего: 357  1687 100% 
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ДОДАТОК  Ґ 
 

 

 

КОМБІНАТОРНА АКТИВНІСТЬ КОНЦЕПТІВ  

У ТЕКСТАХ ННП 

 

 

Концепт Кількість комбинацій 

абсолютні числа відносні числа (%) 

ABEND 1 0,14% 

ABSAGE 2 0,28% 

ABSCHIED 5 0,71% 

ALKOHOLGENUSS 10 1,41% 

ALTER 1 0,14% 

ANDERE(R) 2 0,28% 

ANGST 1 0,14% 

ARBEIT 7 0,99% 

ARMUT 2 0,28% 

AUGE 2 0,28% 

BAUER 2 0,28% 

BAUM 4 0,56% 

BERG 2 0,28% 

BETRUNKENHEIT 4 0,56% 

BIER 2 0,28% 

BITTERKEIT 3 0,42% 

BLUME 6 0,85% 

BLÜTE 1 0,14% 

BOTE 1 0,14% 

BRAUCH 2 0,28% 

BRAUT 2 0,28% 

BRU(E)DER 1 0,14% 

BRUNNEN 2 0,28% 

BUHLE 3 0,42% 

DUFT 2 0,28% 

DUMMHEIT 1 0,14% 

DUNKELHEIT 2 0,28% 

DURST 4 0,56% 

EHRE 2 0,28% 

EIGENTUM 1 0,14% 

ELTERNHAUS 1 0,14% 

ENGEL 1 0,14% 

ERDE 3 0,42% 

ESSEN 3 0,42% 

FALSCHHEIT 1 0,14% 

FELD 0 0,00% 

FELS 0 0,00% 

FENSTER 1 0,14% 
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FERNE 6 0,85% 

FEUER 2 0,28% 

FREIHEIT 2 0,28% 

FREUDE 28 3,95% 

FREUND 5 0,71% 

FREUNDLICHKEIT 5 0,71% 

FREUNDSCHAFT 2 0,35% 

FRÜHLING 0 0,00% 

GARTEN 4 0,56% 

GEBÄCK 3 0,42% 

GEHEIMNIS 2 0,28% 

GELD 3 0,42% 

GESCHENK 7 0,99% 

GESUNDHEIT 1 0,14% 

GLAS 3 0,42% 

GLAUBE 2 0,28% 

GLÜCK 4 0,56% 

GOLD 6 0,85% 

GOTT 8 1,13% 

GRAB 4 0,56% 

GRUSS 2 0,28% 

HAAR 2 0,28% 

HAHN 1 0,14% 

HAND 3 0,42% 

HAUS 2 0,28% 

HASS 0 0,00% 

HÄSSLICHKEIT 0 0,00% 

HEIDE 2 0,28% 

HEIMAT 12 1,69% 

HERZ 11 1,55% 

HEXE 1 0,14% 

HIMMEL 2 0,28% 

HINDERNIS 1 0,14% 

HOCHZEIT 2 0,28% 

HOFFNUNG 1 0,14% 

HÖHE 3 0,42% 

HÖLLE 3 0,42% 

HORN 1 0,14% 

HUNGER 1 0,14% 

JÄGER 2 0,28% 

JUGEND 7 0,99% 

KÄLTE 2 0,28% 

KAISER/KÖNIG 0 0,00% 

KAMMER 0 0,00% 

KELLER 3 0,42% 

KIND 9 1,27% 

KIRCHE 1 0,14% 

KLAGE 2 0,28% 

KLEID(ER) 2 0,28% 
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KLOSTER 1 0,14% 

KNECHT 1 0,14% 

KNEIPE 3 0,42% 

KORN 1 0,14% 

KRANKHEIT 1 0,14% 

KRANZ 3 0,42% 

KRAUT 3 0,42% 

KÜHLUNG 3 0,42% 

KUSS 5 0,71% 

LACHEN 6 0,85% 

LEBEN 9 1,27% 

LEIB 1 0,14% 

LEID 1 0,14% 

LEUTE 3 0,42% 

LIEBE 40 5,64% 

LIED 9 1,27% 

MÄDCHEN 42 5,92% 

MANN 21 2,96% 

MITBRINGSEL 2 0,28% 

MOND 4 0,56% 

MORGEN 5 0,71% 

MÜHLE 0 0,00% 

MUND 1 0,14% 

MUTTER 10 1,3% 

NACHT 7 0,99% 

NÄHE 5 250,00% 

NEID 3 0,42% 

NOT 2 0,28% 

PARADIES 0 0,00% 

PFAD 0 0,00% 

PFEIFE 0 0,00% 

PFERD 0 0,00% 

PFLICHT 2 0,28% 

QUELLE 1 0,14% 

RAT 1 0,14% 

REGEN 0 0,00% 

REICHTUM 3 0,42% 

REINE 4 0,56% 

REISE 3 0,42% 

RING 4 0,56% 

RITTER 1 0,14% 

RÜCKKEHR 2 0,28% 

RUHE 2 0,28% 

SCHANDE 0 0,00% 

SCHATZ 2 0,28% 

SCHIFF 1 0,14% 

SCHLAF 4 0,56% 

SCHMERZ 4 0,56% 

SCHNEE 0 0,00% 
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SCHÖNHEIT 8 1,13% 

SCHWANGERSCHAFT 1 0,14% 

SCHWUR 3 0,42% 

SEGEN 1 0,14% 

SEHNSUCHT 3 0,42% 

SELBSTMORD 1 0,14% 

SEELE 1 0,14% 

SILBER 2 0,28% 

SOMMER 0 0,00% 

SONNE 2 0,28% 

SORGLOSIGKEIT 4 0,56% 

SOUVENIER 2 0,28% 

SPARSAMKEIT 0 0,00% 

SPIEL 1 0,14% 

STADT 2 0,28% 

STERN 2 0,28% 

STILLE 4 0,56% 

STOLZ 5 0,71% 

SÜNDE 1 0,14% 

SÜßIGKEIT 5 0,71% 

TAG 1 0,14% 

TAL 2 0,28% 

TANZ 4 0,56% 

TEUFEL 7 0,99% 

TIER 0 0,00% 

TOD 13 1,83% 

TRÄNEN 5 0,71% 

TRANK 3 0,42% 

TRAUER 9 1,27% 

TRAUM 4 0,56% 

TREFFEN 5 0,71% 

TRENNUNG 5 0,71% 

TREUE 5 0,71% 

TROST 3 0,42% 

TUCH 2 0,28% 

TUGEND 1 0,14% 

UNTERKUNFT 1 0,14% 

UNTREUE 3 0,42% 

VATER 1 0,14% 

VERWELKEN 3 0,42% 

VERZEIHUNG 2 0,28% 

VOGEL 5 0,71% 

WALD 10 1,41% 

WANDERN 18 2,54% 

WANGEN 1 0,14% 

WÄRME 3 0,42% 

WARTEN 2 0,28% 

WASSER 2 0,28% 

WEIB 5 0,71% 
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WEIHNACHTEN 3 0,42% 

WEIN 24 3,39% 

WEISHEIT 4 0,56% 

WELT 3 0,42% 

WIND 2 0,28% 

WINTER 0 0,00% 

WIRT(IN) 3 0,42% 

WISSEN 3 0,42% 

WORT 3 0,42% 

WUNDER 1 0,14% 

ZANK 2 0,28% 

ZEIT 5 0,71% 

ZORN 1 0,14% 

ZUFRIEDENHEIT 1 0,14% 

 

РАЗОМ: 216 709 100% 
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Д о д а т о к  Д  
 

 

ПРЕДИКАТИВНА  ОРГАНІЗАЦІЯ   ТЕКСТІВ  ННП 

 

Додаток Д-1 

 

Використання часових форм дієслова в текстах ННП 
 

 

Часові форми 

 

Кількість реалізацій 

Продуктивність окремих ЧФ у текстах ННП 

Презенс 1750 100% 

Претеріт 1084 62% 

Перфект 438 24% 

Плюсквамперфект 112 8% 

Футурум 1 98 6% 

Футурум 2 - - 

Комбінаторика ЧФ у текстах ННП 

Презенс – претерит 829 48% 

Презенс – перфект 275 16% 

Презенс – футурум 1 56 3% 

Презенс – претеріт – перфект 132 8% 

Презенс – претерит – плюсквамперфект 112 6% 

Презенс – перфект – футурум 1 31 2% 

Презенс – претеріт – футурум 1 11 1% 

Співвідношення моно- та політемпоральних текстів 

Монотемпоральні тексти 304 17% 

Політемпоральні тексти 1446 83% 

Разом 1750 100% 
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Використання дієслівного способу в текстах ННП 
 

Форми  

дієслівного способу 

 

Кількість реалізацій 

Форми дієслівного способу в текстах ННП 

Індикатив 1750 100% 

Імператив 718 41% 

Кон`юнктив 346 20% 

Комбінаторика форм дієслівного способу 

Індикатив – Імператив  711 41% 

Індикатив – Кон`юнктив 339 20% 

Індикатив – Імператив – Кон`юнктив 7 1% 

Cпіввідношення форм модальності (за способом)  

Мономодальні тексти НПП 693 39% 

Полімодальні тексти НПП 1057 61% 

Разом 1750 100% 

 

 

 

 

 

Додаток Д-3 

 

      Використання особового дейксису в текстах ННП 

Стан Особа Кількість реалізацій 

 

Активний стан 

   

1-а особа 1123 65% 

1
7
3
2

 

(9
9

%
) 

2-а особа 554 32% 

3-я особа 1750 100% 

Пасивний стан  18 1 %  

Разом  1750 100 % 
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ДОДАТОК  Е 

 
 

СИНТАКСИЧНА МЕРЕЖА ТЕКСТІВ ННП 

 

 

Додаток Е-1 

 

Використання простих і складних речень 

у текстах ННП  

 

 

Просте речення (ПР) 3563 34% 

Складне речення (СР) 6917 66% 

Разом 10480 100% 

 

 

 

Додаток Е-2 

 

Прості речення за наявністю головних членів 

 

Односкладні ( називні) 215 8% 

Двоскладні 3348 94% 

Разом 3563 100% 
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Кількісне співвідношення поширених / непоширених 

 простих речень 

 

Поширені 3332 91% 

Непоширені 321 9% 

Разом 3563 100% 

 

 
 

 

Додаток Е-4 

 

Типи присудка у простих реченнях 

 
Простий присудок 2188 61% 

 

Складний дієслівно- 

дієслівний присудок 

481 14% 

Дієслівно- іменний 

 присудок 

884 25% 

Разом 3563 100% 
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Кількісні показники типів поширень у ПР 

 

ПР з однорідним підметом 123 4% 

ПР з однорідним присудком 494 15% 

ПР з однорідним доповненням 376 11% 

ПР з однорідним означенням 283 8% 

ПР з однорідними обставинами 152 5% 

ПР з декількома ОЧР 1904 57% 

Поширених ПР разом 3332 100% 

 
 

Додаток Е-6 

 

 

Співвідношення ССР, СПР і політаксису в текстах ННП 
 

ССР СПР Політаксис Разом 

4219 61% 1868 27% 830 12% 6917 100% 
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Співвідношення сполучникового та безсполучникового зв'язку в ССР 
 

безсполучникові 

ССР 

сполучникові ССР Разом 

3502 83% 717 

und, denn, sonst, 

aber, bald…bald, 

oder, doch 

17% 4219 100% 

83%

17%

Безсполучниковий Сполучниковий

Додаток Е-8 

 

Типи підрядних речень у текстах ННП 
 

Тип підрядної 

клаузи 

1868 

 

100% Зв'язкові засоби 

додаткові 562 30% daß/dass, ob, was 

темпоральні 541 29% ehe, sobald, wenn, als, bis, seit 

умовні 307 16% wenn 

атрибутивні 115 6% der, die, das, die 

причини 248 14% weil 

мети 36 2% damit 

комбінації 59 3% als/daß;wer/der та ін. 
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Синтаксичні порушення (СП) у текстах ННП 

 

 
 

 
 

Типи СП Абс.знач. Відн. знач. 

Нетипове розташування простого дієслівного 

присудка 
267 21% 

Нетипове розташування модального дієслова 193 16% 

Нетипове розташування допоміжного дієслова 144 12% 

Нетипове розташування інфінитиву 136 11% 

Нетипове розташування відокремлюємого 

префіксу 
123 10% 

Постпозіція іменників у функції означення 114 9% 

Постпозіція посесивних займенників 103 8% 

Постпозіція прикметників 92 7% 

Еліпси 83 6% 

 Разом синтаксичних порушень 1255 100% 
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ДОДАТОК  Є 
  

СТИЛІСТИЧНЕ АРАНЖУВАННЯ  

НІМЕЦЬКОГО ПІСЕННО-ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ 

 

Додаток Є-1 

 

 

Тропи як лексикостилістичні засоби творення образності 

 

Тропи Кількість текcтів 

Епитети 1522 (1750) 87%(100%)  

Уособлення 927(1750) 53%(100%)  

Метафора 829(1750) 51%(100%)  

Порівняння 560(1750) 32%(100%)  

Антитеза 47(1750) 27%(100%)  

Разом 1750 100% 

 

 

 

Додаток Є-2  

 

Система рим у текстах ННП 

Типи рими Кількість текстів 

 

Прості 
парна 763 44% 

1
3
6
2

 

(7
9

%
) 

кільцева 19 1% 

перехресна 580 33% 

 

Комбіновані 

парна + перехресна 171 10% 

3
8
8
 

(2
1

%
) парна + кільцева 173 10% 

перехрестна + кільцева 15 1% 

парна + перехресна+ кільцева 14 1% 

Разом  1750 100% 
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Рітмичні розміри в текстах ННП 

Віршовані розміри Кількість 

 

Прості  

Ямб 719 41% 

1
6
1
1
 

(9
3

%
) Хорей 648 37% 

Дактиль 190 11% 

Амфібрахій 69 4% 
 

Комбіновані 
Ямб + Анапест 93 5% 

1
2
4

 

(7
%

) 

Дактиль + Хорей 31 2% 

Разом  1750 100% 

 

 

 

 

Додаток Є-4 

 

Скорочення і розширення складового об'єму в текстах ННП 

Складовий обсяг (СО) Кількість текcтів 

Тексти, що мають скорочення і розширення СО 1311 75% 

Тексти з розширенням СО 104 6% 

Тексти з скороченням СО 299 18% 

Тексти, що не мають скорочення чи розширення СО 36 2% 

Разом 1750 100% 
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ДОДАТОК   Ж 
 

 

ДАЙДЖЕСТ  ОКРЕМИХ   ПІСЕНЬ 
 

(повні тексти ННП, уривки з яких використано в дисертації  

з відсилкою до цього додатку) 

 

 
VL-1 Abschied von Tübingen 

Als ich im Städtchen Abschied nahm, 

bergauf, bergab, wohin ich kam, 

wie schwer hab´ ich´s getragen 

Ade! Ade! zu sagen. 

Auch sah‘ ich’s dem und jenem an, 

manch freundlich Wort noch mahnte dran: 

sie liessen mich nicht gerne 

fortziehen in die Ferne. 

Und doch behielt ich frischen Mut, 

wie stets ein rechter Bursch es thut, 

weil ja das herbe Scheiden 

muss jeder einmal leiden. 

Erst als ich eine sah so blass 

und ihre blauen Äuglein nass, 

die lieben wohlbekannten, 

da ging mein Mut zu Schanden! 

Ich zog betrübt zum Tor hinaus 

und wischte manche Träne aus, 

hab tausendmal im Gehen 

mich zur Stadt noch umgesehen. 

VL-2 Abschied 

Tränen hab ich viele viele vergossen, 

daß ich scheiden muß von hier, 

doch mein lieber Vater hat es beschlossen, 

aus der Heimat wandern wir. 

Heimat, heute wandern wir, 

heut auf ewig wandern wir. 

Drum ade, ade, ade 

drum ade, ade, ade 

drum ade, so lebe wohl 

Lebet wohl ihr meine Rosen 

und ihr meine Blümelein. 

Liebe Blümlein, weint mit mir, 

heute scheid´ich von hier. 

Heimat, heute wandern wir, 

heut auf ewig wandern wir. 

Drum ade, ade, ade 

drum ade, ade, ade 

drum ade, so lebe wohl 

Lebet wohl, ihr grünen blumigen Felder, 

wo ich manches Sträußchen band. 

Lebet wohl, ihr Büsche, Lauben und Wälder, 

wo ich kühlen Schatten fand. 

Berg´und Täler, stille Auen, 

werd´euch nimmermehr schau´n. 

Drum ade, ade, ade 

drum ade, ade, ade 

drum ade, so lebe wohl! 

Lebe wohl, so ruf ich traurig hernieder, 

ruf´s von Berg hinab ins Tal. 

Heimat, Heimat, seh ich nimmer dich wieder, 

seh ich dich zum letzten Mal! 

Dunkel wird es rings umher, 

und mein Herz ist so schwer. 

Drum ade, ade, ade 

drum ade, ade, ade 

drum ade, so lebe wohl! 

VL-3 Es brennt ein Weh 

Es brennt ein Weh, 

wie Kindertränen brennen, 

wenn Elternherzen hart und stiefgesinnt. 

O, daß vom Mutterland uns Welten trennen, 

und wir dem Vaterland nur Fremde sind. 

Noch läuten uns der Heimat Glocken, 

die Glocken unsrer Väter treu und schlicht. 

Doch frißt der Sturm ihr seliges Frohlocken 

und Blitz auf Blitz zerstört das Friedenslicht. 

Von deutscher Erde sind wir abgeglitten 

auf diese Insel weit im Völkermeer, 

doch wo des Schwaben Pflug das Land durchschnitten 

wird deutsch die Erde, und er weicht nicht mehr. 

Wer mag den Schwaben fremd im Lande schelten? 

Hier saß vor ihm der Türke, der Tatar. 

Er will als Herr auf seiner Scholle gelten, 

ist Bürger hier und nicht dein Gast, Madjar. 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/vater/
https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/schwaben/
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Er hat geblutet in Prinz Eugens Heeren, 

vertrieb den Feind, der hier im Land gehaust. 

Sein eigner König rief ihn einst in Ehren: 

Pflüg`mir den Boden, wackre Schwabenfaust. 

O Heimat,deutschen Schweißes stolze Blüte, 

du Zeugin mancher herben Väter Not, 

wir segnen dich, auf daß dich Gott behüte. 

Wir stehn getreu zu dir in Not und Tod. 

VL-4 Wiegenlied 

Alles still in süßer Ruh, 

Drum, mein Kind, so schlaf auch du. 

Draußen säuselt nur der Wind: 

Su su su! Schlaf ein, mein Kind. 

Schließ du deine Äugelein, 

Laß sie wie zwei Knospen sein! 

Morgen, wenn die Sonn´ erglüht, 

Sind sie wie die Blum´ erblüht. 

Und die Blümlein schau ich an, 

Und die Äuglein küß ich dann, 

Und der Mutter Herz vergißt, 

Daß es draußen Frühling ist. 

VL-5 Leise flehen meine Lieder 

Leise flehen meine Lieder 

Durch die Nacht zu dir. 

In den stillen Hain hernieder, 

Liebchen, komm zu mir. 

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen 

In des Mondes Licht. 

Des Verräters feindlich Lauschen 

Fürchte, Holde, nicht. 

Hörst die Nachtigallen schlagen? 

Ach, sie flehen dich. 

Mit der Töne süßen Klagen, 

Flehen sie für mich. 

Sie verstehn des Busens Sehnen, 

Kennen Liebesschmerz, 

Rühren mit den Silbertönen 

Jedes weiche Herz. 

Laß auch Dir die Brust bewegen, 

Liebchen, höre mich. 

Bebend harr ich dir entgegen. 

Komm, beglücke mich. 

 

VL- 6 Sehnsucht nach dem Frühlinge  

 

Komm, lieber Mai, und mache 

die Bäume wieder grün, 

und lass mir an dem Bache 

die kleinen Veilchen blüh’n! 

Wie möcht’ ich doch so gerne 

ein Veilchen wieder seh’n! 

Ach, lieber Mai, wie gerne 

einmal spazieren geh’n! 

 

Zwar Wintertage haben 

wohl auch der Freuden viel; 

man kann im Schnee eins traben 

und treibt manch’ Abendspiel; 

baut Häuserchen von Karten, 

spielt Blindekuh und Pfand, 

auch gibt’s wohl Schlittenfahrten 

aufs liebe freie Land. 

 

Doch wenn die Vögel singen, 

und wir dann froh und flink 

auf grünem Rasen springen, 

das ist ein ander Ding! 

Jetzt muss mein Steckenpferdchen 

dort in dem Winkel stehen, 

denn draußen in dem Gärtchen 

kann man vor Kot nicht geh’n. 

 

Am meisten aber dauert 

mich Lottchens Herzeleid. 

Das arme Mädchen lauert 

recht auf die Blumenzeit. 

Umsonst hol’ ich ihr Spielchen 

zum Zeitvertreib herbei: 

Sie sitzt in ihrem Stühlchen 

wie’s Hühnchen auf dem Ei. 

 

Ach, wenn’s doch erst gelinder 

und grüner draußen wär’! 

Komm, lieber Mai, wir Kinder, 

wir bitten gar zu sehr! 

O komm und bring’ vor allem 

uns viele Veilchen mit! 

Bring’ auch viel Nachtigallen 

und schöne Kuckucks mit! 

 

VL-7 Ännchen von Tharau 

Ännchen von Tharau ist’s, die mir gefällt, 

Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. 

 

Ännchen von Tharau hat wieder ihr Herz 

Auf mich gerichtet in Lieb' und in Schmerz. 

 

Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut, 

Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut! 

 

Käm alles Wetter gleich auf uns zu schlahn, 

Wir sind gesinnt, beieinander zu stahn. 

 

Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein 

Soll unsrer Liebe Verknotigung sein. 

 

Recht als ein Palmenbaum über sich steigt, 

hat ihn erst Regen und Sturmwind gebeugt, 

 

So wird die Lieb’ in uns mächtig und groß 

Durch Kreuz, durch Leiden und traurigem Los. 
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Würdest du gleich einmal von mir getrennt, 

Lebtest da, wo man die Sonne kaum kennt; 

 

Ich will dir folgen durch Wälder und Meer, 

Eisen und Kerker und feindliches Heer. 

 

Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn, 

Mein Leben schließ’ ich um deines herum. 

 

Was ich gebiete, wird von dir getan, 

Was ich verbiete, das lässt du mir stahn. 

 

Was hat die Liebe doch für ein Bestand, 

Wo nicht ein Herz ist, ein Mund, eine Hand? 

 

Wo man sich peiniget, zanket und schlägt, 

Und gleich den Hunden und Katzen begeht. 

 

Ännchen von Tharau, das wolln wir nicht tun; 

Du bist mein Täubchen, mein Schäfchen, mein Huhn. 

 

Was ich begehre, begehrest du auch, 

Ich lass den Rock dir, du lässt mir den Brauch. 

 

Dies ist dem Ännchen die süßeste Ruh’, 

Ein Leib und Seele wird aus Ich und Du. 

 

Dies macht das Leben zum himmlischen Reich, 

Durch Zanken wird es der Hölle gleich. 

 

VL-8 Student sein, wenn die Veilchen blühen 

Student sein, wenn die Veilchen blühen,  

das erste Lied die Lerche singt,  

Der Maiensonne junges Glühen  

triebweckend in die Erde dringt.  

Student sein, wenn die weißen Schleier  

vom blauen Himmel grüßend weh'n  

Das ist des Daseins schönste Feier!  

Herr, laß sie nie zu Ende geh'n!  

 

Student sein, wenn die Humpen kreisen,  

in lieberschloss'nem Freundesbund  

von alter Treue bei den Weisen  

der Väter jauchzt der junge Mund.  

Student sein, wenn die Herzen freier  

auf der Begeist'rung Höhe stehn,  

Das ist des Daseins schönste Feier!  

Herr, laß sie nie zu Ende geh'n!  

 

Student sein, wenn zwei Augen locken,  

ein süßer Mund verschwiegen küßt,  

daß jählings alle Pulse stocken,  

als ob im Rausch man sterben müßt'.  

Student sein, in der Liebe Morgen,  

wenn jeder Wunsch ein frommes Flehn:  

Das ist das Leben ohne Sorgen!  

Herr, laß es nie vorübergehn! 

 

VL-9 Ringel, Rangel, Rosen 

 

Ringel, Ringel, Rosen! 

Schöne Aprikosen! 

Veilchen blau, Vergissmeinnicht! 

Alle Kinder setzen sich! 

Kikeriki! 

 

VL- 10 Wacht auf! Der Bergmann kommt! 

Wacht auf, wacht auf, 

der Bergmann kommt. 

Er hat sein Grubenlicht 

schon angezündt. 

Hats angezündt, 

es gibt ein Schein 

und damit so fähret er 

wohl aus und ein. 

Die Bergleut sein, 

so hübsch und fein, 

sie hauen das feinste Gold 

aus festem Gstein. 

Der Eine haut Silber, 

der Andre Gold, 

und dem schwarzbraunen Mägdelein 

dem sein sie hold. 

VL-11 Ehestandslied 

 

Höret allesamt, was ich  euch erklär, 

wo kommet denn der Ehstand her. 

Merket auf mit Fleiss. 

Er kommt von keinem Menschen nicht. 

Gott hat ihn selber eingericht, 

im Paradies, im Paradies. 

Als Gott den Adam hat erschaff, 

so gab er ihm gleich einen Schlaf, 

tut ihm nicht weh, 

er nahm ein Ripp aus seinem Leib, 

macht ihm daraus Eva zum Weib. 

Setzt ein die Eh, setzt ein die Eh. 

Und der Ehstand ist ein festes Band, 

dieweil er durch des Priesters Hand 

muss gebunden sein. 

Drum sollt ihr stets denken dran, 

dass nur der Tod auflösen kann. 

Der Tod allein, der Tod allein. 

Der Ehstand ist eine harte Buss, 

dieweil man soviel leiden muss. 

Durch Kreuz so viel. 

Man muss sich stets ergeben drein. 

Man muss geduldig und gehorsam sein, 

solang Gott will, solang Gott will. 
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Sankt Paulus spricht den Ehstand gut. 

Den Eheleuten er sagen tut 

den Himmel zu. 

Wann sie ihn halten und fürchten Gott. 

Und tun und halten sein Gebot. 

So sei´s genung, so sei´s genung. 

Eine Bitt hab ich, ihr Hochzeitsgäst, 

Dass ihr die Brautleut nicht vergesst, 

und seid so gut, 

Dass wir mit Andacht für  sie beten, 

Dass sie den Ehstand recht antreten, 

und halten gut, und halten gut. 

Und ich gratuliere euch, Brautsleut. 

Ich wünsche euch den Frieden allezeit 

Bis in den Tod. 

Ich wünsche euch den Frieden allzeit, 

und nach dem Tod die Glückseligkeit, 

die gibt euch Gott, die gibt euch Gott. 

VL-12 Frühlingsempfindung 

Alles liebt und paart sich wieder, 

Liebend steigt der Lenz hernieder 

Und umarmt die junge Flur. 

Mild erteilt er seine Triebe 

Mit dem Zauberblick der Liebe 

Jedem Wesen der Natur. 

 

Im Gewand der frommen Tugend 

Ausgeschmückt mit Reiz der Jugend, 

Geht das Mädchen sanft einher. 

Ganz des Jünglings Lieb' empfindend, 

Unterliegt es überwindend, 

Liebt und wird geliebt wie er. 

Auf der Flur und in dem Haine 

Hüpft kein Vogel mehr alleine, 

Alles flattert Paar und Paar. 

Liebend schlingen sich die Reben 

An dem Baum, den sie umgeben, 

Und der Baum wird ihr Altar. 

 

Jedes Blümchen in der Aue 

Glüht in eines andern Taue, 

Liebend, wie sich Blicke nahn. 

Jedes Knöspchen wird ein Gatte, 

Jedes Gräschen auf der Matte 

Hält sich an ein andres an. 

Alles fühlt der Liebe Segen, 

Lüftchen hauchen Lieb' entgegen, 

Alles strahlt in Liebespracht. 

Nur ich Armer irr' alleine, 

Bis das Mädchen, das ich meine, 

Mich durch Liebe glücklich macht. 

 

VL-13 Alle Birken grünen 

Alle Birken grünen in Moor und Heid,   
 

 

jeder Brambusch leuchtet wie Gold, 

alle Heidlerchen dudeln vor Fröhlichkeit, 

jeder Birkhahn kullert und tollt. 

Meine Augen, die gehen wohl hin und her 

auf dem schwarzen, weißflockigen Moor, 

auf dem braunen, grünschäumenden Heidemeer 

und schweben zum Himmel empor. 

Zum Blauhimmel hin, wo ein Wölkchen zieht 

wie ein Wollgrasflöckchen so leicht, 

und mein Herz, es singt ein leises Lied, 

das auf zum Himmel steigt. 

 

Ein leises Lied, ein stilles Lied, 

ein Lied so fein und lind wie ein Wölkchen, 

das über die Bläue zieht, 

wie ein Wollgrasflöckchen im Wind 

 

VL-14 Ach, wie viele schöne Sachen 

hört man aus Amerika. 

Ach, wie viele schöne Sachen 

hört man aus Amerika. 

Dorthin wollen wir uns machen, 

das schönste Leben hat man da. 

In Deutschland herrscht so große Not, 

hier hat man kaum ein Stückchen Brot; 

Vollauf zu leben hat man da 

im schönen Land Amerika. 

Bei uns ist’s manchmal zum Erfrier’n 

und man kann kaum die Finger rühr’n; 

Und dort ist es auch im Winter warm, 

am Holze kauft sich niemand arm. 

Die größten Fische, die bekannt, 

fängt man dort mit der bloßen Hand; 

die Karpfen sind, bei meiner Ehr‘, 

oft einen halben Zentner schwer. 

Die Schokolade wächst sogleich 

und Zuckerrohr an jedem Teich; 

es ist fürwahr zu glauben kaum: 

die Wolle wächst auf jedem Baum. 

Und als zum Hafen wir gekommen, 

waren wir vor Kummer bleich! 

Alles, was wir mitgenommen, 

zahlten für die Fracht wir gleich. 

Wir fuhren auf die hohe See 

und viele schrieen ‚Ach und Weh‘, 

und die Kinder seh’n erbärmlich aus; 

Ach Vater, ach Mutter, wann sind wir zu Haus? 

VL-15 Husarenliebe 

(Er):Wohlan, die Zeit ist kommen, 

mein Pferd, das muss gesattelt sein; 

Ich hab´s mir vorgenommen 

geritten muss es sein. 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/vater/
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Geh du nur hin, ich hab´ mein Teil 

ich lieb´ dich nur aus Langeweil´,  

ohne dich kann ich schon leben, 

ohne dich kann ich schon sein. 

(Er:)So setz ich mich aufs Pferdchen 

und trink ein Gläschen kühlen Wein 

und schwör bei meinem Bärtchen 

dir ewig treu zu sein. 

Geh du nur hin, ich hab‘ mein Teil 

ich lieb dich nur aus Langeweil 

ohne dich kann ich schon leben 

ohne dich kann ich schon sein. 

(Er:)Du meinst, du seist die Schönste 

wohl auf der ganzen weiten Welt 

und auch die Angenehmste; 

ist aber weit gefehlt. 

Geh du nur hin, ich hab‘ mein Teil 

ich lieb‘ dich nur aus Langerweil‘, 

ohne dich kann ich schon leben 

ohne dich kann ich schon sein. 

(Sie:)Du denkst, ich werd‘ dich nehmen 

ich hab’s noch nicht im Sinn, Sinn, Sinn 

ich muss mich deiner schämen 

wenn ich in Gesellschaft bin 

Geh du nur hin, ich hab‘ mein Teil 

ich lieb‘ dich nur aus Langerweil 

ohne dich kann ich schon leben 

ohne dich kann ich schon sein. 

(Er:)In meinen jungen Jahren 

da will ich allzeit lustig sein, 

keinen Kreuzer will ich sparen 

vertrunken muss er sein. 

Geh du nur hin, ich hab‘ mein Teil 

ich lieb‘ dich nur aus Langerweil‘, 

ohne dich kann ich schon leben 

ohne dich kann ich schon sein.“ 

(Sie:)In meines Vaters Garten 

da wächst eine schöne Blum, Blum, Blum; 

drei Jahr muss ich noch warten 

drei Jahr sind bald herum. 

Geh du nur hin, ich hab‘ mein Teil 

ich lieb‘ dich nur aus Langerweil 

ohne dich kann ich schon leben 

ohne dich kann ich schon sein. 

VL-16 Abendfriede 

 

Schwebe, Mond, im tiefen Blau 

über Bergeshöh'n, 

sprudle Wasser, blinke Tau ... 

Nacht, wie bist du schön! 

 

Spiegle, See, den reinen Stahl; 

Friede atmend lind, 

durch das wiesenhelle Tal 

walle, weicher Wind! 

Wie durch einen Zauberschlag 

bin ich umgestimmt 

von Gedanken, die der Tag 

bringt und wieder nimmt. 

 

Daß es auch ein Sterben gibt, 

fühl' ich ohne Schmerz;  

was ich liebe, was mich liebt, 

geht mir still durchs Herz. 

 

VL- 17 Ein Männlein steht im Walde 

 

Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, 

Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. 

Sagt, wer mag das Männlein sein, 

Das da steht im Wald allein 

Mit dem purpurroten Mäntelein. 

 

Das Männlein steht im Walde auf einem Bein 

Und hat auf seinem Haupte schwarz Käpplein klein, 

Sagt, wer mag das Männlein sein, 

Das da steht im Wald allein 

Mit dem kleinen schwarzen Käppelein? 

 

VL-18 A A A, das Kindlein lieget da 

  

A A A, das Kindlein lieget da. 

Es lieget da ganz nackt und bloß, 

es weinet in der Mutter Schoß. 

A A A, das Kindlein lieget da 

E E  E, nach Bethlehem ich geh. 

Willst du nicht auch das Kind verehrn? 

Ja, ja von Herzen tu ich´ s gern. 

E E  E, nach Bethlehem ich geh. 

I I I, von Herzen kränkt es mich, 

daß es im Stall muß liegen, 

die Krippe ist sein Wiegen. 

I I I, von Herzen kränkt es mich. 

O O O, wie wär ich doch so froh, 

wenn mein Häusel zu Bethle´m stund, 

daß ich dem Kindlein dienen kunnt´. 

O O O, wie wär ich doch so froh. 

U U U, das Ochslein schreiet muh. 

Öchselein und Eselein. 

Gott, schütze uns das Kinderlein. 

U U U, das Ochslein schreiet muh. 

VL-19 Kleiner Hase Lampe 

 

Kleiner Hase Lampe 

 Läuft zu seiner Tante, 

Frisst sechs Ostereier auf, 

Kichert und sagt Danke. 

 

VL-20 A, a, a, der Winter der ist da. 
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A, a, a, der Winter der ist da. 

Herbst und Sommer sind vergangen, 

Winter, der hat angefangen, 

A, a, a, der Winter der ist da. 

E, e, e, nun gibt es Eis und Schnee. 

Blumen blüh'n an Fensterscheiben, 

Sind sonst nirgends aufzutreiben, 

E, e, e, nun gibt es Eis und Schnee. 

I, i, i, vergiss des Armen nie. 

Hat oft nichts, sich zuzudecken, 

Wenn nun Frost und Kält' ihn schrecken. 

I, i, i, vergiss des Armen nie. 

O, o, o, wie sind wir Kinder froh. 

Wenn wir unter Scherz und Lachen 

Einen großen Schneemann machen, 

O, o, o, wie sind wir Kinder froh. 

U, u, u, ich weiß schon was ich tu'. 

Meine lieben Eltern lieben, 

Sie nicht kränken, nicht betrüben, 

U, u, u, ich weiß schon was ich tu'. 

VL-21 Nun leb’ wohl, du kleine Gasse 

Nun leb’ wohl, du kleine Gasse, 

nun ade, du stilles Dach! 

Vater, Mutter sahn mir traurig 

und die Liebste sah mir nach. 

 

Hier in weiter, weiter Ferne 

wie’s mir nach der Heimat zieht, 

Lustig singen die Gesellen, 

doch es ist das falsche Lied. 

 

Andre Städtchen kommen freilich, 

andre Mädchen zu Gesicht, ach! 

wohl sind es andre Mädchen, 

doch die Eine ist es nicht. 

 

Andre Städtchen, andre Mädchen, 

ich da mittendrin so stumm. 

Andre Städtchen, andre Mädchen, 

o wie gerne kehrt’ ich um! 

VL-22 Elternhaus 

Wo´s Dörflein traut zu Ende geht, 

wo´s Mühlenrad am Bach sich dreht, 

dort steht in duftigem Blütenstrauss 

mein liebes, altes Elternhaus. 

Dahin, dahin verlangt mein Sehnen 

ich denke dein gar oft mit Tränen, 

mein Elternhaus, so lieb und traut, 

das ich schon lang nicht mehr geschaut!     

Darin noch meine Wiege steht,  

darin lemt ich mein erst‘ Gebet, 

darin fand Spiel und Lernen Raum 

darin träumt ich den ersten Traum! 

Dahin, dahin verlangt mein Sehnen 

ich denke dein gar oft mit Tränen, 

mein Elternhaus, so lieb und traut 

das ich schon lang nicht mehr geschaut! 

Da schlagen mir zwei Herzen drin 

voll Liebe und voll treuem Sinn! 

Der Vater und die Mutter mein 

dies sind die Herzen treu und rein! 

Dahin, dahin verlangt mein Sehnen 

ich denke dein gar oft mit Tränen, 

mein Elternhaus, so lieb und traut 

das ich schon lang nicht mehr geschaut! 

 

Drum tauscht ich für das schönste Schloss 

wär’s felsenfest und riesengross, 

das alte Bauernhaus nicht aus 

denn ’s gibt ja nur ein Elternhaus! 

Dahin, dahin verlangt mein Sehnen 

ich denke dein gar oft mit Tränen, 

mein Elternhaus, so lieb und traut 

das ich schon lang nicht mehr geschaut! 

 

VL-23 Auf die Berge nun gestiegen 

Auf die Berge nun gestiegen 

in den liebesweichen Wind, 

weit so schön die Tale liegen 

wie im Wiegenbett das Kind. 

Welt und Weh´so tief zu Füßen 

und so nah das Himmelszelt, 

Wie die Lerche muß ich grüßen, 

die sich hebt aus Flur und Feld. 

O, das ist die Zeit zum Blühen 

in dem Herzen, in dem Hag 

hoch die gold´nen Wolken glühen 

an dem blauen Frühlingstag. 

O, das ist die Zeit zum Beten, 

alle Herzen sind entbrannt. 

O, jetzt kann man innig reden, 

allumher ist heilig Land. 

VL- 24 Alles um Liebe 

Was ist es, das die Seele füllt? 

Ach, Liebe füllt sie, Liebe! 

Sie füllt nicht Gold, noch Goldeswert, 

Nicht was die öde Welt begehrt, 

Sie füllt nur Liebe! 

Was ist es, das die Sehnsucht stillt? 

Ach, Liebe stillt sie, Liebe! 

Sie stillt nicht Titel, Stand noch Rang, 

Und nicht des Ruhmes Schellenklang; 

Sie stillt nur Liebe, Liebe! 

http://de.metapedia.org/wiki/Heimat
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Was ist's, wonach das Herz zerlechzt? 

Es lechzet, ach, nach Liebe! 

Es schmachtet nicht nach Druck und Kuß, 

Nicht nach der Wollust Vollgenuß; 

Es schmachtet nicht nach Liebe! 

Gern geb' ich, was ich hab' und bin, 

Gern geb' ichs hin um Liebe. 

Des Reichthums bunter Seifenschaum, 

Der Wollust Rausch, des Ruhmes Traum, 

Was frommt mirs ohne Liebe? 

Viel süßer ist's, gering und arm 

An treuer Brust verschmachten, 

Als ungeliebt und liebelos 

Den Tag verprassen, und im Schoß 

Der Wollust übernachten! 

O liebe Traute, liebe mich, 

So wahr, wie ich dich liebe! 

Dann schwinde Ruhe, Ruhm und Glück! 

Nimm alles, alles hin, Geschick; 

Mir gnügt Ellwinens Liebe. 

Und wär mein Los, getrennt von dir, 

Mein Leben zu vertrauen; 

Und wüßt' ich nur, daß du mich liebst - 

Und wüßte nur, daß du mir bliebst - 

Wer dürfte mich bedauern? 

Und wär' ich in der Sklaverey, 

In freundeloser Wildnis, 

Und wäre dein, nur dein gewiß, 

So wäre Sklaverey mir süß, 

Und Paradies die Wildnis. 

Und hüllte Todesfinsternis 

Dich, meines Lebens Sonne, 

Und stürb' ich nur von ihr gemeint, 

Von ihr beklagt, von ihr beweint, 

So stürb' ich wohl mit Wonne. 

Viel besser ist's, jung, kräftig, kühn 

Im Arm der Liebe sterben, 

Als ungeliebt und liebelos 

In dumpfer Freuden mattem Schoß 

Veralten und verderben! 

VL-25 Ach, wie groß ist deine Gnade 

Ach, wie groß ist deine Gnade, 

Du getreues Vaterherz, 

Daß dich unsre Not und Schmerz, 

Daß dich aller Menschen Schade 

Hat erbarmet väterlich, 

Uns zu helfen ewiglich! 

 

Du hast uns so hoch geliebet, 

Daß der Mensch soll aller Pein 

Frei und ewig selig sein, 

Daß dein Sohn sich selbst hingibet 

Und beruft uns allzumal 

Zu dem großen Abendmahl. 

 

Ja, dein werter Geist bezeuget 

Durch die Tauf und Abendmahl 

Unser Heil im Himmelssaal, 

Der die Herzen zu dir neiget, 

Weil er uns den Glauben schenkt, 

Daß uns Höll und Tod nicht kränkt. 

 

Weil die Wahrheit nicht kann lügen, 

Will ich dir vertrauen fest, 

Weil du keinen nicht verläßt; 

Weil dein Wort nicht kann betrügen, 

Bleibt mir meine Seligkeit 

Unverrückt in Ewigkeit. 

 

Lob sei dir für deine Gnade, 

Du getreues Vaterherz, 

Daß dich meine Not und Schmerz, 

Daß dich auch mein Seelenschade 

Hat erbarmt so väterlich; 

Drum lob ich dich ewiglich 

 

VL-26 Alldeutschlands Flagge 

 

Heil dir, Germania, 

Zur See die Ehre! 

Heil deiner Schiffe fahrt! 

Weit über Meere 

Bringe den Brüdern Schutz. 

Biete dem Feinde Trutz. 

 

Heil deiner Flagge! 

 

Kommt auch von Ost und West 

Der Feind gezogen, 

Dräuh'n auch Tod und Gefahr. 

Im Drang' der Wogen 

Sei stets der Sieg dir nah' 

Zur See Germania! 

 

Heil deiner Flagge! 

 

Denn Kaiser Wilhelm, 

Der viel beweinte, 

Der einst mit starker Hand 

Ganz Deutschland einte, 

Gab uns der Flotte Wehr, 

Nordwacht dem deutschen Meer. 

 

Heil deiner Flagge! 

 

Höhrt ihr im Windesweh'n 

Der Flagge Wallen, 

Wie Gruß aus lichten Höh'n 

Dringt's zu uns allen. 

Ehrt zum Gedächtnis 

Treu sein Vermächtnis. 

 

In unsrer Flagge! 
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Leuchtender Edelstein, 

Rein ohne Schlacke, 

Soll deine Ehre sein, 

Alldeutschlands Flagge! 

Möge stets Sonnenschein, 

Glück dein Gefährte sein. 

 

Dir Deutschlands Flagge! 

 

Die habe ich geweiht 

Mein ganzes Leben, 

Als ich der Treue Eid 

Dir einst gegeben. 

Mein Herz, wie am Altar 

Schlägt stets unwandelbar 

Treu meinem Kaiser! 

VL-27 Haltet zusammen! 

Haltet zusammen! Wahret die junge Saat. 

Einheit gibt Stärke, Stärke zur Tat. 

Uns eint und stärkt ein enges Band, 

wir sind uns alle nahe verwandt, 

wir gehen frohen heiteren Blicks 

dem festen Ziel zu. 

Haltet zusammen! Wahret die junge Saat 

Einheit gibt Stärke, Stärke zur Tat 

Was kümmert uns die Welt umher, 

wir fragen nicht nach eitler Ehr´, 

uns schlägt das Herz für Brudertreu´ 

für Tugend und für Recht. 

Haltet zusammen! Wahret die junge Saat 

Einheit gibt Stärke, Stärke zur Tat 

Wir singen gern, was gut und recht, 

wir säen gern , was Früchte trägt. 

Wir sind durch Bruderliebe stark 

und stark durch deutsche Kraft 

Haltet zusammen! Wahret die junge Saat 

Einheit gibt Stärke, Stärke zur Tat 

Mag locken rings viel bunter Tand. 

Wir reichen kräftig uns die Hand, 

so mag dann kommen, was da will, 

wir kennen keine Furcht. 

Haltet zusammen! Wahret die junge Saat 

Einheit gibt Stärke, Stärke zur Tat 

Voll männlich reger Wachsamkeit 

sehen wir stets hin, wo Zwist uns dräut 

und jeder strebet reinen Sinn 

für aller Brüder Wohl. 

Haltet zusammen! Wahret die junge Saat 

Einheit gibt Stärke, Stärke zur Tat 

Manch wackeres Herz in edler Brust 

erfreut sich dieser reinen Lust, 

und unsere Herzen schlagen froh 

den biederen Freunden zu. 

Haltet zusammen! Wahret die junge Saat 

Einheit gibt Stärke, Stärke zur Tat. 

So, Brüder, vorwärts stark vereint, 

ein jeder sei des anderen Freund 

und unser Bund blüh´ lange fort 

in jugendfrischer Kraft 

Haltet zusammen! Wahret die junge Saat. 

Einheit gibt Stärke, Stärke zur Tat. 

VL-28 Brandenburger Lied 

Märkische Heide, märkischer Sand, 

Sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland, 

Sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland. 

 

Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, 

hoch über dunkle Kiefernwälder, mein schönes 

Brandenburger Land 

hoch über dunkle Kiefernwälder, mein schönes 

Brandenburger Land 

 

Uralte Eichen, dunkler Buchenhain, 

Grünende Birken umrahmen den Wiesenrain, 

Grünende Birken umrahmen den Wiesenrain. 

 

Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, 

hoch über dunkle Kiefernwälder, mein schönes 

Brandenburger Land. 

hoch über dunkle Kiefernwälder, mein schönes 

Brandenburger Land. 

 

Bauern und Bürger vom märk'schen Geschlecht, 

Hielten stets zur Heimat in märk'scher Treue fest, 

Hielten stets zur Heimat in märk'scher Treue fest. 

 

Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, 

hoch über dunkle Kiefernwälder, mein schönes 

Brandenburger Land, 

hoch über dunkle Kiefernwälder, mein schönes 

Brandenburger Land. 

VL-29 Die Bergleut sind ein edle Zier 

 

Die Bergleut sind ein edle Zier 

Allhier auf dieser Erd. 

Sie bringen das Silber und Gold herfür, 

Gleich wie`s geschrieben steht. 

Man kanns ihnen auch beweisen, 

Sie gewinnen`s mit Schlegel und Eisen. 

Man könnte nicht lachen, 

kein Ausbeut nicht machen, 

Wenn halter kein Bergmann nicht wär. 

Es wäre fürwahr nicht recht gethan, 

Wenn halter kein Bergmann nicht wär. 

Es müßte sich schämen der Edelmann, 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/wir-singen/


267 

Wenn halter kein Bergmann nicht wär. 

Keine Tressen am Kleide nicht hangen, 

Mit goldnen Sporen nicht prangen. 

Er könnt nicht tragen ein güldenen Kragen, 

Wenn halter kein Bergmann nicht wär. 

VL-30 Der Handwerksstand, vernehmt es, ihr 

Genossen 

Der Handwerksstand, vernehmt es, ihr Genossen, 

ist schon ein alter Stand, 

der immer tätig wirket, unverdrossen, 

mit reger, kräftiger Hand. 

Zwar stand er nie zu nah am Fürstenthrone, 

doch das tut nichts zur Sach. 

Er war nie Knecht, nie Diener sich zum Hohne, 

nie litt er diese Schmach. 

Selbstständigkeit erfordern schon die Werke, 

die seine Hand erschafft. 

Zu seiner Arbeit braucht er Körperstärke 

und volle Geisteskraft 

Des Landmanns, Bergmanns, müh´errung´ne Schätze 

verwandelt, bildet er, 

für der Gelehrten positive Sätze 

gießt er Beweise her. 

Der Mediziner wird ihn nie erreichen, 

der flickt und bessert nur 

er operiert, zerstückelt seinesgleichen 

ohn eig´ner Werke Spur. 

Von der Juristen Schlauheit ist er ferne 

Handwerkers grader Sinn. 

Er bietet Klugkeit nur im kräft´gen Kerne 

und legt sie offen hin. 

Die philosophischen Gespinste streifen 

in die Wahrscheinlichkeit, 

doch seine Werke kann man stets begreifen 

hier in der Wirklichkeit. 

Der Theologen Dogmen-Streitigkeiten, 

sie haben vor ihm Ruh. 

Ohn´Eigentum erneuert er mit Freuden 

geht ihm was besseres zu. 

Er wahrt sich unter Herrschern, unter Knechten 

die Unabhängigkeit, 

und er begehrt von allen tausend Rechten 

nur Gegenseitigkeit. 

Drum singt ihr Brüder laut in frohen Chören, 

dem würd´gen Handwerksstand, 

denn, kommt die Menschheit wiederum zu Ehren, 

gibt´s nur den einen Stand. 

VL-31 Am Montag fängt die Woche an 

 

Am Montag fängt die Woche an, 

am Montag ruht der brave Mann. 

Das taten unsere Ahnen schon, 

wir halten streng auf Tradition. 

Am Dienstag hält man mit sich Rat, 

man sammelt Mut und Kraft und Tat 

bevor man anfängt, eins-zwei-drei 

bumms, ist der Dienstag schon vorbei. 

Am Mittwoch fasst man den Entschuss, 

bestimmt, es soll, es wird, es muss, 

mag kommen, was da kommen mag, 

ab morgen früh ist Donnerstag. 

Am Donnerstag fasst man den Plan, 

von heute ab wird was getan. 

Gedacht, getan, getan, gedacht, 

inzwischen ist es wieder Nacht. 

Am Freitag geht von altersher, 

was man auch anfängt, stets verquer, 

drum ruh‘ Dich aus und sei belehrt, 

wer gar nichts tut, macht nichts verkehrt. 

Am Samstag dann ist Wochenend‘, 

da wird dann gründlich ausgepennt, 

Heut‘ anzufangen lohnt sich nicht, 

die Ruhe ist des Buergers Pflicht. 

Am Sonntag möcht‘ man soviel tun, 

am Sonntag muss man leider ruh’n. 

Zur Arbeit ist es nie zu spät, 

ach Kinder wie die Zeit vergeht. 

VL-32 Ein feste Burg ist unser Gott 

Ein feste Burg ist unser Gott,  

ein gute Wehr und Waffen. 

Er hilft uns frei aus aller Not,  

die uns jetzt hat betroffen. 

Der alt böse Feind  

mit Ernst er’s jetzt meint, 

groß Macht und viel List  

sein grausam Rüstung ist, 

auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

 

Mit unsrer Macht ist nichts getan,  

wir sind gar bald verloren; 

es streit’ für uns der rechte Mann,  

den Gott hat selbst erkoren. 

Fragst du, wer der ist?  

Er heißt Jesus Christ, 

der Herr Zebaoth,  

und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss er behalten. 

 

Und wenn die Welt voll Teufel wär  
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und wollt uns gar verschlingen, 

so fürchten wir uns nicht so sehr,  

es soll uns doch gelingen. 

Der Fürst dieser Welt,  

wie sau’r er sich stellt, 

tut er uns doch nicht;  

das macht, er ist gericht’: 

ein Wörtlein kann ihn fällen. 

 

Das Wort sie sollen lassen stahn  

und kein’ Dank dazu haben; 

er ist bei uns wohl auf dem Plan  

mit seinem Geist und Gaben. 

Nehmen sie den Leib, 

Gut, Ehr, Kind und Weib: 

lass fahren dahin,  

sie haben’s kein’ Gewinn, 

das Reich muss uns doch bleiben. 

VL-33 Augen feucht von Tränen 

Lauter Augen feucht von Tränen, 

lauter Herzen voll von Gram! 

Keiner kann es sich verhelen, 

daß er schweren Abschied nahm, 

daß er schweren Abschied nahm. 

Kommen wir zu jenem Berge, 

schauen wir zurück in's Tal, 

schau'n uns um nach allen Seiten, 

seh'n die Stadt zum letztenmal,  

seh'n die Stadt zum letztenmal. 

Wann der Winter ist vorüber 

und der Frühling zieht in's Feld, 

will ich werden wie ein Vöglein, 

fliegen durch die weite Welt, 

fliegen durch die weite Welt. 

Dahin fliegen will ich wieder, 

wo's mir lieb und heimisch war. 

Freunde, muß ich heut' auch wandern, 

kehr ich heim doch über's Jahr, 

kehr ich heim doch über's Jahr. 

Über's Jahr zur Zeit der Pfingsten 

pflanz' ich Maien dir an's Haus, 

bringe dir aus weiter Ferne 

einen frischen Blumenstrauß, 

einen frischen Blumenstrauß. 

VL-34 Leise rieselt der Schnee 

 

Leise rieselt der Schnee, 

still und starr ruht der See 

weihnachtlich glänzet der Wald: 

Freue dich, Christkind kommt bald! 

In den Herzen ist's warm, 

still schweigt Kummer und Harm, 

Sorge des Lebens verhallt: 

Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

VL-35 O, Tannenbaum 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Wie gründ sind deine Blätter! 

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

Nein auch im Winter, wenn es schneit. 

O Tannenbaum, o Tannenbaum  

Wie grün sind deine Blätter! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Du kannst mir sehr gefallen! 

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 

Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Du kannst mir sehr gefallen! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Dein Kleid will mich was lehren: 

Die Hoffnung und Beständigkeit 

Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Dein Kleid will mich was lehren! 

 

VL-36 Nikolauslied 

 

Lasst uns froh und munter sein 

und uns recht von Herzen freuen  

Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

 

Dann stell ich den Teller auf, 

Nikolaus legt gewiss was drauf  

Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

 

Dann geh ich vergnügt zur Ruh, 

bet und schließ die Augen zu.  

Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

 

Wenn ich schlaf dann träume ich. 

Jetzt bringt Nikolaus was für mich. 

Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

 

Wenn ich aufgestanden bin, 

lauf ich schnell zum Teller hin. 

Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

 

Ei was steht da in der Eck, 

eine große Mann voll Weck. 
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Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

aufVater, Mutter seht einmal, 

was ich schöne Sachen hab. 

Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

 

Nilolaus ist ein guter Mann, 

dem man nicht genug danken kann. 

Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

 

VL-37 Stille Nacht 

 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

Nur das traute, hochheilige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar, 

Schlaf in himmlischer Ruh, 

Schlaf in himmlischer Ruh. 

 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb aus deinem göttlichen Mund, 

Da uns schlägt die rettende Stund, 

Christ, in deiner Geburt, 

Christ, in deiner Geburt. 

 

VL-38 In einem Dorf im Schwabenland 

 
In einem Dorf im Schwabenland, 

da lebt, uns allen wohlbekammt, 

da wohnt in einem Häus'chen klein, 

das arme Dorfschulmeisterlein. 

Des sonntags ist er Organist, 

des montags fährt er seinen Mist, 

des dienstags hütet er die Schwein, 

das arme Dorfschulmeisterlein. 

Des mittwochs fährt er in die Stadt 

und kauft, was er zu kaufen hat, 

'nen halben Hering kauft er ein, 

das arme Dorfschulmeisterlein. 

Des donnerstags geht er in die Schul' 

und legt die Buben übern Stuhl 

er haut so lange, bis sie schrein, 

das arme Dorfschulmeisterlein. 

Und wenn im Dorfe Hochzeit ist, 

dann könnt ihr sehen, wie er frißt. 

Was er nicht frißt, das steckt er ein, 

das arme Dorfschulmeisterlein. 

Und wird im Dorf ein Kind getauft, 

dann könnt ihr sehen, wie er sauft, 

elf Halbe schüttet er sich ein, 

das arme Dorfschulmeisterlein. 

Und wird im Dorf ein Schwein geschlacht, 

dann könnt ihr sehen, wie er lacht, 

die größte Wurst ist ihm zu klein, 

dem armen Dorfschulmeisterlein. 

Und wenns im Dorfe einmal brennt, 

dann könnt ihr sehen, wie er rennt, 

die nächste Ecke rennt er ein, 

das arme Dorfschulmeisterlein. 

Und wenn er dann gestorben ist, 

begräbt man ihn auf seinem Mist. 

Das Huhn setzt ihm den Leichenstein, 

dem armen Dorfschulmeisterlein. 

VL-39 Kling, Glöckchen 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 

Laßt mich ein, ihr Kinder, 

ist so kalt der Winter, 

öffnet mir die Türen, 

laßt mich nicht erfrieren. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 

Mädchen hört und Bübchen, 

macht mir auf das Stübchen, 

bring’ euch milde Gaben, 

sollt' euch dran erlaben. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 

Hell erglühn die Kerzen, 

öffnet mir die Herzen, 

will drin wohnen fröhlich, 

frommes Kind, wie selig. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 

VL-40 Es war eine Mutter 

Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, 

den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. 

 

Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, 

der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee. 

 

Und wie sie sich schwingen im Jahresreihn, 

so tanzen und singen wir fröhlich darein. 

VL-41 Ein guter Dienst 
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Ich weiß ein Meidlein hübsch und fein, 

das wollt mein steter Buhle sein 

in Züchten und in Ehren, 

Dieweil ich hab das Leben mein, 

Ihr Diener will ich sein. 

Ihr Mündlein roth wie ein Rubin, 

Ihr Äuglein klar wie Sonnenschein, 

Ihr Wänglein rosinfarb sein. 

Darin trägt sie zwei Grübelein, 

wie könnt sie schöner sein! 

Ihr Leib ist grad und wohlgestalt. 

Ihr Herz verändert sich nicht bald. 

Standhaft ist ihr Gemüte, 

Von edel Tugend hoch geziert, 

Wie ihr ziemt und gebürt. 

VL-42 Liebchen wallt in fernem Lande 

Liebchen wallt in fernem Lande 

Meine Küsse geb ich dir, 

Goldnes Ringlein! dich zum Pfande 

Ließ sie, unter Küssen, mir 

Ach! da kam sie, leiser, trauter 

Hatt ein Auge, rein und hold 

Und ein Herz ein Herz, so lauter 

Schönes Ringlein! wie dein Gold 

Liebchen gab dich mir, und sagte 

Nimm es, bleib ihm ewig gut 

Und ich schwör es dir: Ich wagte 

Dir zu Gunsten, all mein Blut 

Goldnes Ringlein! süßes, liebes 

Machst, daß mir die Sonne scheint, 

Kommt ein Wölkchen oft, ein trübes 

Hat´s in kurzem ausgeweint. 

Du beginnst die schöne Kette, 

Die man von der Treu empfängt, 

Die so fest am Sterbebette 

Mit dem letzten Ringlein hängt. 

Wo du noch, den matten Blicken 

Schimmernd, Wonn und Hoffnung bist, 

Weil in Welten voll Entzücken 

Liebchen mich hinüber küßt. 

VL- 43 Mein Vater war ein Wandersmann 

Mein Vater war ein Wandersmann 

Und mir steckt's auch im Blut, 

Drum wandr' ich froh so lang ich kann 

Und schwenke meinen Hut 

Valeri, valera 

Valeri, valera ha ha ha ha ha 

Valeri, valera 

Und schwenke meinen Hut 

 

Das Wandern schafft stets frische Lust, 

Erhält das Herz gesund, 

Frei atmet draußen meine Brust, 

Froh singet stets mein Mund. 

Valeri, valera 

Valeri, valera ha ha ha ha ha 

Valeri, valera 

Froh singet stets mein Mund. 

 

Warum singt dir das Vögelein 

So freudevoll sein Lied? 

Weil's nimmer hockt, landaus, landein 

Durch and're Fluren zieht. 

Valeri, valera 

Valeri, valera ha ha ha ha ha 

Valeri, valera 

Durch and're Fluren zieht. 

 

Was murmelt's Bächlein dort und rauscht 

So lustig hin durch's Rohr? 

Weil's frei sich regt, mit Wonne lauscht 

Ihm dein empfänglich Ohr 

Valeri, valera 

Valeri, valera ha ha ha ha ha 

Valeri, valera 

Ihm dein empfänglich Ohr. 

Drum trag ich's Ränzel und den Stab 

Weit in die Welt hinein 

Und werde bis ans kühle Grab 

Ein froher Wandrer sein. 

Valeri, valera. 

Valeri, valera ha ha ha ha ha 

Valeri, valera 

Ein froher Wandrer sein. 

VL-44 An der Saale hellem Strande 

An der Saale hellem Strande 

stehen Burgen stolz und kühn; 

ihre Dächer sind zerfallen, 

und der Wind streicht durch die Hallen, 

Wolken ziehen drüber hin. 

Zwar die Ritter sind verschwunden, 

nimmer klingen Speer und Schild: 

Doch dem Wandersmann erscheinen 

in den altbemoosten Steinen 

oft Gestalten zart und mild. 

Droben winken holde Augen, 

freundlich lacht manch roter Mund: 

Wandrer schaut wohl in die Ferne, 

schaut in holder Augen Sterne, 

Herz ist heiter und gesund. 

Und der Wandrer zieht von dannen, 

denn die Trennungsstunde ruft; 

und er singt Abschiedslieder, 
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Lebewohl tönt ihm hernieder, 

Tücher wehen in der Luft.  

VL-45 Mariechen saß weinend im Garten 

 

Mariechen saß weinend im Garten, 

Im Grase lag schlummernd ihr Kind. 

In ihren blonden Locken 

Spielt leise der Abendwind. 

Sie saß so still und träumend,. 

So einsam und so bleich 

Dunkle Wolken zogen vorüber, 

Und Wellen schlug der Teich. 

Der Geier steigt über die Berge, 

Die Möve zieht stolz einher. 

Es weht ein Wind von ferne, 

Schon fallen die Tropfen schwer. 

Schwer von Mariechens Wangen 

Eine heiße Träne rinnt 

Und schluchzend in den Armen 

Hält sie ihr schlummernd Kind. 

Hier liegst du so ruhig von Sinnen, 

Du armer verlassener Wurm. 

Du träumst noch nicht von Sorgen, 

Dich schreckt noch nicht der Sturm. 

Dein Vater hat uns verlassen, 

Dich und die Mutter dein. 

Drum sind wir armen Waisen 

in dieser Welt allein. 

Dein Vater lebt herrlich in Freuden. 

Gott laß es ihm wohl ergehn. 

Er denkt nicht an uns beide, 

Will mich und dich nicht sehn. 

Drum wollen wir uns beide 

Hier stürzen in den See. 

Dort sind wir dann geborgen 

Vor Kummer, Ach und Weh. 

Da öffnet das Kindlein die Augen, 

Blickt freundlich sie an und lacht. 

Die Mutter weint vor Freuden 

Und drückt’s an ihr Herz mit Macht. 

Nein, nein, wir wollen leben, 

Wir beide, du und ich. 

Dem Vater sei’s vergeben, 

So glücklich machst du mich. 

VL-46 Es blies ein Jäger wohl in sein Horn 

Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, 

Und alles was er blies, das war verlor'n. 

Hallia hussassa! Tirallala! 

Und alles was er blies, das war verlor'n. 

Und soll mein Blasen denn ganz verloren sein, 

viel lieber wollt' ich kein Jäger sein. 

Hallia hussassa! Tirallala! 

Viel lieber wollt' ich kein Jäger sein. 

Er zog sein Netz wohl über einen grünen Strauch, 

darunter sprang ein schwarzbraunes Mädel raus. 

Hallia hussassa! Tirallala! 

Da sprang ein schwarzbraunes Mädel heraus. 

"Ach schwarzbraunes Mädel, entspring mir nicht! 

Ich habe große Hunde, die holen dich." 

Hallia hussassa! Tirallala! 

"Ich habe große Hunde, die holen dich." 

"Deine großen Hunde, die fürcht ich nicht, 

Sie kennen meine hohen, weiten Sprünge nicht." 

Hallia hussassa! Tirallala! 

"Sie kennen meine hohen, weiten Sprünge nicht." 

"Deine hohen weiten Sprünge, die kennen sie wohl. 

Sie wissen, dass du heute noch sterben sollst." 

Hallia hussassa! Tirallala! 

"Sie wissen, dass du heute noch sterben sollst." 

"Und sterbe ich heute, so bin ich tot, 

Begräbt man mich unter Rosen rot." 

Hallia hussassa! Tirallala! 

"Begräbt man mich unter Rosen rot." 

"Wohl unter die Rosen, wohl unter den Klee, 

Darunter vergeh' ich nimmermeh'." 

Hallia hussassa! Tirallala! 

"Darunter vergeh' ich nimmermeh'." 

Er warf ihr das Netz wohl über'n Leib, 

Da ward sie des jungfrischen Jägers Weib. 

Hallia hussassa! Tirallala! 

Da ward sie des jungfrischen Jägers Weib. 

VL-47 Wenn wir durch die Straßen ziehen 

Wenn wir durch die Straßen ziehen, 

recht wie Bursch´ in Saus und Braus, 

schauen Augen, blau und graue, 

schwarz und braun aus manchem Haus, 

und ich lass die Blicke schweifen, 

durch die Fenster hin und her, 

fast als wollt´ ich eine suchen, 

die mir die Allerliebste wär. 

Und doch weiss ich, dass die eine 

wohnt viel Meilen weit von mir, 

und doch muss ich immer gucken 

nach den schmucken Jungfern hier! 

Liebchen, woll dich nicht betrüben, 

wenn dir eins die Kunde bringt, 

und dass dich’s nicht überrasche, 

dieses Lied der Wandrer sing. 

Liebchen, nicht um Goldeslohne 

hört ich auf, dir treu zu sein, 
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nicht um eine Königskrone: 

ewig, ewig bleib ich dein. 

Doch das Schau’n nach hübschen Mädchen, 

die so freundlich nach mir sehn, 

nach den braunen, nach den blonden 

wirst du mir doch zugestehn. 

 

Wenn wir bei den Gläsern sitzen 

unser Herz der Wein erfreut; 

wenn die Lieder hell erklingen 

sich manch Freundschaftsband erneut; 

dann, mein Liebchen, blicke freundlich 

hörst du Lied und Becherklang: 

dann gedenk ich deiner Liebe 

und dich feiert mein Gesang! 

 

VL-48 Hab mein Wage vollgelade 

 

Hab mein Wage vollgelade, 

voll mit alten Weibsen. 

Alös wir in die Stadt 'nein kamen, 

hubn sie an zu keifen. 

Drum lad ich all mein Lebetage 

kein alte Weibsen auf mein Wage. 

Hü, Schimmel, hü. hü, Schimmel, hü! 

Hab mei Wage vollgelade, 

voll mit Männern, alten. 

Als wir in die Stadt 'nein kamen, 

murrten sie und schalten. 

Drum lad ich all mei Lebetage 

nie alte Männer auf mei Wage. 

Hü, Schimmel, hü! 

Hab mei Wage vollgelade, 

voll mit jungen Mädchen. 

Als wir zu dem Tor 'nein kamen, 

sangen sie durchs Städtchen. 

Drum lad ich all mei Lebetage 

nur junge Mädchen auf mein Wage. 

Zieh, Schimmel, zieh! 

VL-49 In einem Polenstädtchen 

In einem Polenstädtchen 

da lebte einst ein Mädchen, 

die war so schön.  
Sie war das allerschönste Kind, 

das man in Polen findt. 

Aber nein, aber nein, sprach sie, 

ich küsse nie. 

Wir spielten Schach und Mühle 

und sie verlor beim Spiele 

ihr ganzes Geld.  

Ich zahl dir alle deine Schuld 

um eines Kusses Huld: 

Aber nein, aber nein, sprach sie, 

ich küsse nie! 

Ich führte sie zum Tanze, 

da fiel aus ihrem Kranze 

ein Röslein rot. 

Ich hob es auf von ihrem Fuß, 

bat sie um einen Kuß: 

Aber nein, aber nein, sprach sie, 

ich küsse nie!  

Und als der Tanz zu Ende, 

reicht sie mir beide Hände 

zum Abschied hin: 

Komm her, du stolzer Kanonier, 

bekommst den ersten Kuß von mir, 

vergiß Maruschka nicht, 

das Pölenkind. 

Und als ich kam nach Polen, 

Maruschka mir zu holen,  

Ich suchte hier und suchte dort, 

ich suchte sie an jedem Ort, 

ich fand Mamschka nicht, 

das Polenkind. 

In einem kleinen Teiche, 

da fischt man eine Leiche, 

die war so schön. 

Sie trag 'nen Zettel in der Hand, 

darauf geschrieben stand: 

Ich hab einmal geküßt 

und schwer gebüßt.  

VL-50 Sieben Wünsche 

Hätt ich sieben Wünsch in meiner Gwalt, 

so sollt ich wünschen: Allzeit jung und nimmer alt. 

 

Der andre Wunsch der sollte sein, 

daß nimmer die Seel käm in höll´sche Pein. 

Der dritte Wunsch der sollte sein: 

schöne Jungfrauen und rheinischen Wein. 

 

Der vierte Wunsch der sollte sein: 

Allzeit fröhlich und nimmermehr traurig sein. 

 

Der fünfte Wunsch der sollte sein: 

Gelds und Guts genug und niemand schüldig sein. 

 

Der sechste Wunsch der sollte sein, 

daß alle falschen Zungen nichts wären und nichts wüß-

ten. 

 

Der siebte Wunsch, der sollte sein, 

Daß jeder bei seiner Liebsten wär und ich bei der mein. 

 

VL-51 Gott grüß mir die im braunen Rock 

 
Gott grüß mir die im braunen Rock, 

weil sie mir ist die liebste Dock, 

denn sie ist gezieret gar wol 

mit Schön und Tugend wie sie sein soll. 
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Wem sollt solches Döckelein 

nicht auf Erden die Liebste sein? 

 

Sie hat ja recht goldfarbenes Haar 

und wie kristallen Äuglein klar, 

zart und schön Wänglein fein 

und ein rosenrothes Mündelein. 

Wem sollt solches Döckelein 

nicht auf Erden die Liebste sein? 

 

Schneeweiß sind ihre Händelein, 

am ganzen Leib geschlank und fein, 

von achtzehn Jahren ist sie nun 

Goll wolle sie mir behüten thun. 

Wem sollt solches Döckelein 

nicht auf Erden die Liebste sein? 

 

VL-52 Abendlied 

 

Der Mond ist aufgegangen, 

Die goldnen Sternlein prangen 

Am Himmel hell und klar; 

Der Wald steht schwarz und schweiget, 

Und aus den Wiesen steiget 

Der weiße Nebel wunderbar. 

 

Wie ist die Welt so stille, 

Und in der Dämmrung Hülle 

So traulich und so hold! 

Als eine stille Kammer, 

Wo ihr des Tages Jammer 

Verschlafen und vergessen sollt. 

 

Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen, 

Und ist doch rund und schön! 

So sind wohl manche Sachen, 

Die wir getrost belachen, 

Weil unsre Augen sie nicht sehn. 

 

Wir stolze Menschenkinder 

Sind eitel arme Sünder 

Und wissen gar nicht viel; 

Wir spinnen Luftgespinste 

Und suchen viele Künste 

Und kommen weiter von dem Ziel. 

 

Gott, laß uns dein Heil schauen, 

Auf nichts Vergänglichs trauen, 

Nicht Eitelkeit uns freun! 

Laß uns einfältig werden 

Und vor dir hier auf Erden 

Wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

 

Wollst endlich sonder Grämen 

Aus dieser Welt uns nehmen 

Durch einen sanften Tod! 

Und, wenn du uns genommen, 

Laß uns in Himmel kommen, 

Du unser Herr und unser Gott! 

 

So legt euch denn, ihr Brüder, 

In Gottes Namen nieder; 

Kalt ist der Abendhauch. 

Verschon uns, Gott! mit Strafen, 

Und laß uns ruhig schlafen! 

Und unsern kranken Nachbar auch! 

 

 

 

VL-53 Drei Laub auf einer Linden 

 

Drei Laub auf einer Linden 

blühen also wohl, ja wohl. 

Sie tät viel tausend Sprünge, 

ihr herz war freudenvoll, 

ich gönn's dem Maidlein wohl. 

Sie hat ein'n roten Munde 

und zwei Äuglein klar, ja klar, 

auch ein'n schneeweißem Leibe, 

dazu goldfarbnes Haar; 

das zieret sie fürwahr. 

Das Maidlein, das ich meine, 

ist so hübsch und fein, ja fein, 

wenn ich dasselb anblicke, 

freut sich das Herze mein; 

des eigen will ich sein. 

VL-54 Wie hat das Gott so schön bedacht 

Wie hat das Gott so schön bedacht,  

daß er die Wanderburschen macht.  

Denn wenn kein Wanderbursche wär , 

wo käm’ das liebe Wandern her? 

 

So manche Täler, manche Höh'n, 

sie blieben still und ungeseh'n;  

so mancher schöne, grüne Wald  

würd ungesehen groß und alt.  

 

So manches liebe Gläschen Wein  

müßt' da so ungetrunken sein;  

so mancher Mund, der küßlich ist,  

blieb da – ach Gott – so ungeküßt.  

 

Als unten ich im Tale ging, 

da pocht's an's Fensterlein: Kling, kling!  

Ein holdes Mägd'lein schaut heraus,  

das sah so lieb, so freundlich aus.  

 

Des holden Mädchens Angesicht  

vergeß ich meiner Lebtag nicht; 

es füllt mein armes Herz mit Weh, 

so lang – bis ich ein andres seh!  

 

Drum hat das Gott so schön bedacht,  

daß er die Wanderburschen macht;  

denn wenn kein Wanderbursche wär',  

wo käm' das liebe Wandern her? 

 

VL-55 Guter Mond, du gehst so stille 
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Guter Mond, du gehst so stille 

in den Abendwolken hin, 

bist so ruhig, und ich fühle, 

daß ich ohne Ruhe bin. 

Traurig folgen meine Blicke 

deiner stillen heitern Bahn. 

O wie hart ist mein Geschicke, 

daß ich dir nicht folgen kann! 

Guter Mond, dir darf ich's klagen, 

was mein banges Herze kränkt, 

und an wen mit bittern Klagen 

die betrübte Seele denkt! 

Guter Mond, du sollst es wissen, 

weil du so verschwiegen bist, 

warum meine Tränen fließen, 

und mein Herz so traurig ist. 

Dort in jenem kleinen Tale, 

wo die dunklen Bäume stehn, 

nah' bei jedem Wasserfalle 

wirst du eine Hütte sehn! 

Geh' durch Wälder, Bach und Wiesen. 

Blicke sanft durch's Fenster hin, 

so erblickest du Elisen, 

aller Mädchen Königin. 

Nicht in Gold und nicht in Seide 

wirst du dieses Mädchen sehn; 

nur im schlichten netten Kleide 

pflegt mein Mädchen stets zu gehen. 

Nicht vom Adel, nicht vom Stande, 

was man sonst so hoch verehrt, 

nicht von einem Ordensbande 

hat mein Mädchen seinen Wert. 

Nur ihr reizend gutes Herze 

macht sie liebenswert bei mir; 

gut im Ernste, froh im Scherze, 

jeder Zug ist gut an ihr. 

Ausdrucksvoll sind die Gebährden, 

froh und heiter ist ihr Blick; 

kurz, von ihr geliebt zu werden, 

scheinet mir das größte Glück. 

Mond, du Freund der reinen Triebe, 

schleich' dich in ihr Kämmerlein; 

sage ihr, daß ich sie liebe, 

daß sie einzig und allein 

mein Vergnügen, meine Freude, 

meine Lust, mein alles ist, 

daß ich gerne mit ihr leide, 

wenn ihr Aug' in Tränen fließt. 

Daß ich aber schon gebunden, 

und nur, leider! zu geschwind 

meine süßen Freiheitsstunden 

schon für mich verschwunden sind; 

und daß ich nicht ohne Sünde 

lieben könne in der Welt. 

Lauf' und sag's dem guten Kinde, 

ob ihr dieses Lieb gefällt. 

VL-56 Wenn ich ein Vöglein wär 

Wenn ich ein Vöglein wär 

und auch zwei Flügel hätt, 

flög ich zu dir. 

Weils aber nicht kann, 

bleib ich all hier. 

Bin ich gleich weit von dir, 

bin ich doch im Traum bei dir 

und red mit dir; 

wenn ich erwachen tu, 

bin ich allein. 

Es vergeht kein' Stund in der Nacht, 

da nicht mein Herz erwacht 

und an dich denkt, 

daß du mir viel tausendmal, 

dein Herz geschenkt. 

VL-57 Angelegt den Sommerrock 

Angelegt den Sommerrock 

Auf, ergriffen Hut und Stock, 

Himmel steht im blausten Kleide, 

Erd´ in ihrer grünsten Seide, 

Ei, wie lacht des Wandrers Herz 

Heut‘ am letzten Tag im März. 

Wann ist wo ein Mai erschienen 

Mit so hellen, heitern Mienen? 

Luft und Licht, und Farb und Glut! 

In den Adern schwillt das Blut, 

Heißt uns ferne Reisen wagen 

In so wunderbaren Tagen. 

Morgen grüßet mich April. 

Was doch der erst bringen will? 

Ringsum tausend Knospen träumen, 

Morgen blühn sie von den Bäumen. 

VL-58 Im Wald und auf der Heide 

 

Im Wald und auf der Heide 

da such' ich meine Freude, 

ich bin ein Jägersmann, 

ich bin ein Jägersmann! 

Die Forsten treu zu pflegen, 

das Wildbret zu erlegen, 

mein Lust hab ich daran, 

mein Lust hab ich daran. 

Halli, hallo, halli, hallo 

mein Lust hab ich daran. 

 

Trag ich in meiner Tasche 

ein Trünklein in der Flasche, 
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zwei Bissen liebes Brot, 

zwei Bissen liebes Brot, 

brennt lustig meine Pfeife, 

wenn ich den Wald durchschreife 

da hat es keine Not, 

da hat es keine Not. 

Halli, hallo, halli, hallo, 

mein Lust hab ich daran. 

 

Im Walde hingestrecket, 

den Tisch mit Moos mir decket, 

die freundliche Natur, 

die freundliche Natur, 

den treuen Hund zur Seite 

ich mir das Mahl bereite, 

auf Gottes freier Flur, 

auf Gottes freier Flur. 

Halli, hallo, halli, hallo, 

mein Lust hab ich daran. 

 

Das Huhn im schnellen Fluge, 

die Schnepf´ im Zickzackzuge 

treff ich mit Sicherheit, 

treff ich mit Sicherheit, 

die Sauen, Reh' und Hirsche 

erleg ich auf der Pirsche, 

der Fuchs lässt mir sein Kleid, 

der Fuchs lässt mir sein Kleid. 

Halli, hallo, halli, hallo, 

mein Lust hab ich daran. 

 

Und streich ich durch die Wälder, 

und zieh ich durch die Felder 

einsam den ganzen Tag, 

einsam den ganzen Tag; 

doch schwinden mir die Stunden 

gleich flüchtigen Sekunden, 

tracht ich dem Wilde nach, 

tracht ich dem Wilde nach. 

Halli, hallo, halli, hallo, 

mein Lust hab ich daran. 

 

Wenn sich die Sonne neiget, 

der feuchte Nebel steiget, 

mein Tagwerk ist getan, 

mein Tagwerk ist getan. 

Dann zieh ich von der Heide 

zur häuslich stillen Freude, 

ein froher Jägersmann, 

ein froher Jägersmann! 

Halli, hallo, halli, hallo, 

mein Lust hab ich daran. 

 

 

VL-59 Es spielt ein Ritter mit einer Magd 

Es spielt ein Ritter mit einer Magd, 

sie spielten alle beide. 

Und als der helle Morgen anbrach, 

da fing sie an zu weinen. 

Weine nicht, weine nicht, brauns Mägdelein, 

dein Ehr will ich dir bezahlen. 

Ich will dir geben den Reitknecht mein 

dazu dreihundert Thaler. 

Den Reitknecht und den mag ich nicht, 

ich will den Herren selber. 

Und wenn ich den Herrn nicht selber krieg, 

so geh ich zu meiner Frau Mutter. 

Als sie nun vor die Stadt Augsburg kam 

wol an die lange Brücke, 

Da sah sie ihre Frau Mutter stehn, 

die thät ihr freundlich winken. 

Willkommen, willkommen, liebs Töchterlein, 

wie ist es dir ergangen, 

Daß dir dein Rock von vorne zu klein 

und hinten viel zu lange. 

Und wie es mir ergangen ist, 

das darf ich dir wol sagen. 

Ich hab mit einem jungen Ritter gespielt, 

ein Kindlein muß ich tragen. 

Sie nahm das Mägdlein bei der Hand 

und führt sie gleich zu Tische. 

Sie setzt ihr auf einen Becher Wein 

dazu gebackne Fische. 

Ach, Mutter liebste Mutter mein, 

ich kann nicht essen noch trinken. 

Macht mir ein Bettlein weiß und fein, 

daß ich darin kann liegen. 

Und als es kam um Mitternacht, 

dem Ritter träumts gar schwere. 

Als wenn sein herzallerliebster Schatz 

im Kindbett gestorben wäre. 

Steh auf, steh auf , lieb Reitknecht mein, 

sattel mir und dir zwei Pferde. 

Wir wollen reiten Tag und Nacht, 

bis wir den Traum erfahren. 

Und als sie über die Heid naus kamn, 

hörten sie ein Glöcklein läuten. 

Ach, reicher Gott vom Himmel herab, 

was mag doch dies bedeuten. 

Und als sie vor die Stadt Augsburg kamn 

wohl vor die hohen Tore, 

Da brachten sie eine Leiche getragn 

auf einer Todtenbahre. 

Setzt ab, setzt ab, ihr Träger mein, 

die Leiche will ich beschauen. 

Es möcht mein Herzallerliebste sein 

mit ihrn schwarzbraunen Augen. 
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Er deckt ihr auf das Leichentuch 

und sah ihr unter die Augen. 

Du bist fürwahr mein Schatz gewest 

und hasts nicht wollen glauben. 

Er deckt ihr auf das Leichentuch 

und schaut ihr auf die Hände. 

Du bist einmal mein Schatz gewest 

nun aber hats ein Ende. 

Er deckt ihr auf das Leichentuch 

und schaut ihr auf die Füße. 

Du bist einmal mein Schatz gewest 

nun aber schläfst du süße. 

Er zog heraus sein blankes Schwert 

und stach sich in sein Herze. 

Hast du gelitten Angst und Pein, 

so will ich leiden Schmerzen. 

Nun machet mir ein tiefes Grab 

wol zwischen Stein und Mauern. 

Es soll mein herzallerliebster Schatz 

in meinen Armen verfaulen. 

Man legt den Ritter zu ihr in Sarg, 

begrub sie unter die Linden. 

Es stunde an kein halbes Jahr, 

da wuchsen herauf zwei Lilien. 

VL-60 Das Lieben bringt groß Freud 

Das Lieben bringt groß Freud, 

das wissen alle Leut. 

Weiß mir ein schönes Schätzelein 

mit zwei schwarzbraunen Äugelein, 

das mir, das mir, 

das mir mein Herz erfreut. 

Ein Briefle schrieb sie mir, 

i sollt treu bleiben ihr. 

Drauf schick ich ihr ein Sträußele, 

schön Rosmarin und Nägele, 

sie soll, sie soll, 

sie soll mein eigen sein! 

Mein eige soll sie sein, 

kein'm andre mehr als mein. 

So leben wir in Freud und Leid, 

bis uns Gott der Herr auseinander scheidt. 

Ade, ade, 

ade, mein Schatz, ade! 

VL-61 Hänschen klein 

Hänschen klein, ging allein 

In die weite Welt hinein. 

Stock und Hut stehn im gut, 

er ist wohlgemut. 

Aber Mama weinet sehr, 

Hat ja nun kein Hänschen mehr! 

Da besinnt sich das Kind, 

kehrt nach Haus geschwind. 

 

Lieb Mama, ich bin da 

ich, dein Hänschen, hoppsassa! 

Glaube mir, ich bleib hier 

geh nicht mehr fort von dir! 

Da freut sich die Mutter sehr 

und das Hänschen noch viel mehr 

denn es ist, wie ihr wißt 

gar so schön bei ihr. 

VL-62 Wo bist du gewesen Herzenstöchterlein? 

Wo bist du denn gewesen, 

Herzenstöchterlein? 

„In der Schule bin ich gewesen 

Stiefmutter mein.“ 

Was hast du da genähet. 

Herzenstöchterlein? 

„Lauter kleine Mützen 

Stiefmutter mein.“ 

Was hast du da gegessen, 

Herzenstöchterchen mein? 

„Lauter kleine Auerpfeffer 

Stiefmutter mein.“ 

Wo ließest du denn die Knochen? 

„Die gab ich meinen Hunden.“ 

Wo ließest du die Hunde? 

„Die starben all in einer Stunde.“ 

Was wünschest du denn deinem Vater? 

„Einen goldnen Stuhl im Himmel.“ 

Was soll darüber schweben? 

„Lauter kleine Engel.“ 

Was wünschst du denn deiner Schwester? 

„Alle meine Kleider.“ 

Was wünschst du denn deinem Bruder? 

„All mein Gold und Silber.“ 

Was wünschest du denn deiner Stiefmutter? 

„Einen hölzernen Stuhl in der Hölle.“ 

Was soll darüber schweben? 

„Lauter kleine Flammen.“ 

Was wünschst du dir denn selber? 

„Daß ich sterben möge.“ 

Was soll denn über deinem Grabmal stehen? 

„Hier ruht des Königs Tochter ganz allein.“ 

VL-63 Auf, laßt die Gläser klingen 

Auf, laßt die Gläser klingen, 

daß es beim muntern Singen 

recht hell dazwischen schallt! 
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Laßt leben, was da lebet 

und gute Laune hebet, 

daß laut das Echo hallt 

Halli, hallo, halli, hallo, 

der Frohsinn gedeihe in unserer Reihe 

Halli, hallo, halli, hallo, 

der Frohsinn lebe hoch! 

Wir wissen, daß auf Erden 

es nie kann schöner werden 

als jetzt zur Jugendzeit. 

Drum nützet es recht weise 

das Stückchen Erdenreise 

die Jugendherrlichkeit. 

Halli, hallo, halli, hallo, 

der Frohsinn gedeihe in unserer Reihe. 

Halli, hallo, halli, hallo, 

der Frohsinn lebe hoch! 

In Liebchens Augensterne 

da schau´n wir ach so gerne, 

ihr weihen wir dies Glas, 

Wenn auf der Welt nichts bliebe 

als ihre Treu und Liebe, 

der Himmel wäre das. 

Halli, hallo, halli, hallo, 

der Frohsinn gedeihe in unserer Reihe 

Halli, hallo, halli, hallo, 

der Frohsinn lebe hoch! 

Die Freundschaft bleibt die Kette 

hier und an jeder Stätte, 

die uns zusammen hält. 

Reicht euch die Bruderhände, 

bleibt Freunde bis ans Ende 

auf dieser schönen Welt. 

Halli, hallo, halli, hallo, 

der Frohsinn gedeihe in unserer Reihe 

Halli, hallo, halli, hallo, 

der Frohsinn lebe hoch! 

VL-64 Es stand ein Baum im Odenwald 

Es stand ein Baum im Odenwald,  

der hatt viel grüne Äst',  

da bin ich schon vieltausendmal  

mit meinem Schatz gewest. 

 

Da sitzt ein schöner Vogel drauf, 

der pfeift so wunderschön,  

ich und mein Schatz, wir lauern drauf,  

wenn wir miteinandergehn. 

 

Der Vogel sitzt in seinem Nest, 

 wohl auf dem grünen Baum.  

Ach, Schätzel, bin ich bei dir g'west  

oder war es nur ein Traum? 

Und als ich wiederkam zu ihr,  

verdorret war der Baum,  

ein andrer Liebster stand bei ihr; 

jawohl, es war ein Traum! 

 

Der Baum, der stand im Odenwald  

und ich bin in der Schweiz.  

Da liegt der Schnee so kalt, so kalt,  

mein Herz es mir zerreißt! 

 

 

 

VL-65 Ach, was ist die Liebe 

für ein süßes Ding 

Ach, was ist die Liebe 

Für ein süßes Ding! 

Sorgenlos, wie Kinder, 

Führt sie uns durchs Leben. 

Unser ganzes Leben 

Flieht mit ihr geschwinder, 

Als uns ohne Liebe 

Sonst ein Tag verging! 

Ach, was ist die Liebe 

Für ein süßes Ding 

Ach, was ist die Liebe 

Für ein süßes Ding! 

Mut gibt sie zur Arbeit, 

Hilft sie uns verrichten. 

Eine Blumenkette 

Werden unsre Pflichten, 

Und am Thron der Liebe 

Hängt der Kette Ring. 

Ach, was ist die Liebe 

Für ein süßes Ding! 

Ach, was ist die Liebe 

Für ein süßes Ding! 

Unsre Seele hebet 

Sich auf ihrem Flügel, 

Unsre Seele schwebet, 

Neu von ihr belebet, 

Über Tal und Hügel, 

Gleich dem Schmetterling. 

Ach, was ist die Liebe 

Für ein süßes Ding! 

VL-66 Brüder, lagert euch im Kreise 

Brüder, lagert euch im Kreise. 

trinkt nach alter Väter Weise, 

leert die Gläser, schwenkt die Hüte 

auf der goldnen Freiheit Wohl. 

Flur, wo wir als Knaben spielten, 

Ahnung künft'ger Taten fühlten, 

süßer Traum der Kinderjahre, 

kehr' noch einmal uns zurück! 
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Mädchen, die mit keuschen Trieben 

nur den braven Jüngling heben, 

nie der Tugend Reiz entstellen, 

sei ein schäumend Glas gebracht! 

Deutschlands Jünglingen zu Ehren 

will auch ich den Becher leeren, 

die für Ehr' und Freiheit fechten; 

selbst ihr Fall sei heilig mir! 

Männern, die das Herz uns rühren, 

uns den Pfad der Weisheit führen, 

deren Beispiel wir verehren, 

sei ein dreifach Hoch gebracht! 

Brüdern, die vor vielen Jahren 

unsers Bundes Glieder waren, 

die der Bund stets liebt und ehret, 

sei ein schäumend Glas geweiht! 

Brüdern, die befreit von Kummer 

ruhn den langen Grabesschlummer, 

weihn wir, der Erinn'rung heilig, 

diese frohe Libation. 

Unterm Schatten heil'ger Linden 

werden wir uns wiederfinden, 

wo sich Brüder froh umarmen 

in dem Hain Elysiums. 

Wenn ich deinen Kahn besteige, 

trauter Charon! o, so reiche 

mir nochmals den Labebecher 

für den letzten Obolus! 

Weil uns noch die Gläser blinken, 

laßt sie nicht vergebens winken, 

leert sie, Freunde! Schwenkt die Hüte 

auf der goldnen Freiheit Wohl! 

VL-67 O Mägdelein 

O Mägdelein, o Mägdelein, 

Wie falsch ist dein Gemüte! 

Schwurst mir Treu' in meinem Glück, 

Nun bin ich arm, du gehst zurück. 

O Mägdelein, o Mägdelein, 

Wie falsch ist dein Gemüte! 

Der Bach im Tal, der Bach im Tal 

Ist deiner Falschheit Spiegel; 

Er strömt allein, wenn Regen fließt, 

Doch er versiegt, wenn's dürre ist. 

Der Bach im Tal, der Bach im Tal 

Ist deiner Falschheit Spiegel. 

VL-68 Du mein einzig Licht 

Du mein einzig Licht, 

Die Lilg und Ros hat nicht, 

Was an Farb und Schein 

Dir möcht ähnlich sein, 

Nur daß dein stolzer Mut 

Der Schönheit unrecht thut. 

Meine Heimat du, 

Von solcher Lust und Ruh 

Ist der Himmel gar 

Wie die Erde bar. 

Nur daß dein strenges Wort 

Mich wehrt vom süßen Port. 

VL-69 Linchen einst wirst du die Meine  

Linchen, einst wirst du die Meine.  

Linchen, einst werd ich der Deine.  

Du mein Weib und ich dein Mann  

Kann ja doch nicht ewig währen , 

Und Gott wird mir Brot bescheren,  

Daß ich dich ernähren kann. 

 

Müssen wir gleich sparsam leben,  

Wird sich´s nach und nach wohl geben. 

 

Sparsamkeit erhält das Haus. 

Arbeit ich am frühen Morgen, 

Hilfst du mir fein chrichstllch sorgen,  

Langen wir gemächlich aus. 

 

Wahre Liebe ist zufrieden,  

Sei’s ihr kärglich auch beschteden , 

Dennoch froh und wohlgemut 

Unter liebevollen Küssen  

Schmeckt ihr auch der kleinste Bissen 

Überschwenlich süß und gut. 

 

Gibt der liebe Gott uns Kinder,  

Werden frischer und gesünder  

sie bei Wasser als bei Wein,  

Wie die jungen Rosen blühen  

Und bei christlichem Erziehen  

Unsre größte Freude sein. 

 

In der Dämmrung heilgem Grauen  

Füllt ihr schmeichelndes Vertrauen  

Uns mit namenloser Lust. 

Macht die arge Welt uns Schmerzen  

Scheucht ihr unschuldvolles Scherzen  

Jeden Gram aus unsrer Brust. 

 

Haben wir sie treu gepflogen,  

Tugendsam und groß gezogen,  

Und wir sehnen uns nach Ruh , 

Naht sich freundlich unser Ende, 

Drücken weinend ihre Hände  

Uns die müden Augen zu. 

 

Schwören sich bei unserm Grabe 

Fromm an ihrem Wanderstabe  

Durch dies Leben hinzugehn.  

Mäht der Tod auch sie einst nieder , 
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Sehn wir sie im Himmel wieder  

Unter Engeln Gottes stehn. 

 

Lina, dann bist du die Meine.  

Lina, dann bin ich der Deine.  

Ohne Trennung ohne Schmerz. 

Gott mein Traumbild ist zu herrlich 

Wahrheit ,Wahrheit wird es schwerlich . 

Hoffe nicht zu viel, mein Herz. 

 

 

 

 

VL-70 Im Frühling im Frühling 

 

Im Frühling im Frühling, 

wenn wieder grünet Wald und Feld, 

dann sind wir gerüstet 

und wandern durch die Welt. 

Wir wandern mit juvallerallala, 

wir wandern durch die Welt. 

Die Sonne am Himmel 

begleitet uns auf Schritt und Tritt, 

die Vögel im Walde 

die wandern fröhlich mit. 

Und hoch in den Lüften, 

und drunten in dem tiefen Tal, 

in Feldern und Wäldern 

tönt froher Liederschall. 

Das Wandern, das Wandern 

gibt ein zufriedenes Gemüt, 

wir sind wie die Vöglein 

und singen mit ihr Lied. 

 

Und fröhliche Leute, 

die ziehen mit uns auf und ab 

von Lande zu Lande 

mit rüst´gem Wanderstab. 

 

VL-71 Heimlicher Liebe Pein 
 

Mein Schatz, der ist auf die Wanderschaft hin; 

Ich weiß aber nicht, was ich so traurig bin; 

Vielleicht ist er tot und liegt in grauer Ruh', 

Drum bring ich meine Zeit so traurig zu. 

 

Als ich mit meinem Schatz in die Kirch' wollte gehn, 

Viel falsche, falsche Zungen an der Türe stehn; 

Die Eine red't dies, die Andre redet das, 

Das machte mir gar oft die Äuglein naß. 

 

Die Disteln und die Dornen, die stechen so sehr, 

Die falschen, falschen Zungen aber noch viel mehr; 

Kein Feuer auf Erd', das brennet also heiß, 

Als heimlich stille Lieb', die niemand weiß. 

 

Ach, herzliebster Schatz, und ich bitt' dich noch eins: 

Du wollest doch bei meinem Begräbnis sein: 

Bei meinem Geleit ins kühle, kühle Grab, 

  

 

Derweil ich dich so treu geliebet hab. 

 

VL-72 Wenn die Nacht mit süßer Ruh 

 

Wenn die Nacht mit süßer Ruh 

Längst die Müden lohnet, 

Geh ich auf das Hüttchen zu, 

Wo mein Mädchen wohnet. 

Wünsch ihr noch um Mitternacht 

Eine süße, gute Nacht! 

 

Flüstre: Liebchen! schlaft wohl 

Ferne jeden Kummer, 

Denn mein Herz ist liebevoll 

Selbst im tiefsten Schlummer. 

Oft im Traume, glaube mir, 

Schwör ich treue Liebe dir. 

 

Wenn die Sterne, groß und klein 

Dann am Himmel stehen, 

Ich des Liebchens Äugelein 

Kann im Schimmer sehen. 

Und ein Küßchen noch zuletzt, 

Mund und Herz und Seele letzt. 

 

O, dann schlaf ich ruhig ein, 

Freue mich nicht wenig, 

Bin vergnügt und kann es sein 

Mehr als unser König. 

Seine Schätz´ und seine Macht 

Nähm´ ich nicht für solche Nacht. 

 

VL-73 Ich reit einmal zu Braunschweig aus 

 

Ich reit einmal zu Braunschweig aus, 

da sah ein Mägdlein zum Fenster raus 

mit ihren Äuglein klare. 

Ein solchs Brauns Mägdlein mus ich haben 

es kost gleich ,was es wölle. 

 

Sie sah mich uber ein Achsel an, 

sie sprach: du bist kein Edelman, 

du bist nicht meines gleichen. 

Ein` Edelmann, den mus ich habn, 

ein` hübschen und ein` reichen. 

 

Brauns Mägdlein, las mich unverschmecht. 

Ich bin meins Guts ein armer Knecht 

und bin wol deines gleichen. 

Ein reicher Kauffman kan werden arm, 

ein armer Reuter reiche. 

 

Gut Gesell, du solt mich recht verstand`. 

und wie du mich wilt so soltu mich han 

in einen Rosengarten. 

Da wil ich sein die liebste dein 

und deiner wil ich warten. 

 

Sie gingen in ein Schlaffkemmerlein, 

sie wand sich aus und wand sich ein, 

dennoch waren sie darinnen, 

und in demselben Schlaffkemmerlein, 
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geschach ihr beider Willen. 

 

Schwing aus, schwing aus, dein gelbes Haar, 

du trägst ein Kindlein, das ist war. 

Es bleibt nicht länger verschwiegen, 

und warumb du mich nechten bats, 

das hastu heint gekriegen. 

 

Und hat dich denn das Hündlein gebissen, 

es hat dich noch nicht gar gefressen, 

es hat dich lassen leben, 

und wenn das Kindlein geboren ist 

dem Vater wollen wirs geben. 

Was gab er dem Mägdlein für sein Ehr? 

Fünff hundert Gülden und noch viel mehr, 

die waren von rotem Golde. 

Und wenn ich wider aus Frankreich kom, 

wil ich dich Mägdlein behalten. 

 

Und wenn die kleine Waldvögelein singen, 

die Blümlein aus der Erden springen, 

so freuen sich alle die Leute, 

so mus ich armes Reuterlein, 

wol über die Heid´ ausreiten. 

 

Und der uns dieses Liedlein sang, 

ein freier Hoffman ist er genandt, 

und hats gar wol gesungen. 

Er trinket viel lieber den kühlen Wein 

denn Wasser aus dem Brunnen. 

 

VL-74 Frau Nachtigall, mach dich bereit 

 

Frau Nachtigall, mach dich bereit, 

der Tag bricht an, es ist hoch Zeit. 

Du sollst mein treuer Bote sein 

wol zu der Allerliebsten mein. 

 

Die dein in ihrem Würzgärtelein 

thut warten mit groß Angst und Pein. 

Manch heißen Seufzer ihr raus dringst 

bis ihr von mir gut Botschaft bringst.  

 

So mach dich auf, säum dich nicht lang, 

fahr hin mit schön und fröhlichm Gsang. 

Sprich ihr mein Gruss ins Herz hinein, 

sag, ich wöllt selbst bald bei ihr sein! 

 

Sie wird dich heißn zu tausendmal 

willkommen sein, Frau Nachtigall. 

Wird dir auch zeign zur selben Stund 

Ihr treues Herz mit Lieb verwundt. 

 

Durch Venus Pfeil ist es verletzt, 

drum du sie alles leid ergetz, 

sag, daß sie ihrn Unmuth laß fall, 

Richts nur recht aus, Frau Nachtigall. 

 

VL-75 Es jagt ein Jäger wohlgemut 

 

Es jagt ein Jäger wohlgemut, 

Er jagt aus frischem freien Mut 

Wohl unter ein grüne Linden; 

Er jagt derselben Tierlein viel 

Mit seinen schnellen Winden. 

 

Er jagt über Berg und tiefe Tal, 

Unter den Stunden überall 

Sein Hörnlein tät er blasen; 

Sein Lieb unter einer Stauden saß 

Tät auf den Jäger losen. 

 

Er schweift sein Mantel in das Gras, 

Er bat sie, daß sie zu ihm saß 

Mit weißen Armen umfangen: 

Gehab dich wohl, mein Trösterin! 

Nach dir steht mein Verlangen. 

 

Hat uns der Reif, hat uns der Schnee 

Hat uns erfrorn, den grünen Klee, 

Die Blümlein auf der Heiden: 

Wo zwei Herzlieb beinander sein, 

Die zwei soll Niemand scheiden! 

 

VL-76 Durch Feld und Buchenhallen  

 

Durch Feld und Buchenhallen 

bald singend und bald fröhlich still, 

recht lustig sei vor allem, 

wer´s Reisen wählen will. 

 

Wenn´s kaum im Osten glühte 

die Welt noch still und weit, 

da weht recht durchs Gemüte 

die schöne Blütenzeit. 

 

Die Lerch´ als Morgenbote 

sich in die Lüfte schwingt, 

eine frische Reisenote 

durch Wald und Herz erklingt. 

 

O Lust, vom Berg zu schauen 

weit über Wald und Strom, 

hoch über sich den blauen 

tiefklaren Himmelsdom. 

 

Vom Berge Vöglein fliegen 

und Wolken so geschwind, 

Gedanken überfliegen 

die Vögel und den Wind. 

 

Die Wolken ziehn hernieder, 

das Vöglein senkt sich gleich, 

Gedanken gehn und Lieder 

fort bis ins Himmelreich. 

 

VL-77 Frischer Mut und leichter Sinn 

 

Frischer Mut und leichter Sinn 

führen uns durchs Leben hin, 

heute dort und morgen hier, 

Feld und Wald das Nachtquartier. 

Unterm blauen Himmelszelt 

ohne Ziel und Schranken schweifen wir, 
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wie's uns gefällt, durch die weite Welt. 

Ohne Sorg' und ohne Plag' 

schwindet jeder neue Tag; 

Sang und frische Luft erquickt, 

Gottes schöne Welt entzückt, 

weckt mit ihrer Herrlichkeit 

reine Lebensfreuden. 

Frühlingsluft und Sommerszeit 

macht das Herz uns weit. 

 

Freude lacht uns überall, 

in der Vöglein Liederschall, 

in der Wiesen frischem Grün, 

in der Blumen zartem Blüh'n. 

Und so ziehn wir immerzu, 

frei von allen Sorgen, 

ohne Rast und ohne Ruh' 

heitrer Freude zu. 

 

VL-78 Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein 

 

Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein 

Und das heißt: Erika. 

Heiß von hunderttausend kleinen Bienelein 

Wird umschwärmt Erika. 

Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit, 

Zarter Duft entströmt dem Blütenkleid 

Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein 

Und das heißt: Erika. 

 

In der Heimat wohnt ein kleines/blondes Mägdelein 

Und das heißt: Erika. 

Dieses Mädel ist mein treues Schätzelein 

Und mein Glück, Erika. 

Wenn das Heidekraut rot-lila blüht, 

Singe ich zum Gruß ihr dieses Lied. 

Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein 

Und das heißt: Erika. 

In mein’m Kämmerlein blüht auch ein Blümelein 

Und das heißt: Erika. 

 

Schon beim Morgengrau'n sowie beim Dämmerschein 

Schaut’s mich an, Erika. 

Und dann ist es mir, als spräch’ es laut: 

Denkst du auch an deine kleine Braut? 

In der Heimat weint um dich ein Mägdelein 

Und das heißt: Erika. 

 

VL -79 Der Mai ist gekommen 

 

Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. 

Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. 

Wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, 

so steht auch mir der Sinn in die Weite, weite Welt. 

Herr Vater, Frau Mutter, daß Gott euch behüt'! 

Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch 

blüht. 

 

Es gibt so manche Straße, da nimmer ich marschiert; 

es gibt so manchen Wein, den nimmer ich probiert. 

Frisch auf drum, frisch auf im hellen Sonnenstrahl, 

wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal! 

 

Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all- 

mein Herz ist wie 'ne Lerche und stimmet ein mit 

Schall. 

 

Und abends im Städtchen, da kehr' ich durstig ein: 

Herr Wirt, mein Herr Wirt, eine Kanne blanken Wein! 

Ergreife die Fiedel, du lustiger Spielmann du, 

von meinem Schatz das Liedel, das sing' ich dazu. 

Und find ich keine Herberg', so lieg' ich zur Nacht 

wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht. 

Im Winde, die Linde, die rauscht mich ein gemach, 

es küsset in der Früh' das Morgenrot mich wach. 

 

O Wandern, o wandern, du freie Burschenlust! 

Da wehet Gottes Odem so frisch in der Brust; 

da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt: 

Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt! 

 

VL-80 Es flog ein klein' Waldvögelein 

  

Es flog ein klein' Waldvögelein 

Wohl vor des Liebchens Haus, ja Haus, 

Wohl vor des Liebchens Haus. 

 

Es sagt zum Herzgeliebten mein, 

Daß ich vollkommen bin, ja bin, 

Daß ich vollkommen bin. 

 

Da kam ein loser Bauernknecht, 

Von ferne kam er her, ja her, 

Von ferne kam er her. 

Er wollt die Röslein brechen ab, 

Die längs des Weges stehn, ja stehn, 

Die längs des Weges stehn. 

 

Laßt stehn! Laßt stehn die Röselein, 

Die Rosen, die sind mein, ja mein, 

Die Rosen, die sind mein. 

 

Brich ab die bittren Nesselein, 

Bind dir ein Kränzchen draus, ja draus, 

Bind dir ein Kränzchen draus. 

Die Nesselein sind bitt'r und herb, 

Sie brennen gar so sehr, ja sehr, 

Sie brennen gar so sehr. 

 

VL-81 Fällt ein Regen 

 

Fällt ein Regen, leiser Regen, 

Frühling wirds auf Erden. 

Möcht in meiner Liebsten Garten 

Eine Knospe werden. 

Nie werd' ich als Rose blühn, 

Denn ich welke traurig hin 

In der hohen, 

In der dreistockhohen, 

Grauen Stadtkaserne. 

 

Kleiner Vogel, bunter Vogel 

Du sollst zu ihr fliegen! 
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Findest du mein feines Liebchen 

Nur in Kummer liegen, 

Wenn sie weinet alle Stund, 

Tu ihr meine Botschaft kund: 

Warte Liebchen, 

Warte nur, 

Wenn es Herbst geworden. 

 

VL-82 Jungfräulein, soll ich mit euch gan 

 

Jungfräulein, soll ich mit euch gan 

in euren Rosengarten? 

Da wo die roten Röslein stan, 

die feinen und die zarten, 

und auch ein Baum, der blühet 

von Ästen ist er breit. 

sowol ein kühler Brunnen, 

der grad darunter leit. 

„In meinen Garten kommst du nit, 

das thu ich dir rund sagen. 

Darum gut Gsell hilft dich kein Bitt, 

magsts nun darüber wagen. 

Mein Garten ist verwahret 

mit einem Zaun so hoch, 

darfür mancher lang harret 

ist nit drein kommen noch. 

Den Zaun kann ich besteigen wol, 

das solltu von mir wissen. 

Der Blümlein eins mir werden soll 

will solches fein geflissen. 

Vergißnichtmein mit Namen 

heißt dieses Kräutlein gut. 

Gott helf uns bald zusammen, 

Halt uns in seiner Hut. 

VL-83 Des Abends wenn ich schlafen geh 

Des Abends wenn ich schlafen geh, 

dann kommt mein Schatz zu mir, 

mit einem kleinen Riegelein 

verriegelt sie die Tür. 

Ach, riegle nicht zu feste zu, 

mein Schatz, mein einzger Trost, 

ich will ja bei dir schlafen 

in deinem Arm und Schoß. 

Willst du es bei mir schlafen 

in meinem Arm und Schoß, 

so mußt du draußn im Garten stehn 

im grünen grünen Gras. 

Ei, sollt ich draußn im Garten stehn 

im grünen grünen Gras, 

so fallen all die Blätterchen 

in meinen Arm und Schoß. 

Ich stieg einmal ein Bäumelein, 

das nicht zu steigen war, 

da trat ich auf die Ästicher 

und fiel auch oben rab. 

Die Kirschen von dem Bäumelein, 

die schmecken zuckersüß, 

ach wenn mich nur mein Mütterlein 

bald heierathen ließ. 

VL-84 Dass du mein Liebster bist 

Dass du mein Liebster bist, 

das weisst du wohl. 

Komm in der Nacht, 

komm in der Nacht, 

sag' wie du heisst. 

 

Komm du um Mitternacht, 

komm du Schlag eins! 

Vater schläft, 

Mutter schläft, 

ich schlafe allein. 

 

Klopf an die Kammertür, 

fass' an die Klinke! 

Vater meint, 

Mutter meint, 

das tut der Wind. 

 

Kommt dann die Morgenstunde, 

kräht der alte Hahn. 

Liebster mein, 

Liebster mein, 

dann musst du gehen! 

VL-85 Fünfmalhunderttausend Teufel 

Fünfmalhunderttausend Teufel 

kamen einstens in die Welt, 

Aber ach! die armen Teufel 

hatten keinen Heller Geld. 

Alle fingen an zu winseln, 

alle fingen an zu schrein. 

Keiner von den armen Pinseln 

wußte weder aus noch ein. 

Satanas, der alte Teufel, 

Lachte sich fast lahm und krumm: 

Gott im Himmel, diese Teufel 

Sind doch wahrlich gar zu dumm. 

Alle kratzen sich die Ohren, 

Jeder ist ganz desperat! 

Jemine! wir sind verloren, 

Weiß denn niemand guten Rat? 

Da sprach Pipifax, der Kleine: 

Ihr seid dumm wie Bohnenstroh, 

Ich allein, ja, ich alleine 

Bin ein Teufel comme il faut! 

Ihr habt Durst und nichts zu trinken. 
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Freilich ist das Teufelsqual 

Seht ihr dort nicht Fenster blinken? 

Dorten winkt uns der Pokal. 

Seht, dort ist der Rathauskeller, 

Dort quartieren wir uns ein; 

Haben wir auch keinen Heller, 

Hat der Wirt doch guten Wein 

Sind die Türen auch verschlossen, 

Wer von euch verzaget noch? 

Wir marschieren unverdrossen 

Alle durch das Schlüsselloch. 

Hurra! schrieen alle Teufel 

Und spazierten stracks hinein, 

Leerten schnell zehntausend Flaschen 

Von dem allerbesten Wein. 

Sangen drauf im wilden Chore: 

Nichts geht über Lieb´ und Wein! 

Und sie tranken con amore 

In die späte Nacht hinein. 

Als der Hahn fing an zu krähen, 

Und die Flaschen alle leer, 

Und die Teufel schon betrunken, 

Da kam Satanas daher. 

Sperrte in die leeren Flaschen 

Die betrunknen Teufel ein 

Und verpichte dann die Flaschen, 

Zwängt´ mit Draht die Pfropfen ein. 

VL-86 Ein Jäger aus Kurpfalz 

Ein Jäger aus Kurpfalz, 

der reitet durch den grünen Wald 

und schießt sein Wild daher, 

gleich wie es ihm gefällt. 

Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei 

allhier auf grüner Heid. 

Auf sattelt mir mein Pferd 

und legt darauf den Mantelsack, 

so reit ich weit umher 

von Jäger von Kurpfalz. 

Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei 

allhier auf grüner Heid. 

Hubertus auf der Jagd, 

der schoß ein' Hirsch und einen Has'; 

er traf ein Mägdlein an, 

und das war achtzehn Jahr. 

Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei 

allhier auf grüner Heid. 

Des Jägers seine Lust 

das hat der Herr noch nicht gewußt 

wie man das Wildbrett schießt: 

man schießt es in die Bein. 

Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei 

allhier auf grüner Heid. 

Jetzt geh ich nicht mehr heim, 

bis daß der Kuckuck kuckuck schreit, 

er schreit die ganze Nacht 

allhier auf grüner Heid. 

Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei 

allhier auf grüner Heid. 

VL-87 Ich stand auf hohem Berge 

Ich stand auf hohem Berge, 

sah runter ins tiefe Tal. 

Ein Schifflein sah ich schweben 

darin drei Grafen warn. 

Der jüngste von den Grafen, 

der in dem Schifflein saß, 

gab mir einmal zu trinken 

aus einem venedischen Glas. 

"Ach Mädchen, du wärst schön genug, 

wärst Du nur ein wenig reich; 

fürwahr, ich wollt Dich nehmen, 

wär´n wir einander gleich". 

Er zog von seinem Finger 

ein goldenes Ringelein. 

"Nimm hin, Du Hübsche, Feine, 

das soll dein Denkmal sein". 

"Was soll ich mit dem Ringe, 

den ich nicht tragen kann? 

Ich bin ein armes Mädchen, 

das stehet mir nicht an". 

Und weil ich ja nicht reich bin, 

daß es dem Herren frommt, 

will ich die Zeit abwarten, 

bis meinesgleichen kommt.“ 

"Wenn deinesgleichen nun nicht kommt, 

was willst du fangen an?" 

"Dann geh ich in ein Kloster, 

will werden eine Nonn´". 

Es stand wohl an ein Vierteljahr, 

dem Grafen träumte es schwer, 

daß sein herzallerliebster Schatz, 

ins Kloster gegangen wär. 

„Steh auf, mein Knecht und tummle Dich, 

sattle mir und dir ein Pferd; 

Wir wollen reiten Tag und Nacht, 

der Weg ist des Reitens wert!“ 

Und als der Graf geritten kam, 

wohl vor des Klosters Tür, 

fragt er nach seiner Liebsten, 

ob sie wohl darinnen wär. 
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Sie kam heraus geschritten, 

in einem schneeweißen Kleid. 

Ihr Haar war abgeschnitten, 

zur Nonn´ war sie bereit. 

Sie kam mit einem Becher, 

den sie dem Ritter bot; 

er trank und ein paar Stunden 

danach war er schon tot. 

Ihr Mädchen laßt Euch raten, 

schaut nicht nach Geld und Gut. 

Sucht Euch einen braven Burschen, 

der euch gefallen tut. 

VL-88 Ab alle Last von Leib und Seel 

Ab alle Last von Leib und Seel 

und frisch hinaus ins Freie! 

Das Lied erschallt aus froher Kehl 

der Wanderfahrt zur Weihe. 

Wir wandern rüstig, fest im Tritt 

wohl über Tal und Hügel, 

und immer ziehn die Lieder mit, 

uns wird, wir hätten Flügel. 

Das Heimatland durchziehen wir 

als seine treuen Söhne. 

Für seine Größe glühen wir, 

für all das Hohe, Schöne. 

So wollen wir sein edles Bild 

recht tief ins Herz uns senken. 

Dem heil´gen Vaterlande gilt 

all unser Tun und Denken. 

VL-89 Bei meines Buhlen Haupte 

Bei meines Buhlen Haupte, 

Da steht ein grüner Schrein, 

Darinn da leit verschlossen 

Das junge Herze mein. 

Wollt Gott ich hett den Schlüssel, 

Ich würf ihn in den Rhein. 

Wär ich bei meinem Buhlen, 

Wie möchte mir baß gesein. 

 

Bei meines Buhlen Fußen, 

Da fleußt ein Brünnlein kalt, 

Und wer des Brünnleins trinket, 

Der junkt und wird nicht alt; 

Ich hab des Brünnleins trunken, 

So manchen stolzen Trunk; 

Viel lieber wollt ich küssen, 

Meins Buhlen roten Mund. 

In meines Buhlen Garten, 

Da stehn zwei Bäumelein, 

Das ein das tregt Muskaten, 

Das ander Negelein; 

Muscaten die sind süße, 

Die Negelein die sind raß, 

Die gib ich meinem Buhlen, 

Daß er mein nicht vergaß. 

 

Und der uns diesen Reim sang, 

So wohl gesungen hat, 

Das haben getan zween Hauer 

Zu Freiberg in der Stadt, 

Sie haben so wol gesungen 

Bei Met und kühlem Wein, 

Darbei da ist gesessen 

Der Wirtin Töchterlein. 

VL-90 Wem ginge nicht sein Herze auf in diesen 

Maientagen 

Wem ginge nicht sein Herze auf 

in diesen Maientagen, 

da junges Leben wird zuhauf 

durchs ganze Land getragen? 

Da überall in Feld und Wald 

der Vöglein muntrer Sang erschallt 

zum Wandern doch geschaffen 

ein Trillern, Zwitscher, Schlagen. 

Und wie ist grade dieser Lenz 

zum Wandern doch geschaffen. 

Vom Lochen bis zum Tal der Brenz 

was gibts nicht zu erraffen. 

Gut Wetter: Gegen Regenguss 

braucht niemand Wehr und Waffen. 

Am schönsten aber ist und bleibt 

doch unsre Alb im Maien, 

wenn sie ihr frisches Buchlaub treibt 

Waldmeister Düfte streuen. 

Drum ihr dem schmucken Sonntagskind, 

wie man jetzt kaum ein schmuckres find´t 

den ersten Gruß wir weihen. 

Und ist wo einer dieser Zeit 

etwa geplagt von Grillen, 

drückt ihn im Reich der böse Streit 

des Wahlkampfs wüstes Brüllen. 

Sieht er die Ernte in Gefahr, 

bangt er vor Cholera oder gar 

träumt er vom Krieg im Stillen. 

Wir wissen gegen all den Quark 

eun unfehlbares Mittel, 

und lägst du krank bis auf das Mark 

im allerschlimmsten Spittel, 

wir raten: Freund, mach rasch dich auf, 

zur grünen Alb lenk deinen Lauf, 

wirf um den Wanderkittel. 

Was gilt´s? In diesem Waldesduft 

wirst du in wenig Stunden, 

wenn dich umweht der Berge Luft 

an Leib und Seel gesunden. 

Glaubs einem, der schon oft im Land 
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dies Mittelchen hat angewandt 

und stets probat gefunden. 

Ist irgendwo was nicht im Blei, 

gleich steigt er auf die Höhen, 

dort wird er bald der Sorgen frei, 

die ihn im Tal umwehen. 

Der Felsenkranz und Bergesquell 

macht Herz und Aug ihm wieder hell, 

läßt Gottes Spur ihn sehen. 

Drum ihm, der dies Gebirg erbaut, 

zuerst sei Dank gegeben, 

doch jedem Dank auch, der drauf schaut 

der Berge Schatz zu heben, 

der ihre Schönheit uns erschließt, 

der Albverein, er sei gegrüsst 

soll wachen, blühen, leben! 

VL-91 Es ging ein Matros an einen Brunn 

Es ging ein Matros an einen Brunn 

und schaut ins tiefe Tal. 

Was sah er in der Ferne? 

Eine wunderschöne Dam. 

Guten Tag, guten Tag, schön Damelein! 

Schön Dank, du junger Matros! 

Er bot dem Mädchen zu trinken, 

zu trinken aus seinem Glas. 

Sie nahm das Gläslein in ihre Hand 

und brachs in der Mitt entzwei. 

Sieh hier, sieh da, du junger Matros, 

hier hast du meine Treu. 

Was soll ich mit deiner Treue thun, 

was soll ich denn damit thun? 

Du bist nur ein arme Dienstmagd 

und ich bin ein junger Matros. 

Daß ich nur ein arme Dienstmagd bin, 

das wissen der Leute noch mehr. 

Matrose, so du mich nicht haben willst, 

hat Gott mir ein Andern beschert. 

Und als sie auf halbem Wege kam, 

ihr Vater und Mutter warn todt. 

Da war sie das reichste Mädchen 

in sieben Dörfern groß. 

Und als der Matrose das vernahm, 

ging er zum Bootsmann hin. 

Ach, Bootsmann, ich muß reisen 

nach meim Feinsliebchen hin. 

Und als der Matros ins Dorfe kam 

vor ein schöns grünes Haus: 

Feinsliebchen, bist du darinnen? 

So schau doch einmal heraus. 

Feinsliebchen die schaute zum Fenster hinaus 

und sah wol in der Fern 

einen jungen Matrosen da stehen, 

sie liebt ihn gar zu gern. 

Was schilderst du hier, du Schilderknecht. 

Was schilderst du in meim Land? 

Als ich das letzte Mal bei dir war, 

verweigerst du mir die Hand. 

Als ich dir meine Treu anbot, 

was sagtest du da zu mir: 

Nun ich das reichste Mädchen bin, 

nun kenn ich auch nicht dich. 

Feinsliebchen, so du mich nicht haben willst, 

so geh ich gleich nach meim Schiff, 

nach meinem weiten Hafen, 

wo ich allzeit so gerne bin. 

Sie nahm das silberne Becherlein 

goß darein den rothn kühlen Wein. 

Sieh hier, sieh da, du junger Matros. 

du sollst mein eigen sein. 

VL- 92 Willst du dein Herz mir schenken 

Willst du dein Herz mir schenken, 

so fang es heimlich an, 

daß unser beider Denken 

Niemand erraten kann. 

Die Liebe muss bei beiden 

allzeit verschwiegen sein, 

drum schließ die größten Freuden 

in deinem Herzen ein! 

Behutsam sei und schweige, 

und traue keiner Wand. 

Lieb innerlich und zeige 

dich außen unbekannt. 

Kein Argwohn musst du geben, 

Verstellung nötig ist 

genug, daß du, mein Leben, 

der Treu versichert bist. 

Begehre keine Blicke 

von meiner Liebe nicht. 

Der Neid hat viele Tücke 

auf unsern Bund gericht´t. 

Du mußt die Brust verschließen, 

halt deine Neigung ein, 

die Lust, die wir genießen, 

muß ein Geheimnis sein. 

 

Zu frei sein, sich ergehen, 

hat oft Gefahr gebracht, 

man muss sich wohl verstehen, 

weil ein falsch Auge wacht. 

Du musst den Spruch bedenken, 

den ich vorher getan: 
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willst du dein Herz mir schenken,  

so fang es heimlich an. 

VL-93 Mein Schatz ist in der Fremde 

Mein Schatz ist in der Fremde, o ho, 

mein Schatz ist in der Fremde. 

Was wird er mir mitbringen? 

O ho hm hm o ho hm hm o ho. 

Von weißer Seid ein Tüchlein, o ho, 

von weißer Seid ein Tüchlein, 

von Rosmarin ein Riechlein, 

O ho hm hm, o ho hm hm o ho. 

Von rotem Gold ein Ringlein, o ho, 

von rotem Gold ein Ringlein 

an mein schneeweißes Fingerlein, 

O ho hm hm ,o ho hm hm, o ho 

Das Ringlein war gebogen, o ho, 

das Ringlein war gebogen, 

mit Liebe überzogen. 

O ho hm hm, o ho hm hm, o ho. 

Die Liebe soll sein feste ,o ho, 

die Liebe soll sein feste. 

So viel der Baum trägt Äste. 

O ho hm hm, o ho hm hm, o ho. 

Wie lange daurt die Liebe, o ho, 

wie lange daurt die Liebe, 

als wie das Wasser im Siebe. 

O ho hm hm, o ho hm hm, o ho. 

VL-94 Mein Schatz, der ist auf die Wanderschaft hin 

Mein Schatz, der ist auf die Wanderschaft hin, 

ich weiß aber nicht, was ich so traurig bin, 

vielleicht ist er tot und liegt in guter Ruh', 

drum bring' ich meine Zeit so traurig zu. 

Als ich mit meinem Schatz ich die Kirch' wollte geh'n, 

viel falsche, falsche Zungen an der Türe steh'n; 

die Eine red't dies, die And're das, 

das machte mir gar oft die Äuglein naß. 

Die Disteln und die Dornen, die stechen so sehr, 

die falschen, falschen Zungen aber noch viel mehr; 

kein Feuer auf Erd, das brennet so heiß, 

als heimlich stille Lieb', die niemand weiß. 

Ach, herzallerliebster Schatz und ich bitt' dich noch 

eins: 

Du wolltest auch bei meinem Begräbnis sein: 

Bei meinem geleit in's kühle, kühle Grab, 

derweil ich dich so treu geliebet hab'. 

Ach Gott, was hat ein Vater und Mutter getan, 

sie haben mich gezwungen zu einem ehrlichen Mann, 

zu einem ehrlichen Mann, den ich nicht geliebt, 

das macht mir ja mein Herz so betrübt. 

VL-95 Alle Jahre wieder 

Alle Jahre wieder 

Kommt das Christuskind 

Auf die Erde nieder, 

Wo wir Menschen sind. 

 

Kehrt mit seinem Segen 

Ein in jedes Haus, 

Geht auf allen Wegen 

Mit uns ein und aus; 

 

Ist auch mir zur Seite 

Still und unerkannt, 

Daß es treu mich leite 

An der lieben Hand. 

VL-96 Kein schönes Land in dieser Zeit 

Kein schönes Land in dieser Zeit, 

als hier das unsre weit und breit, 

wo wir uns finden 

wohl unter Linden 

zur Abendzeit, Abendzeit. 

Da haben wir so manche Stund' 

gesessen wohl in froher Rund' 

und taten singen; 

die Lieder klingen 

im Eichengrund. 

Daß wir uns hier in diesem Tal 

noch treffen so viel hundertmal, 

Gott mag es schenken, 

Gott mag es lenken, 

er hat die Gnad'. 

Nun, Brüder, eine gute Nacht, 

der Herr im hohen Himmel wacht! 

In seiner Güten 

uns zu behüten 

ist er bedacht. 

Ihr Brüder wißt, was uns vereint, 

eine andre Sonne hell uns scheint; 

in ihr wir leben, 

zu ihr wir streben 

als die Gemeind'. 

VL-97 Wenn die bunten Fahnen wehen 

Wenn die bunten Fahnen wehen, 

geht die Fahrt wohl übers Meer. 

Woll´n wir ferne Lande sehen, 

fällt der Abschied uns nicht schwer. 
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Leuchtet die Sonne, 

ziehen die Wolken, 

klingen die Lieder weit übers Meer. 

Sonnenschein ist unsre Wonne, 

wie er lacht am lichten Tag! 

doch es geht auch ohne Sonne, 

wenn sie mal nicht lachen mag. 

Blasen die Stürme, 

brausen die Wellen, 

singen wir mit dem Sturm unser Lied. 

Hei, die wilden Wandervögel 

ziehen wieder durch die Nacht, 

schmettern ihre alten Lieder, 

daß die Welt vom Schlaf erwacht. 

Kommt dann der Morgen, 

sind sie schon weiter, 

über die Berge – wer weiß wohin. 

Wo die blauen Gipfel ragen, 

lockt so mancher steile Pfad. 

Immer vorwärts, ohne Zagen, 

bald sind wir dem Ziel genaht! 

Schneefelder blinken, 

schimmern von Ferne her, 

Lande versinken im Wolkenmeer. 

VL-98 Wenn alle Brünnlein fließen 

Wenn alle Brünnlein fließen, 

So muß man trinken. 

Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, 

Tu ich ihm winken, 

Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, 

Ju, ja, rufen darf, 

Tu ich ihm winken. 

Ja, winken mit den Äugelein, 

Und treten auf den Fuß; 

’s ist eine in der Stube drin, 

Die meine werden muß, 

’s ist eine in der Stube drin, 

Ju, ja, Stube drin, 

Die meine werden muß, 

Warum sollt sie’s nit werden, 

Ich hab‘ sie ja so gern; 

Sie hat zwei blaue Äugelein, 

Die leuchten wie zwei Stern, 

Sie hat zwei blaue Äugelein, 

Ju, ja, Äugelein, 

Die leuchten wie zwei Stern. 

Sie hat zwei rote Wängelein, 

Sind röter als der Wein; 

Ein solches Mädel findst du nicht 

Wohl unterm Sonnenschein; 

Ein solches Mädel findst du nicht, 

Ju, ja, findst du nicht, 

Wohl unterm Sonnenschein. 

VL-99 Nun ade, du mein lieb Heimatland 

 

Nun ade, du mein lieb Heimatland, 

lieb Heimatland ade. 

Es geht nun fort zum fremden Strand, 

lieb Heimatland, ade. 

Und so sing ich denn mit frohen Mut, 

wie man singet wenn, 

wenn man wandern tut, 

lieb Heimatland, ade! 

Wie du lachst mit deines Himmels Blau, 

lieb Heimatland, ade. 

Wie du grüßest mich mit Feld und Au', 

lieb Heimatland, ade. 

Gott weiß, zu dir steht stets mein Sinn, 

doch jetzt zur Ferne zieht's mich hin: 

Lieb Heimatland, ade! 

Begleitest mich, du lieber Fluß, 

lieb Heimatland, ade. 

Bist traurig, daß ich wandern muß; 

lieb Heimatland, ade. 

Vom moos'gen Stein, vom wald'gen Tal, 

da grüß' ich dich zum letztenmal: 

Lieb Heimatland, ade! 

VL-100 Lied der Panzergrenadiere 

Heiß war der Tag und dunkel die Nacht, 

und die Heimat so weit. 

Zehn Tage schon in tobender Schlacht, 

und zum Rasten blieb keine Zeit. 

Tage und Nächte stand nie der Motor, 

wir stürmten und schlugen 

und kämpften uns vor, 

mit den Panzerkameraden treu vereint, 

immer die Ersten am Feind. 

Panzergrenadiere, 

vorwärts, zum Siege voran! 

Panzergrenadiere, 

vorwärts, wir greifen an! 

Wie einst in Polen und in Flandern 

und im heißen Wüstensand, 

wird jeder Feind gestellt, 

bis die letzte Festung fällt, 

und im Sturm drauf und dran überrannt. 

Von Panzergrenadieren, 

Panzergrenadieren überrannt. 

Russische Kälte, Regen und Eis 

halten uns nicht mehr auf. 

Brennt auch die Sonne erbarmungslos heiß, 

ja, das nehmen wir gerne in Kauf. 

Es türmen die Russen in kopfloser Flucht, 

vernichtend geschlagen 

mit eiserner Wucht, 

mit den Panzerkameraden treu vereint, 
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jagen wir rastlos den Feind. 

 

Treu sein, mein Madel, das merke dir, 

einmal kehren wir heim. 

Denke an deinen Panzergrenadier, 

denn du darfst ja stolz auf ihn sein. 

Warten und kämpfen ist nicht immer leicht, 

doch anders wird niemals ein Ziel erreicht, 

mit den Panzerkameraden treu vereint, 

immer die Ersten am Feind. 

VL-101 Es dunkelt schon in der Heide 

Es dunkelt schon in der Heide, 

nach Hause laß uns gehn. 

Wir haben das Korn geschnitten 

mit unserm blanken Schwert. 

Ich hörte die Sichel rauschen, 

wohl rauschen durch das Korn. 

Ich hört mein Feinslieb klagen, 

sie hätte ihr Leib verloren. 

Hast du dein Leib verloren, 

so hab ich noch das mein, 

So wollen wir beide miteinander 

uns winden ein Kränzelein. 

Ein Kränzelein von Rosen, 

ein Sträußelein von Klee. 

Zu Frankfurt auf der Brücke 

da liegt ein tiefer Schnee. 

Der Schnee, der ist zerschmolzen, 

das Wasser läuft dahin. 

Kommst du mir aus den Augen, 

kommst mir nicht aus dem Sinn. 

In meins Vaters Garten, 

da stehn zwei Bäumelein. 

Das eine trägt Muskaten, 

das andere Braunnägelein. 

Muskaten, die sind süße, 

Braunnägelein sind schön. 

Wir beide, wir müssen uns scheiden, 

ja scheiden, das tut weh. 

VL-102 Herzerl, was kränkt dich so sehr 

Herzerl, was kränkt dich so sehr, 

Als wenn im Himmel kein' Hoffnung mehr wär! 

Wenn schon das Wetter gefährlich aussieht, 

Hoffe das Beste, verzage nur nicht. 

Sagt man ja insgemein: 

 Auf Regen, auf Regen folgt Sonnenschein.  

 

Soll's aber kommen so weit, 

Daß dich sollst richten und wehren zum Streit: 

Streite fein tapfer und unverzagt, 

Alles ist g'wonnen, wenn's dreist ist gewagt. 

Sagt man ja daß im Krieg,  

Die Lorbeer'n wachsen und blühe der Sieg. 

Und was von andern geschieht, 

Dieses bekümmre, besorge dich nicht; 

Kehr' nur vor deiner Tür, wohl auf dich schau, 

Und ja nicht jedem dein Herzerl vertrau; 

Blas nicht, was dich nicht brennt, 

So wirst du froh sein bis an dein End.  

VL-103 Auf meiner freien stolzen Höh me 

Auf meiner freien stolzen Höh 

umschränkt mir nichts die Bahn, 

´s führt ,wo ich geh und wo ich steh, 

unendlich weit der Plan. 

Es schweift mein Blick hinaus ins Land 

in ungeheurem Flug. 

Kaum schau ich noch ein blaues Band 

von blauer Berge Zug. 

Wie früh verjagt die dunkle Nacht 

der Sonne lichter Strah,l 

wie warm aus reiner Höh er lacht, 

wie spät sinkt er zu Tal. 

Von Lebenslüften frisch und klar 

bin wohlig ich umweht. 

Manch scharfer Sturmwind macht es wahr, 

nur Starkes hier besteht. 

Mich grüßt die Heide unbebaut 

der hohe Buchenwald. 

Das wogend Kornfeld rühm ich laut 

des Älblers Kraftgestalt. 

Doch drunten in dem dumpfen Tal 

wie ist man so beschränkt. 

Man dreht sich kaum und schafft sich Qual, 

wie man sich drängt und zwängt. 

Die Leute stehn sich in der Sonn´ 

was kümmert sie das Licht? 

Eng eingekeilt, wie in der Tonn, 

kennt man die Freiheit nicht. 

Von Sondergeist ein wirrer Knäul, 

ein großer, wüster Sumpf. 

Da kommt ein Sturmwind mit Geheul, 

fahr durch bis auf den Stumpf. 

 VL-104 Gar fröhlich tret ich in die Welt 

Gar fröhlich tret ich in die Welt, 

Und grüß den lichten Tag. 

Mit Sang und Liedern reich bestellt, 

Sagt, was mir fehlen mag? 

Viel Menschen schleichen matt und träg 
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Ins kalte Grab hinein. 

Doch fröhlich geht des Sängers Weg 

Durch lauter Frühlingsschein. 

Natur, wie ist es doch so schön! 

An deiner treuen Brust 

lieg ich auf deinen Zauberhöhn 

in stiller Liebeslust. 

Da wogt es tief und wunderbar, 

weiß nicht, wo ein, wo aus, 

doch endlich wird das Treiben klar 

und tobt in Liedern aus. 

Mit Liebestönen wach ich auf, 

Sie quellen sanft heran. 

Die Sonne hoch am Himmel rauf 

Trifft mich beim Singen an. 

Nicht ruh ich, wenn der Tag verglüht 

Greif in die Saiten ein. 

Und grüße noch mit stillem Lied 

Des Abends Dämmerschein. 

Und langsam steigt die Nacht herauf 

aus tiefer Bergeskluft, 

da wacht mein Lied zum Himmel auf 

in klarer Sternenluft, 

bis sich in bunter Träume Reihn 

vergnügt des Sängers Blick, 

doch denk ich träumend auch allein 

an Sang und Dichterglück. 

Und wo ich wandre, hier und dort, 

da duldet man mich gern, 

wohl mancher sagt ein freundlich Wort, 

doch immer muß ich fern, 

denn weiter treibt´s mich in die Welt, 

mich drückt das enge Haus, 

und wenn der Gott im Busen schwellt, 

muß ich ins Freie raus. 

Und frisch hinauf und frisch hinein 

Durchs Lebens Nacht und Tag, 

Auf daß mich Freiheit, Lieb und Wein 

Gar treu begleiten mag. 

Ein freier Sinn in Lust und Weh 

Schwelgt gern in Sang und Reim, 

Und sag ich einst der Welt ade, 

Zieh ich in Liedern ein.  

VL-105 Im Schnee  und Regen 

Im Schnee  und Regen 

dem Winde kühn entgegen 

auf dürrer Heide hinaus 

hinaus ins Weite! 

Bald dort, bald da, bald hier 

ist unser Nachtquartier. 

Im Wald ist´s schön, 

wo kühle Lüfte wehen, 

wenn Sonne sich neiget 

das Vöglein ganz schweiget, 

wenn uns ein Sternlein blinkt, 

das uns zur Ruhe bringt. 

Im grünen Feld 

es uns auch wohl gefällt, 

wenn Gottes Gaben 

uns da erquickend laben, 

hat man nur guten Mut, 

ists überall auch gut. 

VL-106 Der Sang ist verschollen 

Der Sang ist verschollen, 

Der Wein ist verraucht, 

Stumm irr ich und träumend umher. 

Es taumeln die Häuser, 

Vom Sturme umhaucht, 

Es taumeln die Wellen ins Meer.  

Die Wolken sie tanzen,  

Manch Sternlein fällt, 

Hat tief in den Wolken gezecht; 

Ich steh wie ein Fels, 

Wie die Angel der Welt, 

Wie ein Kaiser in Freiheit und Recht.  

Und die Straßen durchirr ich, 

Die Plätze so schnell, 

Ich klopfe von Hause zu Haus; 

Bin ein fahrender Schüler, 

Ein wüster Gesell, 

Wer schützt mich vor Wetter und Graus?  

Ein Mägdlein winkt mir  

Vom hohen Altan, 

Hell flackert im Winde ihr Haar.  

Ich schlag in die Saiten  

Und schwing mich hinan, 

Wie licht ist ihr Aug und wie klar!  

Und sie küßt mich und drückt mich 

Und lacht so hell; 

Nie hab ich die Dirne geschaut.  

Bin ein fahrender Schüler, 

Ein wüster Gesell,  

Was lacht sie und küßt mich so traut! 

VL-107  Alldort auf grüner Heide 

Alldort auf grüner Heide, 

da gibts der Freuden viel, 

alldort im grünen Schatten 

ergötzt man sich am Spiel. 

Dort oben auf dem Berge, 

da lebt man wohlgemut, 

dort unten in dem Tale, 

genießt man manches Gut. 
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Schön ist´s und bleibt´s im Freien, 

man sieht in´n Himmel ´nein, 

schön ist´s , die Blümlein küssen, 

sie sind so zart so rein. 

VL-108 Herz, mein Herz 

"Herz, mein Herz, warum so traurig? 

und was soll das Ach und Weh? 

´s ist so schön im fremden Lande 

Herz, mein Herz, was fehlt dir meh´?" 

Was mir noch fehlt? Es fehlt mir alles 

bin so gar verloren hie. 

Sei es schön im fremden Lande, 

doch zur Heimat wird es nie. 

In die Heimat möcht‘ ich wieder 

aber bald, du Lieber, bald! 

Möcht‘ zum Vater, möcht‘ zur Mutter 

möcht‘ zu Berg und Fels und Wald! 

Möcht‘ die Firsten wieder schauen 

und die klaren Gletscher dran, 

wo die flinken Gemslein laufen 

und kein Jäger vorwärts kann. 

Möcht´ die Glocken wieder hören 

wenn der Senn zu Berge treibt, 

wenn die Kühe freudig springen 

und kein Lamm im Tale bleibt 

Möcht‘ auf Flüh‘ und Hörner steigen 

möcht‘ am heiterblauen See, 

wo der Bach vom Felsen schäumet 

unser Dörflein wiedersehn! 

Wiedersehn die braunen Häuser 

und vor allen Türen frei 

Nachbarsleut‘, die freundlich grüssen 

und beim frohen Feste sein! 

Auf und fort! und führ‘ mich wieder 

wo ich jung und glücklich schien! 

Hab nicht Lust und hab‘ nicht Frieden 

bis ich in mei’m Dörflein bin 

"Herz, mein Herz, in Gottes Namen 

’s ist ein Leiden, gib dich drein! 

will es Gott, so kann er helfen 

dass wir bald zuhause sein." 

VL-109 Frisch Kameraden, laßt uns ziehen 

Frisch Kameraden, laßt uns ziehen, 

leert den letzten Tropfen Wein! 

Wandern ist Leben, süß das Mühen. 

Schön ist die Welt im goldnen Schein 

Vorwärts! Nimmer zurück! 

Auf Berg und Tal weilt froh der Blick 

Vorwärts, fern ist das Ziel! 

Die Flasche her! Der Wein ist kühl! 

Glöcklein tut läuten 

Wandrer begleiten 

Glück soll´s bedeuten 

Am Ziel der Bahn ruf´s: Freund, halt an! 

Heim dann! Wie tuts mich verlangen, 

Liebchen, dich treu zu empfangen 

Wirst du mich liebend empfangen? 

O selig ruh ich dann aus an deiner Brust!   

VL-110 Die Sonn' erwacht mit ihrer Pracht 

Die Sonn' erwacht mit ihrer Pracht, 

erfüllt sind die Berge, das Tal, 

o Morgenluft, o Waldesduft, 

o goldener Sonnenstrahl. 

Mit Sing und Sang die Welt entlang, 

wir fragen woher nicht, wohin; 

es treibt uns fort von Ort zu Ort mit freiem, 

mit fröhlichem Sinn. 

Der Vögel Chor jauchzt hoch 

empor im Feld und auf sonnigen Höh'n. 

Im Morgentau glänzt Wald und Au, 

wie ist doch die Welt so schön. 

VL-111 Im schönsten Wiesengrunde 

Im schönsten Wiesengrunde 

ist meiner Heimat Haus; 

da zog ich manche Stunde 

ins Tal hinaus. 

Dich, mein stilles Tal, 

grüß' ich tausendmal! 

Da zog ich manche Stunde 

ins Tal hinaus. 

Wie Teppich reich gewoben, 

Steht mir die Flur zur Schau; 

O Wunderbild, und oben 

Des Himmels Blau. 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

O Wunderbild, und oben 

Des Himmels Blau. 

Herab von sonn'ger Halde 

Ein frischer Odem zieht; 

Es klingt aus nahem Walde 

Der Vögel Lied. 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

Es klingt aus nahem Walde 

Der Vögel Lied. 

Die Blume winkt dem Schäfer 

Mit Farbenpracht und Duft; 

Den Falter und den Käfer 
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Zu Tisch sie ruft. 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

Den Falter und den Käfer 

Zu Tisch sie ruft. 

Das Bächlein will beleben 

Den heimlich trauten Ort; 

Da kommt's durch Wiesen eben 

Und murmelt fort. 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

Da kommt's durch Wiesen eben 

Und murmelt fort. 

Das blanke Fischlein munter 

Schwimmt auf und ab im Tanz; 

Rings strahlen tausend Wunder 

Im Sonnenglanz. 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

Rings strahlen tausend Wunder 

Im Sonnenglanz. 

Wie schön der Knospen Springen, 

Des Tau's Kristall im Licht! 

Wollt ich es alles singen - 

Ich könnt es nicht! 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

Wollt ich es alles singen - 

Ich könnt es nicht! 

Kommt, kommt der Tisch der Gnaden 

Winkt reichlich überall; 

Kommt, all' seid ihr geladen 

Ins stille Tal! 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

Kommt, all' seid ihr geladen 

Ins stille Tal! 

Wie froh sind da die Gäste! 

Da ist nicht Leid noch Klag'; 

Da wird zum Friedensfeste 

Ein jeder Tag! 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

Da wird zum Friedensfeste 

Ein jeder Tag! 

Wie sieht das Aug so helle 

Im Buche der Natur! 

Der reinsten Freuden Quelle 

Springt aus der Flur. 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

Der reinsten Freuden Quelle 

Springt aus der Flur. 

Hier mag das Herz sich laben 

Am ew'gen Festaltar; 

Kommt, bringet Opfergaben 

Mit Jubel dar! 

Dich mein stilles Tal 

Grüß ich tausendmal! 

Kommt, bringet Opfergaben 

Mit Jubel dar! 

Müßt aus dem Tal ich scheiden, 

Wo alles Lust und Klang, 

Das wär mein herbstes Leiden, 

Mein letzter Gang. 

Dich, mein stilles Tal, 

Grüß ich tausendmal! 

Das wär mein herbstes Leiden, 

Mein letzter Gang. 

Sterb ich, in Tales Grunde 

Will ich begraben sein, 

Singt mir zur letzten Stunde 

Beim Abendschein: 

"Dir, o stilles Tal, 

Gruß zum letztenmal!" 

Singt mir zur letzten Stunde 

Beim Abendschein. 

VL-112 Der brausende Sang, er durchtönet die 

Nacht 

Der brausende Sang, er durchtönet die Nacht, 

die schäumenden Seidel sie blinken, 

die Freude sie herrscht mit besiegender Macht, 

heut gilt es zu schwärmen, zu trinken. 

Wohlauf denn und stoßet die Gläser an, 

es lebe, wer singen und zechen kann! 

Dieweil wir heut fröhlich beisammen sind, 

so wollen wir reich es genießen, 

das feindliche Schicksal zerstreut uns geschwind, 

die rollenden Tage verfließen. 

Wohlauf denn und stoßet die Gläser an, 

es lebe, wer singen und zechen kann! 

Noch lacht uns des Lebens beglückender Mai 

und wiegt uns in seliges Träumen, 

wie bald ist die goldene Jugend vorbei, 

wir wollen die nimmer versäumen. 

Wohlauf denn und stoßet die Gläser an 

wer weiß ob er morgen noch zechen kann! 

VL-113 Auf laßt uns fröhlich wandern 

Auf, laßt uns fröhlich wandern 

in schöner bunter Reih´, 

von einem Ort zum andern, 

hell tön´ ein Lied dabei. 

Ein Lied aus froher Brust, 

o welche große Lust, 
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ja welche, welche große Lust, 

ein Lied aus froher Brust. 

Wir ziehen in die Weite, 

wie´s liebe Vögelein 

so traulich Seit´ an Seite, 

wir alle groß und klein. 

So leget Hand in Hand, 

wir sind uns ja bekannt, 

ja leget alle Hand in Hand, 

wir sind uns ja bekannt. 

VL-114 Ei wie so dumm ist´s 

Ei wie so dumm ist´s, 

wenn man es betrachtet, 

wenn einer dem Leineweber 

seine Arbeit verachtet. 

Ist ja kein Mensch auf der Welt, 

dem diese Arbeit nicht gefällt, 

jeder muß sagen: 

Leinweber muß man haben. 

Wenn ein klein Kind auf die Welt wird geboren, 

wird ja dem Leinweber seine Arbeit auserkoren. 

In ein feins Windelein wird es gewickelt ein 

und auch daneben Tüchlein mitgegeben. 

Wann sich ein Mädchen zum Schönsten will zieren, 

muß sie dem Leinweber seine Arbeit erküren. 

Zieht ein feins Hemdlein an, um und um Spitzen dran, 

wenn sie zum Tanze gehet, sich im neuen Rocke drehet. 

Kaiser und König und andere große Herren 

können dem Leineweber seine Arbeit nicht entbehren, 

wann sie ziehen in das Feld und vor den Feind gestellt 

zum Zeltaufschlagen, Leineweber müssens haben. 

VL-115 Der Wein erfreut des Menschen Herz 

 

Der Wein erfreut des Menschen Herz, 

Drum gab uns Gott den Wein. 

Auf, laßt bei Rebensaft und Scherz 

Uns unsres Daseins freun, 

Wer sich erfreut, tu seine Pflicht 

Drum stoßet an und singet dann 

Was Martin Luther spricht 

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, 

Der bleibt ein Narr sein Lebenlang! 

Und Narren sind wir nicht, 

Nein, Narren sind wir nicht 

Die Lieb erhebt des Menschen Herz 

Zu mancher guten Tat 

Schafft Linderung für jeden Schmerz 

Erhellt den dunkeln Pfad 

Weh dem, dem Lieb und Wein gebricht 

Drum küßt und trinkt 

Stoßt an und singt 

Was Martin Luther spricht. 

 

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, 

Der bleibt ein Narr sein Lebenlang! 

Und Narren sind wir nicht, 

Nein, Narren sind wir nicht. 

 

Ein Lied voll reiner Harmonie, 

In treuer Freunde Kreis, 

Ist Labung nach des Tages Müh 

Und nach der Arbeit Schweiß. 

Drum ruhet nach erfüllter Pflicht 

Und stoßet an und singet dann, 

Was Martin Luther spricht 

 

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, 

Der bleibt ein Narr sein Lebenlang! 

Und Narren sind wir nicht, 

Nein, Narren sind wir nicht. 

 

VL-116 Im tiefen Keller sitz ich hier 

Im tiefen Keller sitz ich hier 

bei einem Fass voll Reben, 

bin frohen Muts und lasse mir 

vom allerbesten geben. 

Der Küfer zieht den Heber vor 

gehorsam meinem Winke, 

reicht mir das Glas, ich halt´s empor 

und trinke, trinke, trinke. 

Mich plagt der Dämon, Durst genannt 

doch um ihn zu verscheuchen, 

nehm‘ ich mein Römerglas zur Hand 

und lass mir Rheinwein reichen. 

Die ganze Welt erscheint mir nun 

in rosenroter Schminke, 

ich könnte niemand Leides tun 

und trinke, trinke, trinke. 

Allein mein Durst vermehrt sich nur 

bei jedem vollen Becher, 

das ist die leidige Natur 

der echten Rheinweinzecher; 

Doch tröst ich mich, wenn ich zuletzt 

vom Faß zu Boden sinke, 

Ich habe keine Pflicht Verletzt 

ich trinke, trinke, trinke. 

VL-117 Lustig ist das Zigeunerleben 

 

Lustig ist das Zigeunerleben, faria, faria ho, brauchen 

dem Kaiser kein Geld zu geben, faria, faria ho.  

Lustig ist’s im grünen Wald,  

wo des Zigeuners Aufenthalt.  

Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 

 
 Sollt uns einmal der Hunger plagen, faria, faria ho,  

gehen wir uns ein Hirschlein jagen, faria, faria ho.  

Hirschlein, nimm dich wohl in Acht,  
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wenn des Zigeuners Büchse kracht.  

Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho.  

 

Sollt uns einmal der Durst sehr quälen,  

faria, faria ho,  

gehen wir zu den Wasserquellen, faria, faria ho.  

Trinken das Wasser vom moosigen Stein, meinen, es 

müsste Champagner sein.  

Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 

 

Mädchen, willst du Tabak rauchen, faria, faria ho,  

musst du dir kein Pfeifchen kaufen, 

 faria, faria ho. Dort in meinem Mantelsack, 

steckt meine Pfeife und Rauchtabak, Faria, faria, faria, 

faria, faria, faria ho.  
 
Mädchen, willst du Kaffee trinken, faria, faria ho,  

so musst du die Schale schwenken, faria, faria ho.  

Schwenkst du dir die Schale nicht, 

 trinken wir auch den Kaffee nicht.  

Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 

  

Wenn wir auch kein Federbett haben, faria, faria ho, 

tun wir uns ein Loch ausgraben, faria, faria ho. Legen 

Moos und Reisig rein, das soll unser Federbett sein.  

Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho.  

 

Und geht dann die Sonne nieder, faria, faria ho, brennt 

das Lagerfeuer wieder, faria, faria ho, Reich mir schnell 

die Fiedel zu,  

schwarzbraun Mädchen, tanz dazu!  

Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. 

 
VL-118 Es leuchtet schon wieder 

Es leuchtet schon wieder 

der Himmel so blau, 

die Blümlein verwelken 

bei dem lieblichen Tau. 

Wohl alle die Veilchen, 

die blühen bei der Nacht, 

die haben mein Herze 

zum Verlieben gebracht. 

Einst stand ich unter Linden 

in einem grünen Wald, 

da kam ja mein Schönster 

und küßte mich bald. 

Warum bist du nicht gekommen, 

als ich dich gerufen hab, 

denn du hättest vernommen, 

daß mein Herze du warst. 

„Ja vorhin warst du spröde, 

aber nun und nimmermehr“. 

„Ei so bitt ich dich mein Engel, 

verzeih es doch mir“. 

VL-119 Alles fühlt der Liebe Freuden 

Alles fühlt der Liebe Freuden, 

schnäbelt, tändelt, herzet, küßt 

und ich soll die Liebe meiden, 

weil ein Schwarzer häßlich ist! 

Ist mir denn kein Herz gegeben, 

bin ich nicht von Fleisch und Blut? 

Immer ohne Weibchen leben 

wäre wahrlich Höllenglut. 

Drum so will ich, weil ich lebe, 

schnäbeln, küssen, zärtlich sein! 

Lieber, guter Mond, vergebe, 

eine Weiße nahm mich ein! 

Weiß ist schön – ich muß sie küssen. 

Mond! verstecke dich dazu! 

Sollt’ es dich zu sehr verdrießen, 

o, so mach die Augen zu. 

VL-120 In einem kühlen Grunde 

In einem kühlen Grunde 

Da geht ein Mühlenrad 

Mein’ Liebste ist verschwunden, 

Die dort gewohnet hat. 

 

Sie hat mir Treu versprochen, 

Gab mir ein’n Ring dabei, 

Sie hat die Treu’ gebrochen, 

Mein Ringlein sprang entzwei. 

 

Ich möcht’ als Spielmann reisen 

Weit in die Welt hinaus, 

Und singen meine Weisen, 

Und geh’n von Haus zu Haus. 

  

Ich möcht’ als Reiter fliegen 

Wohl in die blut’ge Schlacht, 

Um stille Feuer liegen 

Im Feld bei dunkler Nacht. 

  

Hör’ ich das Mühlrad gehen: 

Ich weiß nicht, was ich will — 

Ich möcht’ am liebsten sterben, 

Da wär’s auf einmal still! 

 

VL-121 Danziger Fischerlied 

Ein armer Fischer bin ich zwar, 

Verdien mein Geld stets in Gefahr, 

Doch wenn Feinsliebchen am Ufer ruht, 

Dann geht das Fische-Fische-fang'n nochmal so gut. 

Des Morgens früh um Uhre vier 

Klopft es ganz leis an meine Tür: 

Steh auf, du Fischer jung und schön! 

Wir beiden wollen Fische-Fischefangen gehn. 

Dann fahren wir zur See hinaus 

Und werfen unsre Netze aus. 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/bei-der-nacht/
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Ein jedes Fischlein groß und klein, 

Ein jedes Fischlein, Fischlein muß gefangen sein. 

Und ist vorbei der Monat Mai, 

Ist auch vorbei die Fischerei. 

Dann führ ich dich zum Traualtar: 

Gott segne dreimal, dreimal hoch das Fischerpaar! 

VL-122 Du schöne Zeit, du Wanderzeit 

Du schöne Zeit, du Wanderzeit,  

du Mai mit deiner Herrlichkeit,  

ich kann euch kaum erwarten. 

Nun schnell den Ranzen an der Wand,  

den grünen Hut, den Stab zur Hand 

und fort in Gottes Garten.  

 

Ade, du stumpfe, graue Stadt!  

Wie bin ich dein so übersatt,  

Herr Wirt, du Beutelschneider! 

Ade Horaz ind Cicero:  

welch hartes Heu, welch dürres Stroh! 

Auf Wiedersehn – ja, leider!  

 

Es wogt die Saat, es glänzt die Au,  

auf Gras und Blumen perlt der Tau,  

die Morgenwinde rauschen 

Die Wachtel schägt in Korn und Klee,  

und aus den Büschen tritt das Reh 

ins grüne Feld zu lauschen. 

 

Jetzt vorwärts in den kühlen Wald!  

Des Eisenhammers Pochen schallt  

im Takt aus fernem Grunde. 

den Berg hinan! Von Felsenhöhn  

schau' ich hinaus; wie bist du schön, 

du Welt in weiter Runde. 

 

Du schöne Zeit, du Wanderzeit,  

du Mai mit deiner Herrlichkeit,  

ich kann euch kaum erwarten. 

Nun schnell den Ranzen an der Wand,  

den grünen Hut, den Stab zur Wand 

und fort in Gottes Garten 

VL-123 Kehr ich einst zur Heimat wieder 

Kehr ich einst zur Heimat wieder, 

früh am Morgen, wenn die Sonn' aufgeht, 

schau ich dann ins Tal hernieder, 

wo vor seiner Tür mein Mädel steht. 

Da seufzt sie still, ja still und flüstert leise:  

"Mein Schlesierland, mein Heimatland! 

So von Natur, Natur in alter Weise, 

wir sehn uns wieder, mein Schlesierland 

wir sehn uns wieder, mein Heimatland!" 

In dem Schatten einer Eiche, 

ja da gab ich ihr den Abschiedskuß. 

"Schatz, ich kann nicht länger bleiben, 

weil, ja weil ich von dir scheiden muß!" 

Da seufzt sie still, ja still und flüstert leise:  

"Mein Schlesierland, mein Heimatland! 

So von Natur, Natur in alter Weise, 

wir sehn uns wieder, mein Schlesierland 

wir sehn uns wieder, mein Heimatland!" 

"Liebes Mädel, laß das Weinen, 

liebes Mädel, laß das Weinen sein. 

Wenn die Rosen wieder blühen, 

ja, dann kehr ich wieder bei dir ein!" 

Da seufzt sie still, ja still und flüstert leise:  

"Mein Schlesierland, mein Heimatland! 

So von Natur, Natur in alter Weise, 

wir sehn uns wieder, mein Schlesierland 

wir sehn uns wieder, mein Heimatland!" 

VL-124 Schöner Frühling, komm doch wieder 

Schöner Frühling, komm doch wieder, 

Lieber Frühling, komm' doch bald, 

Bring' uns Blumen, Laub und Lieder 

Schmücke wieder Feld und Wald. 

La lala lalala 

La lala lalala 

La lala lalala  

La lala lalalala la 

Auf die Berge möcht' ich fliegen, 

Möchte seh'n ein grünes Tal, 

Möcht in Gras und Blumen liegen 

Und mich freu'n am Sonnenstrahl. 

 

La lala lalala . . . . 

Möchte hören die Schalmeien 

Und der Herden Glockenklang, 

Möchte freuen mich im Freien 

An der Vögel süßem Sang. 

La lala lalala . . . . 

VL-125 Ach bittrer Winter, wie bist du kalt 

Ach bittrer Winter, wie bist du kalt. 

Du hast entlaubet den grünen Wald. 

Du hast verblüht die Blümlein auf der Heiden. 

Die bunten Blümlein sind worden fahl, 

entflogen ist uns Frau Nachtigall! 

Sie ist entflogen, wird sie wieder singen? 

VL-126 Der Herbst ist ein Geselle 

Der Herbst ist ein Geselle, 

der trägt ein buntes Kleid 

und springt und jubilieret 

vor ausgelaßner Freud. 

Er singt im Brausebasse, 

fährt einem um den Kopf, 
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wirft alles drüber und drunter 

und zaust die Bäum am Schopf. 

Er stürmt wie wilde Buben 

hin über Berg und Feld, 

fegt durch die falben Blätter, 

rauscht, heißa! in die Welt. 

Wirft, wie er zieht, uns Gaben 

mit vollen Händen zu, 

füllt Scheuer, Haus und Keller 

zur langen Winterruh. 

VL-127 Das ist ein reicher Segen 

Das ist ein reicher Segen 

In Gärten und an Wegen! 

Die Bäume brechen fast. 

Wie voll doch alles hanget! 

Wie lieblich schwebt und pranget 

Der Äpfel goldne Last 

Jetzt auf den Baum gestiegen! 

Laßt uns die Zweige biegen, 

Daß jedes pflücken kann! 

Wie hoch die Äpfel hangen, 

Wir holen sie mit Stangen 

Und Haken all´ heran. 

Und ist das Werk vollendet, 

So wird auch uns gespendet 

Ein Lohn für unsern Fleiß. 

Dann ziehn wir fort und bringen 

Die Äpfel heim und singen 

Dem Herbste Lob und Preis. 

VL-128 Der liebe Gott lässt fliegen 

Der liebe Gott lässt fliegen 

viel Flöckchen weiß und rein, 

ein Bettchen draus zu fügen 

für alle Blümelein. 

Kommt, laßt uns Schneeball spielen 

in dieser Winterzeit, 

die Kälte wir nicht fühlen, 

weil uns das Spiel erfreut. 

Und wenn wir Schlitten fahren 

im tiefen tiefen Schnee 

und tappen froh zu Paaren 

dann rufen wir "Juhe!" 

VL- 129 O wie ist es kalt geworden 

O wie ist es kalt geworden 

und so traurig, öd und leer! 

Rauhe Winde eh'n von Norden 

und die Sonne scheint nicht mehr. 

Auf die Berge möcht' ich fliegen, 

möchte seh'n ein grünes Tal, 

möcht' in Gras und Blumen liegen 

und mich freu'n am Sonnenstrahl. 

Möchte hören die Schalmeien 

und der Herden Glockenklang, 

möchte freuen mich im Freien 

in der Vögel süßem Sang. 

Schöner Frühling, komm doch wieder! 

Lieber Frühling, komm doch bald! 

Bring uns Blumen, Laub und Lieder, 

schmücke wieder Feld und Wald! 

VL-130 Abschied der Zugvögel 

Wie war so schön doch Wald und Feld! 

Wie ist so traurig jetzt die Welt! 

Hin ist die schöne Sommerzeit 

Und nach der Freude kam das Leid. 

Wir wußten nichts von Ungemach, 

Wir saßen unterm Laubesdach 

Vergnügt und froh beim Sonnenschein, 

Und sangen in die Welt hinein. 

Wir armen Vöglein trauern sehr: 

Wir haben keine Heimat mehr, 

Wir müssen jetzt von hinnen fliehn 

Und in die weite Fremde ziehn. 

VL-131 Viel Wollust mit sich bringet 

Viel Wollust mit sich bringet 

die fröhlich Sommerzeit. 

Im grünen Wald jetzt singet 

wiedrum vor Freudigkeit. 

Ohne Unterlaß, mit hellen Schall 

aus ihrem Hälslein zart 

sehr schön und fein Frau Nachtigall, 

kein Müh und Fleiß sie spart. 

Des Nachts, wenn ich fürüber, 

all andrer Vöglein Gsang, 

so schwingt sie ihr Gefieder 

und fängt mit lautem Klang 

bald auf das neu recht an zu schrein, 

bis das anbricht der Tag; 

ihr wunderschöne Melodien 

kein Mensch beschreiben mag. 

Mit ihrem schönen Singen 

bewegt sie manchem sein Herz, 

daß er vor Freud möcht springen, 

das sag ich ohn allen Schmerz. 

Unter allen Waldvögelein, 

sie sein groß oder klein, 

ihr keines gleich tut sein, 

der Ruhm bleibt ihr allein. 
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VL-132 Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald 

Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. 

Es war so finster und auch so bitter kalt. 

Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. 

Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein. 

 

Hu, hu, da schaut eine alte Hexe raus! 

Lockte die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. 

Sie stellte sich gar freundlich, o Hänsel, welche Not! 

Ihn wollt’ sie braten im Ofen braun wie Brot. 

 

Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, 

Ward sie gestoßen von unserm Gretelein. 

Die Hexe musste braten, die Kinder geh’n nach Haus. 

Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. 

VL-133 Des Sonntags, wenn die Sonn' anbricht 

 

Des Sonntags, wenn die Sonn' anbricht, 

Halt ich's nicht aus daheim; 

Muß wandern mit dem Morgenlicht, 

Frisch in den Tag hinein.  

 

Die Käfer singen summ summ summ 

Die Vöglein tirili 

Die Glocken läuten bim baum bum 

Des Sonntags in der Früh.    

 

Die Bäume rauschen lustig drein 

In alter Melodie, 

Gott weiß, es kann nie schöner sein, 

Als Sonntags in der Früh.  

 

Es ist, als ob das ganze Land 

An Gottes Herz erglüh;  

Als sähe man des Herrn Gewand 

Des Sonntags in der Früh.  

 

Und Alles schaut sich freundlich an 

Und grüßt sich dort und hie;  

Drum wandre, wer da wandern kann, 

Des Sonntags in der Früh. 

 

VL-134 Bei der Nacht, wann's finster is 

 

Bei der Nacht, wann's finster is 

und niemand auf der Gassen is,Am  

will i zu meinem Dirndel gehn, 

sie soll mi lassen einar gehn. 

Sie hat mir's gestern versprochen, versprochen. 

Und als es war um Mitternacht, 

der Wächter zwölf geblasen hat. 

"Steht auf, steht auf, ihr jungen Leut, 

die ihr verliebt beisammen seid! 

Der Wächter hat geblasen, geblasen!" 

Da setzt der Bub sein Hütlein auf 

und wollte schnell zur Tür hinaus. 

"Bleib da, bleib da, du feiner Knab, 

es fehl'n zwei Stunden auf einen Tag! 

Der Wächter hat uns belogen, belogen!" 

VL-135 Die Sonne steht im höchsten Lauf 

 

Die Sonne steht im höchsten Lauf, 

der Himmel schloß den Sommer auf, 

und dieser Wald und Auen 

Mich leidet´s nicht mehr in der Stadt, 

ich bin der vielen Menschen satt 

und all der gnäd´gen Frauen. 

Nun zieh ich an den Lodenrock 

und nehme Ränzel, Hut und Stock, 

es lockt mich in die Ferne, 

wo Thüringens Gebirge blaut 

und seine Wälder hoch aufbaut, 

da wandre ich so gerne. 

Dort, wo entlang der Berge Grat 

sich schlingt des Rennsteigs Höllenpfad 

durch weite Tannenforsten, 

da will ich wie ein Vogel frei 

in stiller Waldessiedelei 

den heißen Sommer horsten. 

Ich ruh´ am Grenzweg, den verwischt 

das lange Gras und überbüscht 

das heidekraut am Raine. 

Es rauschet leise um mich her, 

der Wald raunt eine alte Mär 

um graue Wappensteine. 

Des Lebens öder Niederschlag, 

der staubig auf der Seele lag, 

wie ein Geweb von Spinnen. 

Fort fliegt er mit der frischen Luft, 

ich sehe ihn im Sonnenduft 

als Nebelstreif zerrinnen. 

Lenk  ich dann heimwärts meinen Schritt, 

nehm ich vom Waldgebirge mit 

durch noch so weite Räume 

den Sonnenschein, das Wiesengrün, 

den Bach, an dem Blumen blühn, 

als Bild für meine Träume 

VL-136 O Maidle, du bist mein Morgestern 

O Maidle, du bist mein Morgestern, 

So scheinst du mir freundlich zu Herze, 

Bist lieb, wie's Schäfle am Himmel sind, 

Auf dene d'Engele scherze. 

La la la la la la la la la la la la.  

O Maidle, du bist mei Frühlingskonn', 

Dei Blick, der gleicht ihre Strahle, 

Bei dir ist mer wohl, do fühl' i a Lust, 

Die kännt' mer kei König bezahle. 

La la la la la la la la la la la la.  
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 O du mein Gedanke bei Tag und bei Nacht, 

Du Blum' von alle Juwele, 

Was hot dir jetzt des a Vergnüge g'macht, 

Mei Ruh' und mein Friede zu stehle? 

La la la la la la la la la la la la. 

O gib mer se wieder, i bitt' di schön, 

Du host se im Händle verborge, 

O gib mer des Händle, i geb dir en Ring 

Und will de bei Lebtag versorge. 

La la la la la la la la la la la la. 

VL-137 Frischer Mut leichtes Blut 

Frischer Mut leichtes Blut 

ist des rüst´gen Wand´rers Gut 

Sonnenpracht, Waldesnacht, 

rings entgegen lacht. 

Welt ist reich und groß und weit, 

schnell entflieht die frohe Zeit. 

Immer zu, immer zu 

ohne Rast und Ruh 

Wald so dicht, Blütenlicht, 

Blätterrauschen zu mir spricht. 

Vogelsang, Hörnerklang 

tönt den Wald entlang. 

Wind durch grüne Blätter geht, 

Singen, Klingen, weiter weh.t 

Immer zu, immer zu, 

ohne Rast und Ruh. 

Glockenklang, Städtlein blank 

ziehn sich hin am Bergeshang, 

auf den Höh´n, Trümmer stehn, 

wit in´s Tal hinsehn, 

Städte werden Trümmerhauf, 

neue baun sich wieder auf. 

Immer zu, immer zu, 

ohne Rast und Ruh. 

Fensterlein, klar und rein 

blickt hervor aus grünem Wein. 

Mädel schön, hinten stehn, 

nach dem Wand´rer sehn, 

lockend blinkt und winkt der Wein, 

lockend schöner Augen Schein 

Immer zu, immer zu, 

ohne Rast und Ruh. 

Heimatort, Jugendport, 

in der Fremde wand´re ich fort- 

Liebchen mein, fromm und rein. 

täglich denk ich dein. 

Geht die Wanderschaft zu End´, 

Wandrer sich zurücke wendt, 

denn zur Ruh immerzu 

Wand´rer ziehst auch du. 

VL-138 Und wenn ich morgens früh aufsteh 

Und wenn ich morgens früh aufsteh,  

wird mich die Mutter fragen: 

Was willst du Kaffee oder Tee? 

dann werde ich ihr sagen. 

Ich will ein Schnäpselein, ist das nicht fein. 

Nur noch Feuerwasser, Feuerwasser,  

nur noch Schnaps. 

Und wenn ich dann erkranket bin,  

muß man den Doktor holen. 

Und der verschreibt mir Medizin,  

von der ich gar nichts nehme. 

Ich will ein … 

Und wenn ich dann gestorben bin,  

dann trägt man mich zu Grabe. 

Auf einem Faß voll Brandewein 

da steh ich auf und Sage. 

Ich will ein … 

 

Und steh ich vor der Himmelstür,  

wird mich der Petrus fragen: 

Was willst du altes Saufschwein hier ?,  

dann werde ich ihm sagen: 

Ich will ein … 

 

VL-139 Die Luft ist so blau und das Tal ist so grün. 

 

Die Luft ist so blau und das Tal ist so grün. 

Lieb' Mütterlein, laß mich in die Fremde ziehn! 

Ich schnüre mein Bündel, dann zieh' ich hinaus, 

den Stab in der Hand und am Hute den Strauß. 

Ich wandre durch Deutschland und komm an den Rhein, 

bei tüchtigen Meistern, da kehr' ich dann ein. 

Und sitzt dann das Mütterlein abends und spinnt, 

denkt traurig: Wo weilt doch mein einziges Kind? 

Da klopft es gar lustig ans Fensterlein klein, 

da tritt zu der Türe der Wanderbursch ein. 

Gott grüß' dich, lieb' Mutter! Schau, bist ja noch frisch! 

Und schüttet ihr jauchzend sein Geld auf den Tisch. 

Ich lernte mein Handwerk, es bringt noch was ein; 

bald werd' ich nun Meister, wie wirst du dich freun. 

VL-140 Das waren mir selige Tage  

Das waren mir selige Tage,  

Bewimpeltes Schifflein o trage  

Noch einmal mein Lottchen und mich . 

O wieg uns noch einmahl behende  

von hinnen bis an der Welt Ende,  

Zur Wiege begehren wir dich. 

Wir fuhren und fuhren auf Wellen , 

Da sprangen im Wasser die hellen,  
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Die silbernen Fische herauf . 

Wir fuhren und fuhren durch Auen.  

Da ließen die Blumen sich schauen,  

Da liefen die Lämmer zuhauf. 

Wir schwebten in lüsternen Kreisen,  

Da sangen die Lerchen die Weisen,  

Da zirpeten Taucher im Rohr. 

Wir schwebten aus strömenden Flächen , 

Da rauschte Gemurmel von Bächen,  

Da säuselten Lüftchen an’´s Ohr. 

 

Wir spielten im treibenden Nachen,  

Wir gaben uns Manches zu lachen , 

Wir hatten des Spieles nicht Rast.  

Wir ließen die Hörner erklingen,  

Wir Alle begannen zu singen , 

Und ich hielt mein Lottchen umfaßt. 

 

Das waren mir selige Tage , 

Du kleiner Gefälliger sage . 

Sie waren so selig auch mir . 

Dann such ich das Schifflein mir wieder,  

Dann setz ich dich neben mir nieder , 

Und fahre durch´s Leben mit dir. 

 

VL-141 O es riecht gut 

O es riecht gut, o es riecht fein 

Heut rühr'n wir Teig für Plätzchen ein. 

In der Küche wird gebacken 

Helft nur alle Mandeln knacken 

O es riecht gut, o es riecht fein. 

 

O es riecht gut, o es riecht fein. 

Heut rühr'n wir Teig für Plätzchen ein. 

Butter Zucker glattgerührt 

Und die Bleche eingeschmiert. 

O es riecht gut, o es riecht fein. 

O es riecht gut, o es riecht fein. 

Heut rühr'n wir Teig für Plätzchen ein. 

Eier in den Topf geschlagen 

Und die Milch dazu getragen. 

O es riecht gut, o es riecht fein. 

 

O es riecht gut, o es riecht fein. 

Heut rühr'n wir Teig für Plätzchen ein. 

Weißes Mehl das woll'n wir sieben 

Aber nichts daneben stieben. 

O es riecht gut, o es riecht fein. 

Oh es riecht gut, o es riecht fein. 

Die Plätzchen werden fertig sein 

Weihnachtskringel braun und rund, 

Eins zum kosten in den Mund. 

O es riecht gut, o es riecht fein. 

VL 142 Froh bin ich und überall zu Hause 

Froh bin ich und überall zu Hause 

und so bin ich überall bekannt. 

Macht mein Glück im Norden Pause, 

grünt im Süden mir ein Unterland, 

Fröhlich bin ich hier und fröhlich da, 

Ubi bene ibi patria. 

Klein und Federleicht ist mein Gepäck, 

aber auch mein Blut wallt leicht und frisch, 

ob ich unterm blauem Himmel decke 

oder in Palästen meinen Tisch 

ist mir gleich – froh bin ich hier und da. 

Ubi bene ibi patria 

Golden blinkt der Wein beim frohen Mahle, 

Bachus winkt zum fröhlichen Genuß 

und beim freudespendenden Pokale 

schwinden Lebenssorgen und Verdruß, 

und der goldne Wein winkt fern und nah. 

Ubi bene ibi patria 

Wonnig winkt mir auf des Lebensstrasse 

Amor zu dem frohen Minnenspiel, 

gleich ist mitr die aufgestutzte Nase 

und das schöne griechische Profil. 

Liebe grünt auch am Niagara. 

Ubi bene ibi patria 

Fröhlich wallt mein Blut in jeder Zone 

und mir ist des Lebens Wonnetraum. 

Golden, wenn ich im Palaste wohne, 

doch auch rosig in des Hüttchens Raum 

in Tahaiti , in Vandalia. 

Ubi bene ibi patria 

VL-143 Kartoffellied 

Alle Menschen, groß und kleine, 

leben nicht vom Brot alleine, 

auch Kartoffeln müssen sein, 

denn die schmecken immer fein. 

 

Trulla, trulla trulla la, 

trulla trulla trulla la 

Auch Kartoffeln müssen sein, 

denn die schmecken immer fein. 

 

Montag weiß ich was ich koche, 

es ist der erste Tage der Woche. 

Montags gibt's Kartoffelbrei, 

Speck und Zwiebel mit dabei. 

 

Dienstag möchte ich euch vertellen, 

muß ich die Kartoffel pellen, 

Dienstag schmeckt ganz delikat 

die Kartoffel als Salat. 

 

Mittwoch woll'n wir mal versuchen 

den Kartoffelreibekuchen. 

Mittwoch steht auf unserm Tisch 

leck'rer Puffer, groß und frisch. 

Donnerstag, da koch ich Klöße, 

alle von egaler Größe, 
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Donnerstag schmeckt tadellos 

die Kartoffel nur als Kloß. 

 

Freitag brauch ich die Friteuse, 

daß ich drin das Fett auflöse. 

Freitag, ja das ist kein Witz, 

gibt's Kartoffeln als Pommes frites. 

 

Samstag essen Ruth und Stoffel 

gerne unsre Bratkartoffeln. 

Samstags putzen alle weg 

Bratkartoffeln mit viel Speck. 

 

Und am siebten Tag der Woche 

ich mal Salzkartoffeln koche. 

Sonntag gibt's zum Mittagsmahl 

Salzkartoffeln auch einmal. 

 

Mancher rührt mit vielen Worten 

auch noch die Kartoffelsorten. 

Alle sehen wir daran, 

was man mit Kartoffeln kann. 

VL-144 Einst hat mir mein Leibarzt geboten 

Einst hat mir mein Leibarzt geboten: 

Stirb, oder entsage dem Wein  

dem weißen sowohl als dem roten, 

sonst wird es dein Untergang sein, 

sonst wird es dein Untergang sein! 

Ich hab' ihm es heilig versprochen,  

auf etliche Jahre zwar nur, 

doch nach zwei so schrecklichen Wochen 

vergaß ich den albernen Schwur. 

Wie trefflich bekam mir die Speise, 

wie schlief ich so ruhig die Nacht, 

wie war ich so munter, so weise, 

so fröhlich zum Sterben gemacht. 

Tod, höre, man hat mir befohlen: 

"Stirb, oder entsage dem Wein!" 

Sieh, wenn du willst, kannst du mich holen 

hier sitz' ich und schenke mir ein! 

VL-145 Ein Leben wie im Paradies  

Ein Leben wie im Paradies  

gewährt uns Vater Rhein; 

ich geb es zu, ein Kuß ist süß 

doch süßer ist der Wein! 

Ich bin so fröhlich wie ein Reh 

das um die Quelle tanzt, 

wenn ich den lieben Schenktisch seh  

und Gläser draufgepflanzt 

Was kümmert mich die ganze Welt 

wenn’s liebe Gläschen winkt, 

und Traubensaft, der mir gefällt 

an meiner Lippe blinkt? 

Dann trink ich, wie ein Götterkind 

die vollen Flaschen leer, 

daß Glut mir durch die Adern rinnt 

und fordre taumelnd mehr 

Die Erde wär ein Jammertal  

voll Grillenfang und Gicht, 

wüchs uns zur Lindrung unsrer Qual  

der edle Rheinwein nicht. 

Der hebt den Bettler auf den Thron 

schafft Erd und Himmel um 

und zaubert jeden Erdensohn  

stracks ins Elysium. 

 

Er ist die wahre Panacee 

verjüngt des Alten Blut, 

verscheuchet Hirn- und Magenweh 

und was er weiter tut! 

Drum lebe das gelobte Land 

das uns den Wein erzog! 

Der Winzer, der ihn pflanzt und band 

der Winzer lebe hoch! 

 

Und jeder schönen Winzerin 

die uns die Trauben las, 

weih ich, als meiner Königin 

dies volle Deckelglas. 

Es lebe jeder deutsche Mann 

der seinen Rheinwein trinkt, 

so lang er´s Kelchglas halten kann  

und dann zu Boden sinkt 

 

VL- 146 Am schönsten klingt ein frohes Lied 

Am schönsten klingt ein frohes Lied 

im lustig grünen Wald 

von allen Zweigen singt es mit, 

daß laut es wiederhallt. 

Drum laßt, ihr Herzensbrüder, 

ertönen frohe Lieder! 

Das Echo und die Vögelein, 

sie stimmen all' im Chorus ein. 

Am besten schmeckt ein Küßchen da, 

auf grünem, weichem Moos, 

kein Lauscher ist ja fern und nah, 

als Vöglein klein und groß. 

Die schnäbeln, singen Lieder 

und sagen's keinem wieder. 

Drum küßt, ihr Brüder, immerhin, 

am besten schmeckt's im Waldesgrün! 

Am besten schmeckt ein guter Trank 

im Kühlen, hier im Gras, 

es klingt wie heller Glockenklang, 

mit Laub umkränzt, das Glas. 

Es zieht den Hirsch zur Quelle, 

sie sprudelt klar und helle; 
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doch golden strahlt der pure Wein; 

drum soll geküßt, getrunken sein! 

VL-147 Frisch auf ins weite Feld 

Frisch auf ins weite Feld. 

Zu Wasser und zu Lande 

hab ich mein Sinn gestellt, 

zu reisen und zu wandern 

von einer Stadt zur andern, 

solang es Gott gefällt. 

Wie mancher reiset aus; 

wenn er die Glock' nicht schlagen hört, 

so kommt er wieder nach Haus'. 

Spricht: Vater, ich bin schon wiederkomm'n, 

die Bauern haben zu böse Hund', 

ich kann nicht bleiben aus. 

Jetzt ist es an der Zeit, 

wenn einer ausgelernet hat, 

so will er haben ein Weib. 

Ein Weib zu nehmen, das ist nicht Recht, 

er ist kein Meister, er ist ein Knecht. 

Ein Stümper muß er sein. 

Ein wohlgereister Mann, 

der in der Welt gewesen ist, 

der etwas weiß und kann, 

von dem ist viel zu halten 

bei Jungen und bei Alten, 

ich selbst halt' viel davon. 

Zu Straßburg an dem Rhein, 

da gibt es viel zu schauen 

von Silber und Edelstein. 

Wer Geld hat, der kann kaufen ein, 

wer keins hat, der muß es lassen sein, 

zu Straßburg an dem Rhein. 

Zu Köllen an dem Rhein, 

da gibt's so viel Kirchen und Klöster 

als Tag' im Jahre sein. 

Wer weiß von einer Stadt, 

die so viel Kirchen und Klöster hat, 

als Köllen an dem Rhein? 

Ihr Jungfern insgemein, 

freit euch keinen Junggesellen, 

die nicht gewandert sein 

in ihren jungen Jahren 

und haben nichts erfahren, 

wie Muttersöhnlein sein. 

Ihr Jungfern insgemein, 

freit euch nur Junggesellen, 

die brav gewandert sein 

in ihren jungen Jahren 

und haben schon erfahren, 

was brave Burschen sein. 

VL-148 Der schönste Ort, davon ich weiss 

Der schönste Ort, davon ich weiss,  

das ist ein kühler Keller; 

das schnellste Geld, davon ich weiss,  

das ist der letzte Heller: 

der rennt so hurtig, so geschwind,  

und ruht nicht eh'r, als bis er find't 

Rheinwein und Muskateller. 

 

Der schönste Wein, davon ich weiss,  

lässt sich den roten heissen; 

und einen schönsten kenn ich noch,  

den nennt man nur den weissen: 

der eine hilft, der andre frommt,  

wer nur zur rechten Musse kommt, 

sich beider zu befleissen. 

 

 Ein frischer Trunk vom Fasse her,  

danach steht mein Verlangen. 

Das sind die schönsten Häser doch,  

dran grüne Kränzlein hangen: 

wo solch ein liebes Zeichen lacht,  

da ist mir recht in finstrer Nacht 

ein Sternlein aufgegangen. 

 

Und wer das Liedlein hat erdacht,  

und wer es hat gesungen? 

ein fahr'nder Schüler hat's gemacht:  

der Wein hat ihn bezwungen; 

vor einem Fass, da ist sein Platz,  

ein volles Glas, das ist sein Schatz: 

es ist ihm wohlgelungen. 

VL-149 Ade zur guten Nacht! 

 

Ade zur guten Nacht! 

Jetzt wird der Schluß gemacht, 

Daß ich muß scheiden; 

Im Sommer da wächst der Klee, 

Im Winter, da schneit´s den Schnee, 

Da komm ich wieder. 

 

Es trauern Berg und Tal, 

Wo ich viel tausendmal 

Bin drüber gangen; 

Das hat deine Schönheit gemacht, 

die hat mich zum Lieben gebracht 

mit großem Verlangen. 

 

Das Brünnlein rinnt und rauscht 

Wohl dort am Holderstrauch, 

Wo wir gesessen, 

Wie manchen Glockenschlag, 

da Herz bei Herzen lag, 

das hast du vergessen. 

Die Mädchen in der Welt 

Sind falscher als das Geld 

Mit ihrem Lieben. 

Ade zur guten Nacht, 

jetzt wird der Schluß gemacht, 
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daß ich muß scheiden. 

VL-150 Wo soll ich mich hinkehren 

Wo soll ich mich hinkehren 

ich tumbes Brüderlein? 

Wie soll ich mich ernähren, 

mein Gut ist viel zu klein. 

Als ich ein Wesen han 

so muß ich bald davon. 

Was ich soll heut verzehren, 

das han ich fernt vertan 

Ich bin zu früh geboren 

ja, wo heute ich hinkumm. 

Mein Glück kommt mir erst morgen, 

hätt ich das Kaisertum, 

darzu den Zoll am Rhein 

und wär Venedig mein, 

so wär es all verloren, 

es muß verschlemmet sein. 

So will ich doch nit sparen 

und ob ichs all verzehr, 

und will darum nit sorgen, 

Gott beschert mir morgen mehr, 

was hilfts, daß ich lang spar, 

Vielleicht verlör ichs gar. 

Sollt mirs ein Dieb austragen, 

es reuet mich ein Jahr. 

VL-151 Wem Gott will rechte Gunst erweisen 

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 

den schickt er in die weite Welt, 

dem will er seine Wunder weisen 

in Berg und Wald und Strom und Feld. 

 

Die Trägen, die zu hause liegen, 

erquicket nicht das Morgenrot, 

sie wissen nur von Kinderwiegen, 

von Sorgen, Last und Not ums Brot. 

 

Die Bächlein von den Bergen springen, 

die Lerchen schwirren hoch vor Lust. 

Was soll' ich nicht mit ihnen singen 

aus voller Kehl'und frischer Brust? 

 

Den lieben Gott laß ich nur walten. 

Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld 

und Erd' und Himmel will erhalten, 

hat auch mein' Sach'aufs Best' bestellt. 

 

VL-152 Es saßen beim schäumenden funkelnden 

Wein 

 

Es saßen beim schäumenden funkelnden Wein 

Drei fröhliche Burschen und sangen; 

Es schallte und brauste das Jugendlied, 

Und lustig die Becher erklangen. 

Der erst', ein Jüngling mit dunkelem Haar, 

Hob hoch in der Rechten den Becher: 

"Dem Vater Rhein, der den Wein uns erzog, 

Ein donnerndes Vivat, ihr Zecher!"  

"Es lebe der Rhein, es lebe der Rhein!" 

So schallt es hinaus in das Weite; 

Da griff in der Laute Saiten und sprach 

Mit blitzenden Augen der zweite: 

"Hoch lebe die liebe Frau Musika! 

Die haltet in Ehren, ihr Brüder! 

Es lebe Musik, es lebe Gesang!" 

Laut klingen die Gläser wieder. 

Und wie der festliche Ruf ertönt 

Noch zu des Gesanges Preise, 

Da schwingt schon der dritte den Becher empor 

Und spricht zu der Freunde Kreise:  

"Was soll uns der Wein, was soll uns Gesang, 

Wenn die Liebe nicht innig im Bunde? 

Ihr Brüder, der Liebe ein donnerndes Hoch, 

Ein Hoch aus des Herzens Grunde!"  

"Es lebe die Liebe, die Freundschaft hoch!" 

So schallt es von Munde zu Munde; 

Sie reichen die Hand sich und herzlichen Kuß 

Und leeren das Glas bis zum Grunde.  

VL-153 Hoch auf dem gelben Wagen 

Hoch auf dem gelben Wagen 

sitz ich beim Schwager vorn. 

Vorwärts die Rosse traben, 

lustig schmettert das Horn. 

Berge Täler und Auen, 

leuchtendes Ährengold, 

ich möcht in Ruhe gern schauen; 

aber der Wagen, der rollt. 

Flöten hör ich und Geigen, 

lustiges Baßgebrumm, 

junges Volk im Reigen 

tanzt um die Linde herum. 

Wirbelnde Blätter im Winde, 

es jauchzt und lacht und tollt, 

ich bliebe so gern bei der Linde; 

aber der Wagen, der rollt. 

Postillion in der Schenke 

füttert Rosse im Flug, 

schäumendes Gerstengetränke 

reicht uns der Wirt im Krug. 

Hinter den Fensterscheiben 

lacht ein Gesicht gar hold, 

ich möchte so gerne noch bleiben, 

aber der Wagen, der rollt. 

Sitzt einmal ein Gerippe 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/glueck/
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hoch auf dem Wagen vorn, 

hält statt der Peitsche die Hippe, 

Stundenglas statt Horn. 

Sag ich: Ade, nun, ihr Lieben, 

die ihr nicht mitfahren wollt, 

ich wäre so gern noch geblieben, 

aber der Wagen, der rollt. 

VL-154 Ach, Elslein, du liebstes Elselein 

Ach, Elslein, du liebstes Elselein, 

du holder Bule mein! 

Dein Äuglein thun mich kränken, 

denn ich bin dein, es kann nit anders gsein. 

Ein schönes Kränzelein 

aus Lieb tu ich dir schenken. 

Ich bin dir hold, 

du feines Elselein, 

für rothes Gold 

soll mir kein Liebre sein. 

Freundlich sprichst du mir zu, 

laß uns in guter Ruh 

beisammen bleiben. 

Wer wollt dir nicht in Ehren hold gesein, 

du feines Elselein. 

Wem wollst du nicht gefallen? 

Lieb hab ich dich, sag ich ohn falschen Schein, 

du zartes Elselein. 

Für andern Jungfraun allen 

mein Augentrost, meins Herzen höchste Freud, 

mit Herzenlust, vertreibst du mir viel Zeit, 

Freundlich du mich anblick, 

mein junges Herz erquick 

zu dieser Stunden. 

VL-155 Auf, du junger Wandersmann 

Auf, du junger Wandersmann, 

jetzo kommt die Zeit heran, 

die Wanderzeit, 

die gibt uns Freud'! 

Woll'n uns auf die Fahrt begeben, 

das ist unser schönstes Leben, 

großes Wasser, Berg und Tal, 

anschauen überall. 

An dem schönen Donaufluß 

findet man ja seine Lust 

und seine Freud' auf grüner Heid', 

wo die Vöglein lieblich singen 

und die Hirschlein fröhlich springen, 

dann kommt man vor eine Stadt, 

wo man gute Arbeit hat. 

Mancher hinterm Ofen sitzt 

und gar fein die Ohren spitzt, 

kein' Stund' vors Haus ist kommen 'aus; 

den soll man G'sell erkennen 

oder gar als Meister nennen, 

der noch nirgends ist gewest, 

nur gesessen in sei'm Nest? 

Mancher hat auf seiner Reis' 

ausgestanden Müh' und Schweiß 

und Not und Pein, das muß so seon; 

trägt's Felleisen auf dem Rücken, 

trägt es über tausend Brücken, 

bis er kommt nach Innsbruck ein, 

wo man trinkt Tiroler Wein. 

Morgens, wenn der Tag angeht 

und die Sonn' am Himmel steht 

so herrlich rot wie Milch und Blut: 

Auf, ihr Brüder, laßt uns reisen, 

unser'm Herrgott Dank erweisen 

für die fröhlich' Wanderzeit, 

hier und in die Ewigkeit! 

VL-156 Es klappert die Mühle 

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp 

klapp. 

Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp 

klapp. 

Er mahlet uns Korn zu dem kräftigen Brot, 

und haben wir solches, so hat's keine Not. 

Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp! 

 

Flink laufen die Räder und drehen den Stein, klipp 

klapp, 

und mahlen den Weizen zu Mehl uns so fein, klipp 

klapp. 

Der Bäcker dann Zwieback und Kuchen draus bäckt, 

der immer den Kindern besonders gut schmeckt. 

Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp! 

 

Wenn reichliche Körner das Ackerfeld trägt, klipp 

klapp, 

die Mühle dann flink ihre Räder bewegt, klipp klapp. 

Und schenkt uns der Himmel nur immerdar Brot, 

so sind wir geborgen und leiden nicht Not. 

Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp! 

VL-157 Heimat, oh Heimat 

Heimat, oh Heimat, 

Heimat wie bist Du so schön? 

Könnt' ich, ja könnt' ich, 

könnt' ich Dich wieder zu sehen? 

Aber das kann nicht sein, 

muß in die Welt hinein! 

Schifflein, oh Schifflein, 

Schifflein auf blauen Fluß, 

schaukel, schaukel, 

schaukel der Heimat zu! 

Schaukel, oh schaukel, 

schaukel der Heimat zu! 

Freudig, ja freudig, 
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freudig nach Kummer und Schmerz, 

drückt mich, ja drückt mich, 

drückt mich mein Liebchen ans Herz. 

 

Aber das kann nicht sein, 

muß in die Welt hinein! 

Schifflein, oh Schifflein, 

Schifflein auf blauen Fluß, 

schaukel, schaukel, 

schaukel der Heimat zu! 

Schaukel, oh schaukel, 

schaukel der Heimat zu! 

Endlich, dann endlich, 

endlich nach einem Jahr 

steh'n wir, ja steh'n wir, 

steh'n wir vor'm Traualtar. 

 

Aber das kann nicht sein, 

muß in die Welt hinein! 

Schifflein, oh Schifflein, 

Schifflein auf blauen Fluß, 

schaukel, schaukel, 

schaukel der Heimat zu! 

Schaukel, oh schaukel, 

schaukel der Heimat zu! 

VL-158 Ihr Kinderlein kommet 

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'! 

Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall. 

Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

der Vater im Himmel für Freude uns macht. 

O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall, 

seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl, 

den lieblichen Knaben, das himmlische Kind, 

viel schöner und holder, als Engelein sind. 

Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh; 

Maria und Josef betrachten es froh; 

die redlichen Hirten knie'n betend davor, 

hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

Manch Hirtenkind trägt wohl mit freudigem Sinn 

Milch, Butter und Honig nach Betlehem hin; 

ein Körblein voll Früchte, das purpurrot glänzt, 

ein schneeweißes Lämmchen mit Blumen bekränzt. 

O betet: Du liebes, Du göttliches Kind 

was leidest Du alles für unsere Sünd'! 

Ach hier in der Krippe schon Armut und Not, 

am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod. 

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 

erhebet die Hände und danket wie sie! 

Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freu'n, 

stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 

Was geben wir Kinder, was schenken wir Dir, 

du Bestes und Liebstes der Kinder, dafür? 

Nichts willst Du von Schätzen und Freuden der Welt – 

ein Herz nur voll Unschuld allein Dir gefällt. 

So nimm unsre Herzen zum Opfer denn hin; 

wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn – 

und mache sie heilig und selig wie Dein's, 

und mach sie auf ewig mit Deinem nur Eins. 

VL-159 Lieblich hat sich gesellet 

Lieblich hat sich gesellet 

mein Herz in kurzer Frist, 

zu ein'r die mir gefället, 

Gott weiß wohl wer sie ist. 

Sie liebet mich ganz inniglich, 

die Allerliebste mein. 

Gott weiß wohl, wen ich mein. 

Wohl für des Maien Blüte 

hab ich sie auserkor'n; 

sie erfreuet mein Gemüte, 

meinen Dienst hab ich ihr geschworn. 

Den will ich halten stetiglich 

mit Willen ganz untertan, 

dieweil ich das Leben han. 

Ich gleich sie einem Engel 

die Herzallerliebste mein. 

Ihr Härlein krausgelb als ein Sprengel, 

ihr Mündlein rot als ein Rubein. 

Zwei blanke Ärmlein, die sind schmal, 

dazu ein roter Mund, 

der lachet zu aller Stund. 

Mit Venuspfeil durchschossen 

das junge Herze mein. 

Schöns Leib, hab kein Verdrießen, 

setz deinen Willen drein. 

Gseg'n dich Gott, mein schönes Lieb! 

Ich soll und muß von dir, 

du siehst mich wieder schier. 

VL-160 Hört zu, ich will euch Weisheit singen 

Hört zu, ich will euch Weisheit singen! 

Die Kunst, sich selber zu bezwingen 

Kenn ich, ich kenn sie ganz allein. 

Es lehrt kein Doktor, kein Professor 

Sie gründlicher als ich und besser 

Trinkt Wein! trinkt Wein! trinkt Wein! 

Ihr werdet weise sein. 

Reizt euch des Feindes Glück zum Neide 

Deckt euch nur Woll, ihn Samt und Seide 

Ihr geht, er muß gefahren seyn 

Er fahr, und überrechne Schulden 

Und ihr für euren letzten Gulden 

Trinkt Wein! trinkt Wein! trinkt Wein! 
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Ihr schlafet ruhig ein. 

Müßt ihr vor großen Herrn euch beugen 

Seht ihr sie täglich höher steigen 

Weist man euch ab, läßt Narren vor; 

Laßt ihnen Reverenze machen, 

Und um die Thoren zu belachen 

Trinkt Wein! trinkt Nein! trinkt Wein! 

Und ihr seid groß, sie klein. 

Wenn Nachbarn eure Rechte kränken 

Mit böser List und argen Ränken 

Wer wird euch seinen Beistand leihn? 

Geht ja nicht hin zu Rabulisten. 

Die sich in euren Beutel nisten 

Trinkt Wein! trinkt Wein! trinkt Wein 

Ihr werdet bald verzeihn. 

Hat sich das Glück zurückgezogen 

Seyd ihr von Hoffnungen betrogen 

Fällt hier und da ein Luftschloß ein: 

Laßt ab, Ruinen zu beschauen. 

Sucht euch ein neues zu erbauen: 

Trinkt Wein! trinkt Wein! trinkt Wein! 

Ihr legt den ersten Stein. 

Wenn Madchen unempfindlich bleiben 

Nur Scherz mit eurer Liebe treiben 

Und spotten eurer Herzenspein: 

Rast ja nicht gegen eignes Leben, 

Und, statt mit Gift euch zu vergeben 

Trinkt Wein! trinkt Wein! trinkt Wein! 

Ihr werdet klüger sein 

Wenn Trinken große Sünde wäre 

So müßte ja, bei meiner Ehre 

Die halbe Welt des Teufels sein. 

Glaubt ja nicht solche Schwärmereien! 

Ob´s auch Zeloten nie verzeihen 

Trinkt Wein! trinkt Wein! trinkt Wein! 

Und laßt die Narren schrein. 

 

VL-161 Die schwarzbraunen Äugelein 

 

Ach, schönster Schatz verzeih es mir, 

dass ich so spat bin kommen; 

doch hat die heiße Lieb zu dir 

mich noch dazu gezwungen. 

Ach schläfst du schon, wenn ich jetzt komm,  

so sanft in deinem Bettchen. 

So möcht ich dich gar inniglich 

mit meinem Liedlein wecken. 

Erweck ich dich, erschreck ich dich, 

so tut 's mein Herz erbarmen; 

gern lag ich dir, o schönster Schatz, 

in deinen beiden Armen! 

Dein zwei schwarzbraunen Äugelein, 

die gar so freundlich blicken, 

sollt' dir daran gescheh'n ein Leid, 

so sprang' mein Herz in Stücken. 

Der große Gott vom Himmelsthron, 

der alles tut regieren, 

der Himmel und Erd erschaffen hat, 

wird uns zusammenführen. 

VL-162 Das Lind im Tale 

 

Es stand eine Linde im tiefen Tal, 

war oben breit und unten schmal. 

 

Worunter zwei Verliebte saßn, 

und die vor Freud ihr Leid vergaßn. 

"Feins Liebchen, wir müssen von einander, 

ich muß noch sieben Jahr wandern." 

"Mußt du noch sieben Jahr wandern, 

heirat ich mir keinen Andern." 

Und als die siebn Jahr umme warn, 

sie meinte, ihr Liebchen käme bald. 

Sie ging wohl in den Garten, 

ihr Feinslieb zu erwarten. 

Sie ging wohl in das grüne Holz, 

da kam ein Reiter geritten stolz. 

"Gott grüß dich, du Hübsche, du Feine! 

was machst du hier alleine? 

Ist dir dein Vater oder Mutter gram, 

oder hast du heimlich einen Mann?" 

"Mein Vater und Mutter ist mir nicht gram, 

ich hab auch heimlich keinen Mann. 

Heut sinds drei Wochen über sieben Jahr, 

daß mein Feinsliebchen ausgewandert war." 

"Gestern bin ich geritten durch eine Stadt, 

da dein Feinsliebchen hat Hochzeit gehat. 

Was tust du ihm denn wünschen an, 

daß er seine Treu nicht gehalten hat?" 

"Ich wünsch ihm all das Beste, 

so viel der Baum hat Äste. 

Ich wünsch ihm so viel gute Zeit, 

so viel als Stern am Himmel sein. 

Ich wünsch ihm so viel Glück und Segen, 



305 

als Tröpflein, die vom Himmel regnen." 

Was zog er von dem Finger sein? 

ein Ring von rotem Golde fein. 

Er warf den Ring in ihren Schooß, 

sie weinte, daß das Ringlein floß. 

Was zog er aus seiner Taschen? 

ein Tuch, schneeweiß gewaschen. 

"Trockn ab, trockn ab dein Äugelein, 

du sollst fürwahr mein eigen sein! 

Ich tät dich ja nur versuchen, 

ob du würdst schwören oder fluchen. 

Hättst du einen Fluch oder Schwur getan, 

so wär ich gleich geritten davon." 

VL-163 Fröhliche Weihnacht überall 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 

Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 

Weihnachtsduft in jedem Raum! 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 

 

Darum alle  

stimmet in den Jubelton, 

denn es kommt das Licht der Welt 

von des Vaters Thron. 

"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

Licht auf dunklem Wege, 

unser Licht bist du; 

denn du führst, die dir vertrau’n, 

ein zu sel’ger Ruh’. 

 

"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

Was wir ander’n taten, 

sei getan für dich, 

daß bekennen jeder muß, 

Christkind kam für mich. 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

VL-164 Mein guter Michel liebet mich 

Mein guter Michel liebet mich 

voll deutscher Redlichkeit, 

wie er mich liebt, liebt sicherlich 

kein Bauer weit und breit. 

Er ist geschickt, er grast und spinnt, 

er drischt und ackert gut, 

ist seiner Eltern einzig´s Kind 

und noch ein junges Blut. 

Er hat ein hübsches Gütchen hier 

mit einer Hufe Feld, 

hat vollauf Milch und Sonntags Bier 

und hundert Taler Geld. 

Er gibt sich um mich viele Müh, 

mäht für mich Heu und Gras, 

Beschickt mir mir das liebe Vieh 

und bringt mir dies und das. 

Er sitzt mit mir die ganze Nacht 

und spinnt mir Gras so fein, 

daß meien Mutter freundlich lacht 

und denkt, ich spinn´s allein. 

Und kommt der liebe Sonntag her, 

da tanzt er nur mit mir, 

da springen wir, wer weiß wie sehr 

und trinken frisches Bier. 

Da ärgert Richters Fietchen sich, 

glaubt wunder wer sie sei 

Ich denke, Närrchen, ärgere dich 

mir gilt es einerlei. 

Dem Micheln stehst du doch nicht an, 

er kennt dich zu genau. 

Eh Fastnacht kommt, ist er mein Mann 

und ich bin seine Frau. 

VL-165 Die Kapelle 

Droben stehet die Kapelle, 

Schauet still in’s Thal hinab, 

Drunten singt bei Wieſ’ und Quelle 

Froh und hell der Hirtenknab’. 

 

Traurig tönt das Glöcklein nieder, 

Schauerlich der Leichenchor; 

Stille sind die frohen Lieder, 

Und der Knabe lauscht empor. 

 

Droben bringt man sie zu Grabe, 

Die sich freuten in dem Thal; 

Hirtenknabe! Hirtenknabe! 

Dir auch singt man dort einmal. 

 

 

VL-166 Begrabt den Leib in seiner Gruft 

Begrabt den Leib in seiner Gruft 

bis ihn des Richters Stimme ruft. 

Wir säen ihn, einst blüht er auf 

und steigt verklärt zu Gott hinauf. 

Grabt mein verwesliches Gebein, 

o ihr noch Sterblichen nur ein, 

es bleibt, es bleibt im Grabe nicht, 

denn Jesus kommt und hält Gericht. 
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Ach Gott Geopferter! Dein Tod 

Stärk´ uns in unsrer letzten Not. 

Laß unsre ganze Seele dein 

und freudig unser Ende sein. 

 

VL-167 Das gute Bierjahr 

 

Das Jahr ist gut, braun Bier ist geraten, 

drum wünsch' ich mir nichts, als dreitausend Dukaten, 

da- mit ich kann schütten braun Bier in mein Loch; 

und je mehr ich davon trinke, desto besser schmeckt's 

noch, 

desto besser schmeckt's noch.  

Seh' ich ein braun Bier, o welch ein Vergnügen! 

da tu' ich vor Freuden die Mütze abziegen, 

betracht das Gewächse, o große Allmacht! 

das aus einem Traur'gen einen Lustigen macht, 

einen Lustigen macht.  

Wenn einer vor Schulden nicht kann bleiben zu Hause, 

so geht er ins Wirtshaus und setzt sich zum Schmause; 

er setzt sich zum Braunen und tut, was er kann - 

und wer ihn da fordert, der kommt übel an,  

der kommt übel an. 

Unser Herrgott muß endlich wohl selber drüber lachen, 

was die Menschen für närrische Sachen tun machen; 

planieren, plattieren, plattieren, planieren, 

und am Ende, da tun sie gar appelleren, 

gar appelleren.  

Bei der ersten Halben, da ist's mäuschenstille, 

weil keiner mit einer was anfangen wille; 

daß die Haar' davon fliegen.  

Wenn ich einst sterbe, so laßt mich begraben, 

nicht unter den Kirchhof, nicht über den Schrägen; 

hinunter in'n Keller, wohl unter das Faß! 

Lieg' gar nit gern trocken, lieg' allweil gern naß, 

lieg' allweil gern naß. 

Auf meinem Grabsteine, da könnt ihr einst lesen, 

was ich für ein närrischer Kauz bin gewesen, 

beständig betrunken, zuweilen ein Narr, 

doch ein ehrlicher Kerl, und das letzte ist wahr, 

und das letzte ist wahr!  

VL-168 Auf, ihr muntern Hochzeitsgäste 

Auf, ihr muntern Hochzeitsgäste, 

helfet dieser Jungfraunschar 

heut an diesem Freudenfeste, 

ehret das beglückte Paar! 

Welches Gott zusamm verbunden, 

durch sein heilig´s Sacrament; 

Gnade hat´s darin gefunden, 

sich zu lieben bis ans End´. 

Auf! es solle nun bei allen 

deren Brust hat Redlichkeit, 

der gerechte Wunsch erschallen: 

Leben sollen lange Zeit 

Braut und Bräutigam beisammen, 

fröhlich, wie zu jener Stund‘, 

da sie von der Kirche kamen, 

glücklich, munter, frisch, gesund! 

Gott an Leib und Seele gebe 

Segen und Gedeihlichkeit! 

Nie ihr Herz vor Unglück bebe, 

fühle nur Zufriedenheit, 

Heiterkeit und reine Wonne! 

Gott, dein Schutz sie stets bewahr, 

und vor allem Übel schone, 

fern sei Unheil und Gefahr! 

Hab‘ und Gut sich immer mehre; 

auch mit Erben sie erfreu‘, 

die sie ziehn zu deiner Ehre, 

dir gefällig und getreu; 

und mit Enkeln sie beglücke 

sehen alle lange Zeit, 

die kein‘ Not und Armut drücke, 

haben all‘ Vergnügenheit! 

VL-169 Horch, was kommt von draußen rein 

Horch, was kommt von draußen rein? Hollahi, hollaho! 

Wird wohl mein Feinsliebchen sein, hollahiaho! 

Geht vorbei und schaut nicht rein, hollahi, hollaho! 

Wird's wohl nicht gewesen sein, hollahiaho! 

Leute haben's oft gesagt, hollahi, hollaho! 

Dass ich ein Feinsliebchen hab, hollahiaho! 

Lass sie reden, schweig fein still, hollahi, hollaho! 

Kann ja lieben, wen ich will, hollahiaho! 

 

Sagt mir, Leute, ganz gewiss, hollahi, hollaho! 

Was das für ein Lieben ist, hollahiaho! 

Die ich liebe, krieg ich nicht, hollahi, hollaho! 

Und 'ne and're mag ich nicht, hollahiaho! 

 

Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, hollahi, hollaho!H 

Hab ich meinen Trauertag, hollahiaho! 

Geh dann in mein Kämmerlein, hollahi, hollaho! 

Trage meinen Schmerz allein, hollahiaho! 

 

Wenn ich dann gestorben bin, hollahi, hollaho! 

Trägt man mich zu Grabe hin, hollahiaho! 

Setzt mir keinen Leichenstein, hollahi, hollaho! 

Pflanzt nicht d'rauf Vergissnichtmein, hollahiaho! 

VL-170 Es steht ein Wirtshaus an der Lahn 

Es steht ein Wirtshaus an der Lahn, 

da halten alle Fuhrleut an. 

Die Wirtin sitzt am Ofen, 

die Gäste sitzen um den Tisch, 

den Wein will Niemand loben. 
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Die Wirtin hat auch einen Mann, 

der spannt den Fuhrleut'n selber an; 

er schnekt vom allerbesten 

Ulrichsteiner Fruchtbranntwein, 

den setzt er vor den Gästen. 

Die Wirtin hat auch einen Knecht, 

und was er tut, das ist ihr recht, 

er tät gern carressieren; 

des Morgens wenn er früh aufsteht, 

kann er kein Glied nicht rühren. 

Die Wirtin hat auch eine Magd, 

die sitzt im Garten und pflückt Salat; 

sie kann es kaum erwarten, 

bis daß das Glöcklein zwölfe schlägt, 

da kommen die Soldaten. 

Und als das Glöcklein zwölfe schlug, 

da hatte sie noch nicht genug, 

da fing sie an zu weinen: 

Mit ei, ei, ei und ach, ach, ach: 

Nun hab ich wieder keinen! 

 

Und wer hat wohl dies Lied gemacht? 

Zwei Solidaten auf der Wacht, 

ein Tambour und ein Pfeifer. 

Und wer das Lied nicht singen kann, 

der fang es an zu pfeifen. 

VL-171 Das schönste Blümlein auf der Welt 

Das schönste Blümlein auf der Welt 

Das ist das Edelweiß. 

Es blüht versteckt an steiler Wand 

Ganz zwischen Schnee und Eis 

Das Dirndl zu dem Buben sprach: 

Solch´ Sträußlein hätt‘ ich gern 

Geh, hol‘ mir so ein Blümelein 

Mit so ein‘ weißen Stern. 

Der Bub, der ging das Blümlein 

Hol´n im selben Augenblick. 

Der Abend sank, der Morgen graut, 

Der Bub kehrt nicht zurück. 

Verlassen liegt er ganz allein, 

An steiler Felsenwand. 

Das Edelweiß, so blutig rot, 

Hält fest er in der Hand. 

Und Bauernbuben trugen ihn 

Wohl in das Tal hinab, 

Und legten ihm ein Sträußelein 

Von Edelweiß auf’s Grab. 

Und wenn des Sonntags in dem Tal 

Das Abendglöckchen läut’t, 

Dann geht das Dirndl an sein Grab, 

Hier ruht mein einz’ger Freund. 

VL-172 Ich hab' ein kleines Hüttchen nur 

Ich hab' ein kleines Hüttchen nur, 

Steht vest auf einer Wiesenflur, 

Die Wiesenflur, ist groß, ist schön! 

Willst mit in's Hüttchen gehn? 

 

Am Hüttchen klein, steht groß ein Baum, 

Vor welchem siehst das Hüttchen kaum, 

Schützt gegen Sonne, Kält' und Wind, 

All' die darinnen sind! 

 

Sitzt auf dem Baum' ein Nachtigall 

Singt auf dem Baum so süßen Schall, 

Daß jeder, der vorüber geht 

Ihm horcht, und stille steht! 

 

Fließt unterm Baume hell ein Bach 

Schwatzt alles süß dem Vogel nach, 

In diesem Hüttchen bin allein, 

Mag's länger nicht mehr seyn! 

 

O du, mein Liebstes auf der Welt! 

Das Hüttchen dir gewiß gefällt; 

Bist zärtlich! Rauhe Winde wehn, 

Willst mit in's Hüttchen gehn? 

 

VL-173 Hohe Tannen 

 

Hohe Tannen weisen die Sterne 

An der Iser in schäumender Flut. 

Liegt die Heimat auch in weiter Ferne, 

Doch du, Rübezahl, hütest sie gut. 

 

Viele Jahre sind schon vergangen 

Und ich sehn’ mich nach Hause zurück, 

Wo die frohen Lieder of erklangen, 

Da erlebt’ ich der Jugendzeit Glück. 

Wo die Tannen steh’n auf den Bergen 

Wild vom Sturmwind umbraußt in der Nacht 

Hält der Rübezahl mit seinen Zwergen 

Alle Zeiten für uns treue Wacht. 

Hast dich uns auch zu eigen gegeben, 

Der die Sagen und Märchen erspinnt, 

Und im tiefsten Waldesfrieden, 

Die Gestalt eines Riesen annimmt. 

Komm zu uns an das lodernde Feuer, 

An die Berge bei stürmischer Nacht. 

Schütz die Zelte, die Heimat, die teure, 

Komm und halte bei uns treu die Wacht. 

Höre, Rübezahl, laß dir sagen, 

Volk und Heimat sind nimmermehr frei. 

Schwing die Keule wie in alten Tagen, 

http://ingeb.org/ballads/rubezahl.html


308 

Schlage Hader und Zwietracht entzwei. 

Drum erhebet die Gläser und trinket 

Auf das Wohl dieser Riesengestalt, 

Daß sie bald ihre Keule wieder schwinge 

Und das Volk und die Heimat befreit. 

Odalrune auf blutrotem Tuche, 

Weh voran uns zum härtesten Streit. 

Odalrune dir Zeichen aller Freien 

Sei der Kampf unseres Lebens geweiht. 

 

VL- 174 Wolgalied 

 

Allein! wieder allein! 

Einsam wie immer. 

Vorüber rauscht die Jugendzeit 

In langer, banger Einsamkeit. 

Mein Herz ist schwer und trüb mein Sinn, 

Ich sitz im gold´nen Käfig drin. 

Es steht ein Soldat am Wolgastrand, 

Hält Wache für sein Vaterland. 

In dunkler Nacht allein und fern, 

Es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern. 

Regungslos die Steppe schweigt, 

Eine Träne ihm ins Auge steigt: 

Und er fühlt, wie´s im Herzen frißt und nagt, 

Wenn ein Mensch verlassen ist, und er klagt, 

Und er fragt: 

Hast du dort oben vergessen auf mich? 

Es sehnt doch mein Herz auch nach Liebe sich. 

Du hast im Himmel viel Engel bei dir! 

Schick doch einen davon auch zu mir.  

 

VL -175 Lied von der Post 

 

Trara, die Post ist da, 

trara, die Post ist da! 

Von weitem hör ich schon den Ton, 

sein Liedlein bläst der Postillon. 

Er bläst aus voller Kehle, 

er bläst aus froher Seele. 

Die Post ist da, trara, trara, 

die Post ist da, trara. 

 

Trara die Post ist da, 

trara die Post ist da! 

O Postillon, nun sag mir schnell, 

was bringst du heute mir zur Stell? 

Wer hat von unsern Lieben 

uns aus der Fern geschrieben? 

Die Post ist da, trara, trara, 

die Post ist da, trara. 

 

Trara die Post ist da, 

trara die Post ist da! 

Geduld, Geduld, gleich pack ich aus, 

dann kriegt es jeder in sein Haus: 

die Briefe und die Päckchen, 

die Schachteln und die Säckchen. 

Die Post ist da, trara, trara, 

die Post ist da, trara. 

 

Trara, die Post ist da, 

trara, die Post ist da! 

Und wenn ihr's jetzt schon wissen müsst: 

Der Onkel hat euch schön gegrüßt, 

wohl tausendmal und drüber; 

bald kommt er selbst herüber. 

Die Post ist da, trara, trara, 

die Post ist da, trara. 

 

VL-176 Wo findet die Seele die Heimat der Ruh? 

 

Wo findet die Seele die Heimat der Ruh? 

Wer deckt sie mit schützenden Fittigenzu? 

Ach, bietet die Welt keine Freistatt mir an, 

wo Sünde nicht kommen, nicht anfechten kann? 

Nein, nein, nein, nein, hier ist sie nicht 

Die Heimat der Seele ist droben im Licht 

Verlasse die Erde, die Heimat zu sehn 

Die Heimat der Seele, so herrlich, so schön 

Jerusalem droben, von Golde gebaut 

ist dieses die Heimat der Seele, der Braut? 

Ja, ja, ja, ja dieses allein 

kann Ruhplatz und Heimat der Seele nur sein 

Wie selig die Ruhe bei Jesu im Licht 

Tod, Sünde und Schmerzen, die kennt man dort nicht. 

Das Rauschen der Harfen, der liebliche Klang 

bewillkommt die Seele mit süßem Gesang. 

Ruh, Ruh, Ruh, Ruh, himmlische Ruh 

im Schoße des Mittlers, ich eile dir zu! 

Bei aller Verwirrung und Klage allhier 

ist mir, o mein Heiland, so wohl stehts bei dir! 

Im Kreise der Deinen sprichst „Friede!“ du aus. 

Da bin ich mit deiner Gemeinschaft zu Haus! 

Heim, heim, heim, heim, ach ja nur heim! 

O komme, mein Heiland, und hole mich heim! 

 

VL-177 Wollt ihr wissen? 

 

Wollt ihr wissen wollt ihr wissen 

wie´s die kleinen Mädchen machen? 

Püppchen wiegen, Püppchen wiegen, 

schlaf mein Püppchen schlaf ein. 

Wollt ihr wissen wollt ihr wissen, 

wie´s die kleinen Knaben machen? 

Peitsche knallen, Hü mein Pferdchen, 

lauf schnell. 

Wollt ihr wissen wollt ihr wissen 

wie´s die großen Mädchen machen? 

Knixchen machen, 
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Guten Tag , ich Euch. 

Wollt ihr wissen wollt ihr wissen, 

wie´s die großen Knaben machen? 

Diener machen 

und das Hütchen abziehn. 

Wollt ihr wissen ,wollt ihr wissen, 

wie´s die Großmütterchen machen? 

Strümpfe stricken, 

trinken Kaffee dazu. 

Wollt ihr wissen, wollt ihr wissen, 

wie´s die Großväterchen machen? 

Pfeifchen rauchen, 

lesen Zeitung dabei. 

VL-178 Nun, ade, ade! 

 

Wenn ich an den letzten Abend gedenk, 

als ich Abschied von dir nahm. 

Ach, der Mond, der schien so hell, 

ich mußt scheiden von dir, 

doch mein Herz bleibt stets bei dir 

 

Nun ade, ade, ade 

Nun ade, ade, ade, 

Feinsliebchen, lebe wohl 

Meine Mutter hat gesagt, 

ich sollt´ eine Reiche nehmen, 

die da hat viel Silber und Gold, 

ei viel lieber wollt ich 

in der Armut leben mit dir, 

als ich dich verlassen sollt. 

Nun ade, ade, ade 

Nun ade, ade, ade 

Feinsliebchen lebe wohl 

Großer Reichtum bringt uns keine Ehr´, 

große Armut keine Schand´, 

ei, so wollt ich, daß ich 

tausend Taler reicher wär 

und hätt dich an meiner Hand. 

Nun ade, ade, ade 

Nun ade, ade, ade 

Feinsliebchen lebe wohl 

Ich gedenke noch einmal reich zu werd´n 

aber nicht an Geld und Gut 

wollte Gott mir nur schenken 

das ewige Leb´n 

ei, so bin ich reich genug 

Nun ade, ade, ade 

Nun ade, ade, ade, 

Feinsliebchen, lebe wohl 

Das ewige Leb´n, viel Glück und Seg´n 

wünsch ich dir viel tausendmal, 

und du bist mein Schatz, 

und du bleibst mein Schatz 

bis in das kühle Grab. 

Nun ade, ade, ade, 

Nun ade, ade, ade, 

Feinsliebchen, lebe wohl 

VL-179 Morgens früh um sechs 

 

Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex´. 

Morgens früh um sieben schabt sie gelbe Rüben. 

Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht. 

Morgens früh um neune geht sie in die Scheune. 

Morgens früh um zehne holt sie Holz und Späne. 

Feuert an um elfe kocht dann bis um zwölfe. 

Fröschebein und Krebs und Fisch, 

hurtig Kinder, kommt zu Tisch! 

VL -180 Häschen in der Grube 

 

Häschen in der Grube  sitzt und schläft, 

sitzt  und schläft. 

Armes Häschen, bist du krank, 

dass du nicht mehr hüpfen kannst? 

Häschen, hüpf, Häschen, hüpf, Häschen, hüpf! 

 

VL-181 Es waren einmal Schneider 

 

Es waren einmal die Schneider, 

Die hatten guten Muth, 

Da tranken ihrer neunzig, 

Neun mal neun und neunzig 

Aus einem Fingerhut. 

Und als die Schneider versammelt waren, 

Da hielten sie einen Rath, 

Da sassen ihrer neunzig, 

Neun mal neun und neunzig, 

Auf einem Kartenblatt. 

Und als die Schneider nach Hause kamen, 

Da können sie nicht hinein, 

Da schlurften ihrer neunzig, 

Neun mal neun und neunzig 

Zum Schlüsselloch hinein. 

Und als die Schneider recht lustig waren, 

Da hielten sie einen Tanz, 

Da tanzten ihrer neunzig, 

Neun mal neun und neunzig 

Auf einem Geisenschwanz. 

Und als sie auf der Herberg waren, 

Da hielten sie einen Schmauß, 

Da fraßen ihrer neunzig, 
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Neun mal neun und neunzig, 

An einer gebacknen Maus. 

Und als ein Schnee gefallen war, 

Da hielten sie Schlittenfahrt, 

Da fuhren ihrer neunzig, 

Neun mal neun und neunzig 

Auf einem Geisenbarth. 

Und als die Schneider nach Hause wollen, 

Da haben sie keinen Bock, 

Da reiten ihrer neunzig, 

Neun mal neun und neunzig 

Auf einem Haselstock. 

Und als die Schneider nach Hause kamen, 

Da saßen sie beim Wein, 

Da tranken ihrer neunzig, 

Neun mal neun und neunzig 

An einem Schöpplein Wein. 

Und als sie all besoffen warn, 

Da sah man sie nicht mehr, 

Da krochen ihrer neunzig, 

Neun mal neun und neunzig 

In eine Lichtputzscher. 

Und als sie ausgeschlafen hatten, 

Da können sie nicht heraus, 

Da wirft sie alle neunzig, 

Neun mal neun und neunzig 

Der Wirth zum Fenster hinaus. 

Und als sie vor das Fenster kamen, 

Da fallen sie um und um, 

Da kommen ihrer neunzig, 

Neun mal neun und neunzig 

In einem Kandel um. 

 

VL-182 Grünet die Hoffnung 

 

Grünet die Hoffnung, 

halb hab ich gewonnen, 

blühet die Treue, 

bald hab ich gesiegt. 

Ist mir mein Glücke 

nicht gänzlich zerronnen, 

wahrlich, so bin ich 

von Herzen vergnügt. 

Kummer und Plagen 

will ich verjagen 

wer mich wird fragen 

dem will ich sagen: 

Grünet die Hoffnung 

halb hab ich gewonnen…. 

Hassen und neiden 

muß ich zwar leiden 

doch soll´s die Freuden 

von mir nicht scheiden 

Grünet die Hoffnung 

halb hab ich gewonnen…. 

Hoffnung wird bringen 

treulichen Dingen 

alles Gelingen. 

drum will ich singen: 

Grünet die Hoffnung 

halb hab ich gewonnen… 

VL-183 Das Lied von den zwei Hasen 

 

Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal 

saßen einst zwei Hasen, 

fraßen ab das grüne, grüne Gras, 

fraßen ab das grüne, grüne Gras 

bis auf den Rasen. 

 

Als sie sattgefressen warn, 

setzten sie sich nieder, 

bis das der Jäger kam 

und schoß sie nieder. 

Als sie sich nun aufgesammelt hatten 

und sich besannen, 

daß sie noch Leben hatten, 

liefen sie von dannen. 

VL-184 Der Schneider Jahrestag 

 

Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz, 

da kamen die Schneider z'samm. 

Da ritten ihrer neunzig, 

ja neunmal neunundneunzig 

auf einem Gockelhahn.  

Widewidewitt dem Ziegenbock, 

meck, meck, meck, dem Schneider! 

Juchheirassa, juchheirassa, Zwirn raus! 

 

Schneider meck, meck, meck, 

Schneider meck, meck, meck, 

Schneider meck, meck, meck, 

juchheirassa! Laß dieNadel sausen! 

Und als die Schneider Jahrtag hatten, 

da waren sie alle froh. 

Da aßen ihrer neunzig, 

ja, neunmal neunundneunzig 

an einem gebratnen Floh. 

Und als sie nun gegessen hatten 

das waren sie voller Mut. 

Da tranken ihrer neunzig, 

ja, neunmal neunundneunzig 

aus einem Fingerhut. 

Und als sie nun getrunken hatten, 

da kamen sie in die Hitz. 

Da tanzten ihrer neunzig, 

ja, neunmal neunundneunzig 
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auf einer Nadelspitz. 

Und als sie nun getanzet hatten, 

da sah man sie nicht mehr. 

Da krochen ihrer neunzig, 

ja, neunmal neunundneunzig 

in eine Lichtputzscher. 

Und als sie nun im Schlafen waren, 

da knispelt eine Maus. 

Da schlüpften ihrer neunzig, 

ja, neunmal neunundneunzig 

zum Schlüsselloch hinaus. 

Und was ein rechter Schneider ist, 

der wieget sieben Pfund. 

Und wenn er das nicht wiegen tut, 

ja, wia- wia-wiegen tut, 

dann ist er nicht gesund. 

VL-185 Abschied muß ich nehmen hier 

 

Abschied muß ich nehmen hier, 

weiter muß ich wandern. 

O, du allerschönstes Kind. 

heirat keinen Andern! 

Gräm dich nicht und zürn mir nicht, 

werd bald wiederkommen, 

geschieht es auch im Winter nicht, 

geschieht es doch im Sommer. 

Hörst du denn die Vögelein 

durch die Wälder singen, 

so gedenke, daß ich dir 

täte Botschaft bringen. 

Und wenn dich der Wind anweht 

auf der freien Straße, 

so gedenke: daß ich dich 

nimmermehr verlassen. 

VL -186 Morgen, Kinder, wird's was geben 

 

Morgen, Kinder, wird's was geben, 

morgen werden wir uns freun! 

Welch ein Jubel, welch ein Leben 

wird in unserm Hause sein! 

Einmal werden wir noch wach, 

heißa dann ist Weihnachtstag! 

Wie wird dann die Stube glänzen 

von der großen Lichterzahl, 

schöner als bei frohen Tänzen 

ein geputzter Kronensaal. 

Wißt ihr noch vom vor'gen Jahr, 

wie's am Weihnachtsabend war? 

Wißt ihr noch mein Räderpferdchen, 

Malchens nette Schäferin, 

Jettchens Küche mit dem Herdchen 

und dem blankgeputzten Zinn? 

Heinrichs bunten Harlekin 

mit der gelben Violin? 

Wißt ihr noch den großen Wagen 

Und die schöne Jagd von Blei? 

Unsre Kleiderchen zum Tragen 

Und die viele Näscherei? 

Meinen fleißgen Sägemann 

Mit der Kugel unten dran? 

Welch ein schöner Tag ist morgen, 

Viele Freuden hoffen wir! 

Unsre lieben Eltern sorgen 

Lange, lange schon dafür. 

O gewiß, wer sie nicht ehrt, 

Ist der ganzen Lust nicht wert! 

VL-187 Ade, ihr Brüder mein 

 

Ade, ihr Brüder mein, 

Ich kann nicht mehr bei euch sein. 

Die Gesellschaft muß ich meiden, 

Ich muß aus meiner Heimat scheiden, 

Und das tut weh. 

Wollt ihr mich noch einmal sehn, 

Steiget auf des Berges Höhn, 

Schaut herab ins tiefe Tal, 

Da seht ihr mich zum letzten mal. 

Und das tut weh 

Nun ade, ihr lieben Kameraden. 

Gehet noch ein wenig mit. 

Ich hab euch zwar alle geladen, 

Hab gemacht kein Unterschied. 

Ist euch aber der Weg zu weit, 

Ich muß unter die fremden Leut. 

Und das tut weh. 

VL-188 Ich wollt ein Bäumlein steigen 

 

Ich wollt ein Bäumlein steigen, 

das nicht zu steigen war. 

Da brachen alle Ästichen, 

und ich fiel in das Gras. 

Ach wenn das doch mein Schätzchen wüßt, 

daß ich gefallen wär, 

es tät so manchen weiten Schritt, 

bis daß es bei mir wär. 

Die Blätter von dem Bäumelein, 

die fielen all auf mich, 

daß mich mein Schatz verlassen hat, 

das kränket mich ja nicht. 

Daß mich mein Schatz verlassen hat, 

das ist noch so und so, 

er wird bald wiederkommen, 
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von Herzen bin ich froh. 

Und kommt er dann nicht wieder, 

so bieibt er wtg von mir. 

Heirat ich einen andern, 

was frag ich dann nach dir. 

Es ist kein Apfel so rosenrot, 

es steckt ein Wurm darin. 

Es ist kein Bürschchen auf der Welt, 

es führt einen falschen Sinn. 

Ein falscher Sinn, ein froher Mut 

verführt das junge Blut, 

Ich habs gehört von Alten, 

die Lieb tut selten gut 

VL-189 Es wollt ein Schneider  

 

Es wollt ein Schneider wandern 

Am Montag in der Fruh, 

Begegnet ihm der Teufel, 

Hat weder Strumpf noch Schuh: 

„He, he, du Schneidergsell, 

Du mußt mit mir in d´Höll, 

Du mußt uns Teufel kleiden, 

Es gehe wie es wöll!“ 

Sobald der Schneider in die Höll ’neinkam, 

Nahm er sein Ellenstab, 

Er schlug den Teufeln die Buckel voll, 

Die Höll wohl auf und ab. 

„He, he, du Schneidergesell, 

Mußt wieder aus der Höll, 

Wir brauchen nicht das Messen, 

Es gehe wie es wöll!“ 

Nachdem er all‘ gemessen hatt‘, 

Nahm er sein‘ lange Scher‘ 

Und stutzt‘ den Teufeln d’Schwänzeln ab, 

Sie hupften hin und her. 

„He, he, du Schneidergesell, 

Pack dich nur aus der Höll, 

Wir brauchen nicht das Stutzen, 

Es gehe, wie es wöll!“ 

Er nahm den Pfriemen aus dem Sack, 

Und stach sie in die Köpf, 

Er sagt, halt still, ich bin schon da, 

So sezt man bei uns Knöpf: 

He, he, du Schneiderg’sell, 

Geh einmal aus der Höll, 

Wir brauchen nicht zu kleiden, 

Es geh nun wie es wöll. 

Drauf nahm er Nadel und Fingerhut 

Und fing zu stechen an; 

Er näht den Teufeln die Nasen zu, 

So eng er immer kann. 

„He, he, du Schneidergesell, 

Pack dich nur aus der Höll, 

Wir können nicht mehr schnaufen, 

Es geh nun, wie es wöll!“ 

Darauf fängt er zu schneiden an, 

Das Ding hat ziemlich brennt, 

Er hat den Teufeln mit Gewalt 

Die Ohren abgetrennt. 

„He, he, du Schneidergesell, 

Marschier nur aus der Höll, 

Sonst brauchen wir den Bader, 

Es geh nun, wie es wöll!“ 

Nach diesem kam der Luzifer 

Und sagt: „Es ist ein Graus! 

Kein Teufel hat kein Wedel mehr, 

Jagt ihn zur Höll hinaus!“ 

„He, he, du Schneidergesell, 

Pack dich nur aus der Höll, 

Wir brauchen keine Kleider, 

Es geh halt, wie es wöll!“ 

Nachdem er nun hatt` aufgepackt, 

Da ward ihm erst recht wohl. 

Er hüpft und springet unverzagt, 

Lacht sich den Buckel voll; 

Ging eilends aus der Höll 

Und blieb ein Schneidergesell. 

Drum holt der Teufel kein Schneider mehr, 

Er stehl so viel er wöll. 

VL-190 Der alte Barbarossa 

 

Der alte Barbarossa 

Der Kaiser Friederich 

Im unterird´schen Schlosse 

Hält er verzaubert sich. 

Er ist niemals gestorben, 

Er lebt darin noch jetzt; 

Er hat, im Schloß verborgen, 

Zum Schlaf sich hingesetzt. 

Er hat hinabgenommen 

Des Reiches Herrlichkeit 

Und wird einst wiederkommen 

Mit ihr zu seiner Zeit. 

Der Stuhl ist elfenbeinern, 

Darauf der Kaiser sitzt 

Der Tisch ist marmelsteinern 

Worauf sein Haupt er stützt. 

Sein Bart ist nicht von Flachse 

Er ist von Feuersglut 

Ist durch den Tisch gewachsen 

Worauf sein Kinn ausruht. 

Er nickt als wie im Traume, 

Sein Aug‘ halb offen zwinkt, 

Und je nach langem Raume 
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Er einem Knaben winkt. 

Er spricht im Schlaf zum Knaben: 

„Geh hin vors Schloß, o Zwerg 

Und sieh, ob noch die Raben 

Herfliegen um den Berg! 

Und wenn die alten Raben 

Noch fliegen immerdar, 

So muß ich auch noch schlafen 

Verzaubert hundert Jahr“ 

VL -191 Leb wohl, du treues Bruderherz 

 

Leb wohl, du treues Bruderherz, 

leb wohl, wir müssen scheiden. 

Du teiltest mit uns Lust und Schmerz, 

warst treu in Freud und Leiden 

Zum Abschied denn den letzten Schluck 

den letzten, letzten Händedruck! 

Leb wohl, wir müssen scheiden, ja scheiden. 

Leb wohl, du flottes, treues Blut 

dir werden stets wir denken, 

dir unsre Freundschaft fest und gut 

auch in der Weite schenken. 

O denke du auch oft und gern 

an deine Brüder in der Fern‘! 

Dein werden stets wir denken, ja denken. 

VL-192 Im Märzen der Bauer 

 

Im Märzen der Bauer 

die Rößlein einspannt. 

Er setzt seine Felder 

und Wiesen in Stand. 

Er pflüget den Boden, 

er egget und sät, 

und rührt seine Hände 

früh morgens und spät. 

Die Bäu´rin, die Mägde, 

sie dürfen nicht ruh´n, 

sie haben in Haus 

und Garten zu tun. 

Sie graben und rechen 

und singen ein Lied, 

sie freu´n sich, wenn alles 

schön grünet und blüht. 

So geht unter Arbeit 

das Frühjahr vorbei. 

Da erntet der Bauer 

das duftende Heu. 

Er mäht das Getreide, 

dann drischt er es aus. 

Im Winter da gibt es 

manch fröhlichen Schmaus. 

VL-193 Bald ist der schöne Frühling da 

  

Bald ist der schöne Frühling da , 

bald sind die Bäume weiß, 

bald hängen schöne Blüten dran 

und nicht mehr Schnee und Eis 

Schneeglöcken hat geläutet 

schon heraus: Ihr Blümelein, 

Schlaft nicht so lange, hört es doch, 

der Frühling zieht jetzt ein. 

Da strecken sie die Köpflein hoch. 

Wir sind schon längst erwacht 

und üb´rall wird´s schon grün und blau. 

O, das ist eine Pracht. 

Die Vöglein kommen auch dazu 

und singen in dem Chor. 

Kommt, Kinder, freuet euch mit uns, 

der Frühling bricht hervor. 

 

Dann freuen sich die Kinderlein 

und singen tralala. 

Dann freuen sich die Kinderlein 

und springen hopsasa. 

 

VL-194 Die Jahresuhr 

 

Januar, Februar, März April, 

Die Jahresuhr steht niemals still. 

 

Mai, Juni, Juli, August 

weckt in uns allen die Lebenslust 

 

September, Oktober, November, Dezember 

und dann, und dann, 

fängt das Ganze schon wieder von Vorne an! 

 

VL-195 Am Sonntag, am Sonntag 

 

Am Sonntag, am Sonntag, da ißt der Meister Bohnen, 

und was ein jeder hat getan, 

das will der Meister lohnen. 

Heidlidum, was soll das sein? 

Und lustig müss'n wir Burschen sein, 

Küratschjo, Plümatschjo! 

Am Montag, da schlaf ich bis um viere, 

da kommt ein lustger Spießgesell, 

da gehn wir zu Biere. 

Am Dienstag, da schlaf ich bis um zehne, 

und wenn mich dann der Meister weckt, 

dreh ich mich um und gähne. 

Am Mittwoch, da ist die Mitt' der Wochen, 

da hat der Meister 's Fleisch verzehrt, 

behalt er auch die Knochen. 

Am Donn'rstag, da ist es gut zu spaßen, 

da nehm ich's schwarzbraun Mägdelein 
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und geh mit auf der Gassen. 

Am Freitag, da kommts Gewerk zusamme, 

da eß ich drin zum Abendbrot 

die schönste Butterbamme. 

Am Sonnab'nd, da ist die Woch' zu Ende, 

da geh ich zur Frau Meisterin 

und hol mir 'n reines Hemde. 

VL-196 Ach, du klarblauer Himmel 

Ach, du klarblauer Himmel, 

und wie schön bist heut', 

möcht' an's Herz dich gleich drücken 

vor Jubel und Freud'! 

Aber 's geht doch nicht an, 

denn du bist mir zu weit, 

und mit all' meiner Freud', 

was fang' ich noch an? 

Ach du lichtgrüne Welt, 

und wie strahlst du voll Lust! 

Und ich möcht' mich gleich werfen 

dir vor Leib' an die Brust; 

aber 's geht doch nicht an, 

und das ist ja mein Leid, 

und mit all' meiner Freud', 

was fang' ich nun an? 

Und da seh' ich mein Lieb 

unterm Lindenbaum stehn, 

war so klar wie der Himmel, 

wie die Erde so schön! 

Und wir küßten uns beid', 

und wir sangen vor Lust, 

und da hab' ich gewußt, 

wohin mit der Freud'! 

VL-197 Gib mir die Blume, gib mir den Kranz 

"Gib mir die Blume, gib mir den Kranz, 

dann führ ich dich, Liebchen, morgen zum Tanz!" 

Laß mir die Blume, laß mir den Kranz, 

führ du eine andere morgen zum Tanz! 

 

"Du liebes Mädchen, du nur allein, 

du sollst meine auserwählte Tänzerin sein!" 

Was kann dir helfen, soll ich allein 

dir die auserwählte Tänzerin sein? 

 

"Ewige Liebe schwör ich nur dir, 

gib mir die Blume und tanze mit mir!" 

Schwörst du mir Liebe, dann geh ich zum Tanz; 

hier ist die Blume, nimm auch mein Kranz! 

 

"Und mit der Blume schenkst du mir dein Herz, 

denn ich meine es redlich und treibe kein Scherz!" 

Meinst du es redlich und treibst kein Scherz, 

mit Kranz und Blume nimm auch mein Herz. 

  

 

VL-198 Müde bin ich, geh' zur Ruh 

Müde bin ich, geh' zur Ruh', 

Schließe beide Augen zu: 

Vater, laß die Augen dein 

Über meinem Bette sein! 

Hab’ ich unrecht heut’ gethan, 

Sieh’ es, lieber Gott, nicht an! 

Deine Gnad’ und Jesu Blut 

Macht ja allen Schaden gut. 

Fern von mir sei Haß und Neid, 

In mir Lieb’ und Gütigkeit. 

Laß mich Deine Größe schaun, 

Nur auf Dich, o Gott, vertraun. 

Alle, die mir sind verwandt, 

Gott, laß ruhn in deiner Hand, 

Alle Menschen, groß und klein, 

Sollen dir befohlen sein. 

Hilf den Armen in der Not, 

Sei auch gnädig uns im Tod. 

Schenk uns Frieden, bann den Krieg. 

Dir gehört der letzte Sieg. 

Kranken Herzen sende Ruh’, 

Nasse Augen schließe zu! 

Laß den Mond am Himmel stehn 

Und die stille Welt besehn! 

VL-199 Auf, auf, ihr Brüder 

Auf, auf, ihr Brüder, und seid stark, 

der Abschiedstag ist da. 

Schwer liegt er auf der Seele, schwer, 

wir sollen über Land und Meer 

ins heiße Afrika, ins heiße Afrika. 

Ein dichter Kreis von Lieben steht, 

ihr Brüder, um uns her. 

Uns knüpft so manches teure Band 

an unser deutsches Vaterland, 

drum fällt der Abschied schwer! 

Dem bieten graue Eltern noch 

zum letztenmal die Hand; 

den kosen Brüder, Schwestern, Freund, 

und alles schweigt und alles weint, 

todblaß von uns gewandt. 

Und wie ein Geist schlingt um den Hals 

das Liebchen sich herum; 

Willst mich verlassen, liebes Herz, 

auf ewig? – und der bittre Schmerz 

macht's arme Liebchen stumm. 

Ist hart! Drum wirble du, Tambour, 
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den Generalmarsch drein; 

der Abschied macht uns sonst zu weich, 

wir weinten kleinen Kindern gleich - 

es muß geschieden sein! 

Lebt wohl, ihr Freunde! sehn wir uns 

vielleicht zum letztenmal, 

so denkt: nicht für die kurze Zeit, 

Freundschaft ist für die Ewigkeit 

und Gott ist überall. 

An Deutschlands Grenze füllen wir 

mit Erde noch die Hand 

und küssen sie, – das sei der Dank 

für deine Pflege, Speis' und Trank, 

du liebes Vaterland! 

Wenn dann die Meereswoge sich 

an unsern Schiffen bricht 

so segeln wir gelassen fort; 

denn Gott ist hier und Gott ist dort 

und der verläßt uns nicht. 

Und ha, wenn sich der Tafelberg 

aus blauen Düften hebt, 

so strecken wir empor die Hand 

und jauchzen: Land, ihr Brüder, Land! 

daß unser Schiff erbebt. 

Und wenn Soldat und Offizier 

gesund ans Ufer springt, 

dann jubeln wir, ihr Brüder, ha, 

nun sind wir ja in Afrika! 

und alles dankt und singt. 

Wir leben drauf in fernem Land 

als deutsche brav und gut 

und sagen soll man weit und breit: 

Die Deutschen sind doch brave Leut', 

sie haben Geist und Mut. 

Und trinken auf dem Hoffnungskap 

wir seinen Götterwein, 

so denken wir, von Sehnsucht weich, 

ihr fernen Freunde, dann an euch 

und Tränen fließen drein. 

VL-200 Es, es, es und es 

Es, es, es und es, 

Es ist ein harter Schluß, 

Weil, weil, weil und weil, 

Weil ich aus Frankfurt muß. 

Drum schlag ich Frankfurt aus dem Sinn 

Und wende mich, Gott weiß wohin. 

Ich will mein Glück probieren, 

Marschieren. 

Er, er, er und er, 

Herr Meister, leb er wohl! 

Ich sags ihm grad frei ins Gesicht, 

Seine Arbeit, die gefällt mir nicht. 

Ich will mein Glück probieren, 

Marschieren. 

Sie, sie, sie und sie, 

Frau Meisterin, leb sie wohl! 

Ich sags ihr grad frei ins Gesicht, 

Ihr Speck und Kraut, das schmeckt mir nicht. 

Ich will mein Glück probieren, 

Marschieren. 

Er, er, er und er, 

Herr Wirt, nun leb er wohl!  

Hätt' er die Kreide nicht doppelt g'schrieb'n, 

So wär ich länger dageblieben. 

Ich will mein Glück probieren, 

Marschieren. 

Ihr, ihr, ihr und ihr, 

Ihr Jungfern lebet wohl!  

Ich wünsche euch zu guter Letzt 

Ein Andern, der mein Stell ersetzt. 

Ich will mein Glück probieren, 

Marschieren. 

Ihr, ihr, ihr und ihr, 

Ihr Brüder, lebet wohl! 

Hab ich Euch was zu Leid getan, 

So bitt ich um Verzeihung an. 

Ich will mein Glück probieren, 

Marschieren. 

VL-201 Auf, ihr Brüder, frisch und froh! 

Auf, ihr Brüder, frisch und froh!  

nehmt die Ziegenhainer,  

lasst Sallust und Cicero, lasset die Lateiner,  

lasst die Griechen allzumal,  

wollen auch dirch Wald und Thal  

lustig promenieren, dort, ja dort studieren.  

 

Seht den god'nen Codex hier  

in der goldnen Sonne:  

Quellenstudium treiben wir hier 

am kühlen Bronne.  

Was edito princeps sei,  

ei, ich sag's der Wahrheit treu:  

ist der Wellen Klingen, ist der Vöglein Singen.  

 

Wie vergelbt und wurmzernagt sind die Foliobände!  

O wie wohl dem Blick behagt  

hier ein frisch Gelände!  

Wer daheim am Pulte wird 

blass und dumpf und ganz verwirrt,  

heiler an Gebärden, frisch soll er hier werden!  

 

In die schönen Lande weit, kreuz und in die Quere!  

Wer dei scharfen Steine scheut, 
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nehm' die Schneiderschere!  

Stimmt ein Gaudeamus an, dass der frohe Wanders-

mann  

und der Fink daneben Komitat uns geben!  

VL-202 Auf Brüder stimmet alle ein 

Auf Brüder stimmet alle ein, 

wie schön es ist Soldat zu sein. 

Soldaten leiden keine Not. 

sie haben Ehre, Geld und Brot. 

und leben immer in der Stadt. 

Ich bin und bleibe gern Soldat. 

 

Wir haben immer gute Zeit, 

wir leben morgen so wie heut´: 

des Mittags gibt es ein Gericht 

und an Kommißbrot fehlt es nicht, 

das schmeckt dem Burschen delikat. 

Ich bin und bleibe gern Soldat. 

Tagtäglich exerzieren gehen, 

zuweilen auch mal Wache stehn, 

das strengt nicht übermäßig an, 

und weil ich das prästieren kann, 

so halte ich mich stets parat. 

Ich bin und bleibe gern Soldat. 

Wir mögen kommen oder gehen, 

so eilet jeder uns zu sehn, 

lobt unsre Haltung unsern Schritt 

und viele laufen mit uns mit, 

bis man uns einquartieret hat. 

Ich bin und bleibe gern Soldat. 

So will ich denn auch jederzeit 

zu Exerzieren sein bereit, 

zum Wache stehn und geht´s zum Kampf, 

erzittern nicht vor Puverdampf. 

Will stets beweisen durch die Tat. 

Ich bin und bleibe gern Soldat. 

VL-203 Ach die Sonne brennt so sehr 

Ach die Sonne brennt so sehr, 

und das Fläschen ist schon leer, 

doch wir haben frischen Mut 

trotz der heißen Sonnenglut. 

Schau, da kommt ein kühler Wald 

der Herr Hauptmann, der ruft „Halt! 

Legt ab den Tornister schwer 

setzt zusammen die Gewehr!“ 

Kameraden, jetzt geruht, 

Speis und Trank gibt frischen Mut, 

Lagert euch ins frische Grün 

und vergesset Sorg und Mühn. 

Horch, die Spielleut spielen auf, 

Kommt, Kamraden, all zu Hauf,´ 

wenn ein lustig Lied erklingt, 

hoch das Herz im Busen springt. 

Vorwärts geht´s nach kurzer Ruh, 

fröhlich vorwärts immerzu, 

unser froher Sang erschallt, 

lustig über Feld und Wald, 

unser frischen frohen Mut, 

dämpft nicht Staub, nicht Sonnenglut, 

fröhlich geht´s durch dick und dünn, 

immer mit vergnügtem Sinn. 

VL-204 Wenn das Bienchen sprechen könnt 

Wenn das Bienchen sprechen könnt, 

weiß ich, was es spräche. 

Leutchen, ei es wundert mich, 

daß ihr seid so träge. 

Arbeit und Bewegung macht 

uns das Leben heiter, 

wenn der Blumenkelch ist leer, 

flieg ich fröhlich weiter. 

Leutchen, ei es wundert mich, 

daß ihr gerne zanket. 

Alls Freude läuft davon, 

wenn der Friede wanket. 

Leutchen, ei es wundert mich, 

daß ihr nicht gehorchet, 

und nicht jedem dankbar seid, 

welcher für euch sorget. 

Unsrer lieben Königin 

folgen wir mit Freuden, 

und wer sie verletzen will, 

hat mit uns zu streiten. 

VL-205 Ach wenn ich nur ein Liebchen hätte 

 

Ach wenn ich nur ein Liebchen hätte, 

So groß wie ich und rosenschön, 

Mit Freuden ging ich dann zu Bette, 

Ich würd im Traume Liebchen sehn, 

Wenn ich doch nur ein Liebchen hätte. 

Ach wenn ich nur ein Liebchen hätte, 

Wie gern verlöscht ich dann das Licht, 

Mich schreckte kein Gespenst, ich wette, 

Mir bangte vor dem Alpdruck nicht. 

Wenn ich doch nur ein Liebchen hätte. 

Ach wenn ich nur ein Liebchen hätte, 

Ich wäre fleißig spät und früh 

Trotz meiner Mutter Etikette 

Und trotz dem Rektor küßt ich sie. 
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Ach wenn ich nur ein Liebchen hätte. 

Ach, daß ich doch kein Liebchen habe, 

Wie´s Mode wohl bei Größern ist, 

Ich bin ein armer armer Knabe, 

Wer schenkt mir ein´s zum heilgen Christ. 

Ach, daß ich doch kein Liebchen habe. 

VL-206 Bald gras ich am Neckar 

Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein; 

Bald hab' ich ein Schätzel, bald bin ich allein! 

Was hilft mir das Grasen, wenn d' Sichel nicht 

schneid't! 

Was hilft mir ein Schätzel, wenn's bei mir nicht bleibt. 

 

So soll ich denn grasen am Neckar, am Rhein, 

So werf ich mein goldenes Ringlein hinein. 

Es fließet im Neckar und fließet im Rhein, 

Soll schwimmen hinunter ins Meer tief hinein. 

 

Und schwimmt es, das Ringlein, so frißt es ein Fisch! 

Das Fischlein tät kommen auf's König sein Tisch! 

Der König tät fragen, wem's Ringlein sollt sein? 

Da tät mein Schatz sagen: das Ringlein g'hört mein. 

 

Mein Schätzlein tät springen bergauf und bergein, 

Tät mir wiedrum bringen das Goldringlein mein! 

Kannst grasen am Neckar, kannst grasen am Rhein, 

Wirf du mir nur immer dein Ringlein hinein! 

 

VL-207 Gut Nacht, gut Nacht, mein feines Lieb 

 

Gut Nacht, gut Nacht, mein feines Lieb, 

gut Nacht, schlaf wohl, mein Kind! 

Dass dich die Engel hüten all, 

die in dem schönen Himmel sind! 

Gut Nacht, gut Nacht, mein feines Lieb, 

schlaf wohl in Nächten lind! 

 

Schlaf wohl, schlaf wohl und träum von mir, 

träum von mir heute Nacht! 

Dass, wenn ich auch da schlafen tu, 

mein Herz um dich, feins Lieb, doch wacht; 

dass es in lauter Liebesglut 

an dich derzeit gedacht. 

 

Es singt im Busch die Nachtigall 

im klaren Mondenschein. 

Der Mond scheint in das Fenster dir, 

guckt in dein stilles Kämmerlein; 

der Mond schaut dich im Schlummer da, 

Doch ich muss ziehn allein! 

 

VL-208 All´ mein´ Gedanken 

 

All mein Gedanken, die ich hab', die sind bei dir. 

Du auserwählter einz'ger Trost, bleib stets bei mir. 

Du, du, du sollst an mich gedenken.  

Hätt' ich aller Wünsch Gewalt, 

von dir wollt ich nicht wenken. 

Du auserwählter einz'ger Trost, gedenk daran! 

Leib und Gut, das sollst du gar zu eigen han. 

Dein, dein, dein will ich immer bleiben: 

Du gibst Freud und hohen Mut 

und kannst mir Leid vertreiben. 

Dein allein und Niemands mehr, das wiss' fürwahr, 

tätst du desgleichen Treu an mir, so wär ich froh. 

Du, du, du sollst von mir nit setzen: 

Du gibst Freud und hohen Mut 

und kannst mich Leids ergetzen.  

Die werte Rein, die ward sehr wein'n, do das geschah: 

Du bist mein und ich bin dein, sie traurig sprach. 

Wann, wann, wann ich soll von dir weichen: 

Ich nie erkannt, noch nimmer mehr 

erkenn ich deines Gleichen! 

VL-209 Schönster Abedstern 

 

Schönster Abedstern, 

O wie gsehn ich dich so gern. 

Wenn ich dich von Weitem gesehn, 

Denkt mein Herz, du seist bi mir. 

Schönste, weine nicht, 

Ich bin verliebt mit dir. 

Schönste Tulipan! 

Deine Schönheit lacht mich an. 

S'ist kein Schönere auf der Welt, 

Die meinem Herze besser gfällt. 

Schönste, weine nicht, 

Ich bin verliebt mit dir. 

Schönstes Röselein rot, 

Will dich liebe bis in den Tod, 

Will dich liebe aus Herzes Grund, 

Will dich liebe Tag und Stund. 

Schönste, weine nicht, 

Ich bin verliebt mit dir. 

 

VL-210 Der Bergwalzer 

 

Wie könnte denn heute die Welt noch bestehen, 

Wenn keine Bergleut wär'n! 

Glück auf! 

'S kommt alles von Bergleut her (Bergleut her). 

Ja ja (ja), ja, ja, 

'S kommt alles von Bergleut her (Bergleut her). 

Es könnt der Kaiser die Krone nicht tragen, 

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Man könnte auch heute kein' Eisenbahn fahren, 

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Der Landmann, der könnte den Acker nicht bauen, 
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Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Der Müller, der könnte die Frucht nicht vermahlen,  

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Der Schuster, der könnte die Stiefel nicht machen, 

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Der Schneider, der könnte die Kleider nicht machen, 

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Der Schreiner, der könnte die Möbel nicht machen,  

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Der Schlosser, der könnte die Schlösser nicht machen,  

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Der Schmied, ja der könnte kein Pferd nicht beschla-

gen,  

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Der Jäger, der könnte sein Horn nicht blasen, 

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . 

 Der Fuhrmann, der könnte den Wagen nicht fahren, 

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

Der Zimmermann könnte die Häuser nicht bauen, 

Wenn keine Bergleut wär'n.. . . . . 

VL-211 Wer will fleißige Handwerker seh'n 

Wer will fleißige Handwerker seh'n, 

der muß zu uns Kindern geh'n. 

Stein auf Stein,  

das Häuschen wird bald fertig sein. 

Wer will fleißige Handwerker seh'n, 

der muß zu uns Kindern geh'n. 

O wie fein,  

der Glaser setzt die Scheiben ein. 

Wer will fleißige Handwerker seh'n, 

der muß zu uns Kindern geh'n. 

Tauchet ein,  

der Maler streicht die Wände fein. 

Wer will fleißige Handwerker seh'n, 

der muß zu uns Kindern geh'n. 

Zisch, zisch, zisch, 

der Tischler hobelt glatt den Tisch. 

Wer will fleißige Handwerker seh'n, 

der muß zu uns Kindern geh'n. 

Trapp, trapp, drein, 

jetzt geh'n wir von der Arbeit heim. 

Wer will fleißige Handwerker seh'n, 

der muß zu uns Kindern geh'n. 

Poch, poch, poch, 

der Schuster schustert zu das Loch. 

Wer will fleißige Handwerker seh'n, 

der muß zu uns Kindern geh'n. 

Stich, stich, stich,  

der Schneider näht ein Kleid für mich. 

Wer will fleißige Handwerker seh'n, 

der muß zu uns Kindern geh'n. 

Rühre ein,  

der Kuchen wird bald fertig sein. 

Wer will fleißige Handwerker seh'n, 

der muß zu uns Kindern geh'n. 

Hopp, hopp, hopp,  

jetzt tanzen alle im Galopp. 

VL-212 Abends unterm Weizenkranz 

Abends unterm Weizenkranz 

Ist im Wirtshaus Erntetanz. 

Alle Mühe, alle Plag 

Ist vergessen diesen Tag. 

Jedes Mädchen macht sich fein, 

Jede will die Schönste sein. 

Burschen, zeigt heut eure Kunst, 

Sonst erwerbt ihr keine Gunst! 

Unsre gute Dorfmusik 

Spielt heut lustig Stück für Stück. 

Jeder wird heut ausgelacht, 

Der nur sure Miene macht. 

Walzer, Polka, Hopsassa, 

Baß und Geige Bumdara. 

Bursch und Mödel froh im Tanz. 

Heißa unterm Weizenkranz! 

VL-213 Vier Brüder 

Vier Brüder gehn jahraus jahrein 

im ganzen Land spazieren, 

doch jeder kommt für sich allein 

uns Gaben zuzuführen. 

Im Frühling kommt der Sonnenschein, 

da wachsen all die Blätter klein, 

da blühen auf die Blümelein, 

da fliegen all die Vögelein 

und singen ihre Lieder. 

Didirallala.... 

du lieber schöner Frühling. 

  

Im Sommer gibt es heißt Glut, 

doch Schnitter mähn mit frohem Mut 

die schönen goldenen Ähren. 

Da wachsen auch die Beeren rot 

für Kinder zu dem Abendbrot, 

hab Dank du lieber Sommer, 
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hab Dank du lieber Sommer. 

  

Im Herbste reift die Birn' und Pflaum', 

da schüttelt man wohl jeden Baum, 

wie sammeln schnell die Kinder 

und sprechen laut: du, lieber Herbst, 

versorgst uns für den Winter. 

Lalalala... 

versorgst uns für den Winter. 

  

Im Winter gibt es Eis und Schnee, 

da frieren wir wohl gar, o weh, 

doch wird uns gar nicht bange. 

Wir rühren kräftig Hand und Fuß, 

das Frieren bald vergehen muß, 

wir wissen, 's währt nicht lange. 

  

Und sind wir folgsam immerdar, 

bringt Winter schönstes uns im Jahr, 

denn bei des Christbaums hellem Schein 

bescheret uns das Christkindlein. 

Und sind die Brüder all vorbei, 

dann kommt der erste an die Reih, 

und alle Menschen groß und klein, 

die sollen ihnen dankbar sein 

 

VL-214 Alle Vögel sind schon da 

Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle! 

Welch ein Singen, Musizieren, 

Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren! 

Frühling will nun einmaschiern, 

kommt mit Sang und Schalle. 

Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen! 

Amsel, Drossel, Fink und Star 

und die ganze Vogelschar 

wünschen dir ein frohes Jahr, 

lauter Heil und Segen. 

Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zur Herzen: 

alle wolln wir lustig sein, 

lustig wie die Vögelein, 

hier und dort, feldaus, feldein, 

springen, tanzen, scherzen. 

VL- 215 Eine fromme Magd von gutem Stand 

Eine fromme Magd von gutem Stand, 

Geht ihrer Frauen fein zur Hand, 

Hält Schüssel, Tisch und Teller weiß, 

Zu ihrem und der Frauen Preis     

Sie trägt und bringt kein neue Mähr, 

Geht still in ihrer Arbeit her, 

Ist treu und eines keuschen Muths, 

Und thut den Kindern alles Guts. 

Sie ist auch munter, hurtig, frisch, 

Verbringet ihr Geschäfte risch, 

Und hälts der Frauen wohl zu gut, 

Wenn sie um Schaden reden thut. 

 

Sie hat dazu ein fein Gebärd, 

Hält alles sauber an dem Herd, 

Verwahrt das Feuer und das Licht, 

Und schlummert in der Kirche nicht. 

 

VL-216 O, du lieber Augustin 

 

O, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, 

O, du lieber Augustin, alles ist hin. 

 

Geld ist weg, Mäd'l ist weg, 

Alles hin, Augustin. 

O, du lieber Augustin, 

Alles ist hin.  

 

Rock ist weg, Stock ist weg, 

Augustin liegt im Dreck, 

O, du lieber Augustin, 

Alles ist hin. 

 

Jeder Tag war ein Fest, 

Und was jetzt? Pest, die Pest! 

Nur ein groß' Leichenfest, 

Das ist der Rest. 

 

Augustin, Augustin, 

Leg' nur ins Grab dich hin! 

O, du lieber Augustin, 

Alles ist hin! 

 

VL-217 Ade, du liebes Städtchen 

 

Ade, du liebes Städtchen, 

Ade ihr lieben Mädchen, 

Von euch muß ich jetzt fort, fort, fort 

An ei-, an ei-, 

An einen andern Ort, 

An einen andern Ort. 

Euch, die mir wohlgefallen, 

Laß ich mir jetzt abmalen, 

Bald weiß, bald rot, bald rosenrot, 

Jetzt ist, jetzt ist, 

Jetzt ist die Mod' also, 

Jetzt ist die Mod' also.  

Wie oft sind wir zusammen 

In Compagnie gegangen 

Im schönen Mondenschein, schein, schein, 

Im schö-, im schö-, 

Im schönen Mondenschein, 

Im schönen Mondenschein.  

Ade, du liebes Städtchen, 

Ade ihr lieben Mädchen, 

Von euch muß ich jetzt fort, fort, fort 

An ei-, an ei-, 

An einen andern Ort, 
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An einen andern Ort.  

VL-218 Achtzehnhundert und ein Jahr 

Achtzehnhundert und ein Jahr, 

grad am ersten Februar 

kam zu Neustadt an der Lind 

Jakob Rind zur Welt als Kind. 

 

Da er nun auf dieser Erden 

sollt ein Theologe werden, 

tät man ihn ins Stift hinein, 

wo die Theologen sein. 

 

Doch er fröhnet einer Wonnen: 

Wenn des Abends sinkt die Sonnen, 

dann er in sich geht und denkt, 

wo man einen Guten schenkt. 

 

Doch der ist auf bösen Wegen, 

wer sich hat dem Trunk ergeben, 

denn der Teufel ist verschmitzt, 

wenn man einen Rausch besitzt. 

Er verführt ein schönes Mädchen, 

das er fand auf seinem Wegchen, 

brachte um das Kindelein, 

Jakob Rind! das ist nicht fein! 

 

Draußen auf der großen Heide 

sind versammelt viele Leute; 

man errichtet, großer Gott! 

Man errichtet ein Schaffott. 

 

Endlich ist's soweit gekommen, 

daß der Kopf ihm abgenommen, 

einem von der Geistlichkeit 

wahrlich keine Kleinigkeit. 

 

Alles, was ich hier berichte 

ist ganz wahr und kein Geschichte, 

darum liebes Publikum, 

bringe keine Kinder um. 

VL-219 Abschied 

So leb denn wohl, du eine sanfte! 

Ich zieh' betrübt von dir hinaus, 

So leb denn wohl, denn ich muß fort, 

Noch unbestimmt, an welchen Ort. 

 

So leb denn wohl, du schönes Land, 

In dem ich hohe Freude fand; 

Du zogst mich groß, du pflegtest mein 

Und nimmermehr vergeß' ich dein. 

 

Auch du leb wohl, mein trauter Freund, 

Und wenn die Sonne nicht mehr scheint. 

So denk ich oft an dich zurück, 

Denn Du warst ja mein größtes Glück 

 

So lebt denn all' ihr Lieben wohl, 

von denen ich jetzt scheiden soll; 

und find' ich draußen auch mein Glück, 

denk' ich doch stets an euch zurück.  

 

Und kehr ich einst zurück zu dir, 

So wahre deine Liebe mir, 

Denn deine Liebe macht mich reich, 

Sonst gilt mir alles, alles gleich 

 

VL-220 Allerseelen 

Geht ein Tag ferne aus, kommt ein Abend.  

Brennt ein Stern in der Höhe zur Nacht.  

Wehet das Gras. Und die Wege alle  

Werden in Dämmrung zusammengebracht. 

Viele sind über die Steige gegangen.  

Ihre Schatten sind ferne zu sehn,  

Und sie tragen an schwankenden Stangen  

Ihre Fackeln, die wandern und wehn. 

Mauern sind viele, und Gräber, und wenige Bäume.  

Manche Tore darin, wo der Lorbeer trauert.  

Viele sitzen in Haufen über den Kreuzen,  

Ihre Lichter behütend, wenn der Regen schauert. 

Und ein Rot steckt im Walde, dürr wie ein Finger,  

Wo der Abend hänget in wolkiger Zeit  

Mit dem wenigen Licht. Und geringer  

Rings ist das Nahe, und die Weite so weit. 

Doch ewig ist der Wind, der nimmer schweiget  

In dunklem Lande, herbstlich schon erbraunet,  

Der dunkle Bilder viel vorüber zeiget  

Und dunkle Worte flüchtig trübe raunet. 

 

VL-221 Ein Postknechtlied will ich jetzt singen 

Ein Postknechtlied will ich jetzt singen 

Der Liesel zu Ehren, und sollts mir gelingen, 

Daß es ihr gefällt, Wie ich es gewählt 

So bin ich voll Freuden und schreie juhu!  

Und blas auf meinem Posthorn ein Stückchen dazu. 

Ein Postknecht gewinnet gar nicht viel Zeit, 

Muß immer im Stalle stehn bereit 

In gleichen sein Roß. Wenn es heißt: auf die Post! 

Da reit ich mein Schimmel und schreie juhu! 

Und blas auf meinem Posthorn ein Stückchen dazu 

Und muß ich denn fahren, so spann ich g’schwind ein, 

ei, was kann schöner und lustiger sein! 

Man fahret so schnell, Es tönet auch hell  

wenn ich die Peitsche recht knalle juhu!  

und blas auf meinem Posthorn ein Stückchen dazu 

 

Und komm ich ins Wirthshaus, o Lieserl hör an 

Was man vor eine Postknecht Respekt haben kann! 
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Der Wirt bringt den Wein,  

Die Frau Wirtin schenkt ein 

Da bin ich recht lustig und knalle juhu! 

Und blas auf meinem Posthorn ein Stückchen dazu. 

 

Auf‘ m Rückweg, mein Lieserl, da denk ich an dich. 

Ich hoffe du liebst mich herzinniglich, 

Da freut sich mein Herz. Das ist gar kein Scherz. 

Da knall ich die Peitsche mit Freuden juhu! 

Und blas auf meinem Posthorn ein Stückchen dazu. 

 

0 Lieserl, liebs Lieserl, wann kommt denn die Zeit? 

Zum Heiraten bin ich täglich bereit 

Zum Liebesgenuß, Zum zärtlichsten Kuß 

Ich seh schon die Kinder, wie sie springen juhu! 

Und blas auf meinem Posthorn ein Stückchen dazu 

 

VL-222  Bäckerlied 

Mir vor allem auf der Welt 

Das Handwerk der Bäcken gfällt. 

Wenn schon alles ruht und schlaft 

Munter ist der Bäck und wacht. 

Die honet galanten Bäcken 

Haben Kisseln, Semmel, Wecken 

Brezen, Beigel und zur Not 

Schwarz-weiß und französisch Brot 

Man sieht keinem Bäcker an 

Was er vor ein ganzer Mann 

Der bei Nacht beim Mondenschein 

Schießt das Brot in Ofen ein 

Ein Bäck muß sich ziemlich plagen 

Morgens früh das Brot austragen 

Fehlt es, wird sein Beutel gezupft 

Oder gar ins Wasser g’schupft 

Es ist fast kein Ort auf Erden 

Wo nicht Bäcker gefunden werden. 

Alle Menschen groß und klein 

tun des Bäcks bedürftig sein 

Ja die größten Potentaten 

Können keinen Bäck geraten 

Meilen vernünftiger Meis 

das Brot ist die beste Speis. 

 

Als Adam im Paradies 

Aß von verbotener Speis, 

Und aus selbem wurd gejaget, 

Zur Straf, deß er sich dann plaget 

Ihm die Felder Körner bringen 

Solche that Adam bezwingen: 

Zur Stillung der Hungersnot 

Machte sich Adam das Brot. 

 

In der Arch des Bundes dann 

träfe man viel Schaubrot an. 

Der Herr hat dann wunderweis 

Mit dem Brot viel Volks gespeist. 

Da er einst das Brot tat brechen 

Tat er zu seinen Jüngern sprechen : 

Nehmet hin und eßt das Brot 

Zum Gedächtniß meiner Not 

 

VL-223 Abends, will ich schlafen gehn, 

 
Abends, will ich schlafen gehn, 

vierzehn Engel um mich stehn: 

zwei zu meinen Häupten, 

zwei zu meinen Füßen, 

zwei zu meiner Rechten, 

zwei zu meiner Linken, 

zweie die mich decken,  

zweie die wecken, 

zweie die mich weisen  

zu Himmels Paradeisen. 

 

VL-224 Bein letzten Abendmahle 

 

Beim letzten Abendmahle, 

die Nacht vor seinem Tod, 

nahm Jesus dort im Saale, 

Gott dankend Wein und Brot. 

 
Nehmt, sprach er, "trinket, esset: 

das ist mein Fleisch mein Blut, 

damit ihr nie vergesset, 

was meine Liebe tut". 

 

Dann ging er hin, zu sterben 

aus liebevollem Sinn, 

gab Heil uns zu erwerben, 

sich selbst zum Opfer hin. 

 

VL-225 Das Fensterlein 

 

Ach ich war den ganzen Tag allein, 

Denn mein Liebster konnt nicht bei mir sein, 

Aber in der Nacht, aber in der Nacht 

Da bin ich aufgewacht, 

Denn es klopfte an mein Fensterlein. 

 

Und er sprach: Mein allerliebstes Kind, 

Draußen geht ein bitterböser Wind, 

Bitte laß mich ein, bitte laß mich ein, 

Will auch artig sein, 

Und das Lieben ist ja keine Sünd. 

 

Meine Mutter immer zu mir spricht: 

Kind, die Männer taugen alle nicht. 

Aber wenn sie wüßt, aber wenn sie wüßt, 

Wie mein Liebster küßt, 

Ach so sagte sie das sicher nicht. 

 

Bin ich auch den ganzen Tag allein, 

Kann mein Liebster auch nicht bei mir sein, 

Aber heute Nacht, aber heute Nacht 

Weiß ich, wer da wacht, 

Denn dann klopft es an mein Fensterlein. 

 

VL-226 Großer Stern und kleiner Stern 

 

Großer Stern und kleiner Stern,  
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Abend dämmern nah und fern,  

 Lichtlein schimmern überall,  

 unser Kindlein steht im Stall 

 

VL-227 Ich bin der Doktor Eisenbart 

 

Ich bin der Doktor Eisenbart, 

valle valleri juchhe! 

Kurier die Leut nach meiner Art, 

valle valleri juchhe! 

Kann machen, daß die Blinden gehn, 

vallerallerijuchheirasa, 

und die Lahmen wieder sehn, 

vallerallerijuchhe! 

In Potsdam trepanierte ich 

den Koch des großen Friederich: 

Ich schlug ihn mit dem Beil vor'n Kopf, 

gestorben ist der arme Tropf. 

Zu Ulm kuriert' ich einen Mann, 

daß ihm das Blut vom Beine rann: 

Er wollte gern gekuhpockt sein, 

ich impft' ihn mit dem Bratspieß ein. 

Des Küsters Sohn in Dideldum, 

dem gab ich zehn Pfund Opium; 

drauf schlief er Jahre, Tag und Nacht, 

und ist bis jetzt noch nicht erwacht. 

Das ist die Art, wie ich kurier, 

sie ist probat, ich bürg dafür; 

daß jedes Mittel Wirkung tut, 

schwör ich bei meinem Doktorhut 

VL-227 Auf einen Gummi – Gummi – Berg 

Auf einen Gummi – Gummi – Berg 

da sitzt ein Gummi – Gummi – Zwerg. 

Und dieser Gummi – Gummi – Zwerg 

der hat ein Gummi – Gummi – Haus. 

Und in diesem Gummi – Gummi – Haus 

da wohnt ne Gummi – Gummi – Frau. 

Und diese Gummi – Gummi – Frau 

die hat ein Gummi – Gummi – Kind. 

Und dieses Gummi – Gummi – Kind 

das hat ein Gummi – Gummi – Kleid. 

Und dieses Gummi – Gummi – Kleid 

das hat ein Gummi – Gummi – Loch 

und Du bist es doch! 

VL-228  Grün, grün, grün sind alle meine Kleider 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider; 

grün, grün, grün ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so grün ist, 

weil mein Schatz ein Jäger ist. 

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider, 

rot, rot, rot ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so rot ist, 

weil mein Schatz ein Reiter ist. 

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, 

blau, blau, blau ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so blau ist, 

weil mein Schatz ein Matrose ist. 

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider, 

schwarz, schwarz, schwarz ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so schwarz ist, 

weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist. 

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider, 

weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so weiß ist, 

weil mein Schatz ein Müller ist. 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, 

bunt, bunt, bunt ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so bunt ist, 

weil mein Schatz ein Maler ist. 

VL-229 Heut ist ein wunderschöner Tag 

Heut ist ein wunderschööner Tag, 

die Sonne lacht uns so hell. 

Und wie ein heller Glockenschlag 

 grüßt uns die lockende Ferne. 

Ziehn nicht die Wolken so schön 

und leuchtend am Himmel entlang? 

Und über Wald und weite Höhn 

jubelt der Lerchen Gesang.  

Uns sind die Herzen so frei 

wie den Lerchen hoch da droben. 

Und hell klingt unser Lied dabei, 

froh allen Sorgen enthoben. 

VL-230 Heute ist das Wasser warm 

Heute ist das Wasser warm, 

heute kann's nicht schaden. 

Schnell hinunter an den See! 

Heute gehn wir baden. 

Eins, zwei, drei, die Hosen aus, 

Stiefel, Wams und Wäsche, 

und dann, plumps! ins Wasser rein, 

grade wie die Frösche! 

Und der schönste Sonnenschein 

brennt uns nach dem Bade 

Brust und Buckel knusperbraun, 

braun wie Schokolade. 

VL-231 Spannenlanger Hansel 
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Spannenlanger Hansel, 

nudeldicke Dirn, 

geh'n wir in den Garten, 

schütteln wir die Birn'. 

Schüttel' ich die großen, 

schüttelst du die klein', 

wenn das Säckchen voll ist, 

geh'n wir wieder heim. 

Lauf doch nicht so eilig, 

spannenlanger Hans! 

Ich verlier' die Birnen 

und die Schuh noch ganz. 

Trägst ja nur die kleinen, 

nudeldicke Dirn, 

und ich schlepp' den schweren Sack 

mit den großen Birn'. 

VL-232 Die Blümelein, sie schlafen 

Die Blümelein, sie schlafen 

schon längst im Mondenschein, 

sie nicken mit den Köpfchen 
auf ihren Stengelein. 

Es rüttelt sich der Blütenbaum, 

er säuselt wie ein Traum; 

schlafe, schlafe, 

schlaf du, mein Kindelein. 

Die Vögelein, sie sangen 

so süß im Sonnenschein, 

sie sind zur Ruh gegangen 

in ihre Nestelein. 

Das Heimchen in dem Ährengrund 

es tut allein sich kund. 

Schlafe, schlafe, 

schlaf du, mein Kindelein. 

Sandmännchen kommt geschlichen 

und guckt durchs Fensterlein, 

ob irgend noch ein Kindchen 

nicht mag zu Bette sein. 

Und wo er nur ein Kindlein fand, 

streut er ins Aug ihm Sand. 

Schlafe, schlafe, 

schlaf du, mein Kindelein. 

Sandmännchen, aus dem Zimmer! 

Es schläft mein Herzchen fein. 

Es ist gar fest verschlossen 

schon sein Guckäugelein. 

Es leuchtet morgen mir Willkomm, 

das Äugelein so fromm. 

Schlafe, schlafe, 

schlaf du, mein Kindelein. 

VL-233 Die Tiroler sind lustig 

Die Tiroler sind lustig, 

die Tiroler sind froh; 

sie trinken ein Gläschen 

und machen's dann so: 

Die Tiroler sind lustig, 

die Tiroler sind froh; 

sie verkaufen ihr Bettchen 

und schlafen auf Stroh. 

Die Tiroler sind lustig, 

die Tiroler sind froh; 

sie nehmen ein Weibchen 

und tanzen dazu. 

Erst dreht sich das Weibchen, 

dann dreht sich der Mann, 

dann fassen sich beide 

und tanzen zusamm'. 

VL- 234 Schlaf, Kindlein, schlaf 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

Der Vater hüt't die Schaf, 
die Mutter schüttel's Bäumelein, 

da fällt herab ein Träumelein. 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

Am Himmel zieh'n die Schaf': 

Die Sternlein sind die Lämmerlein, 

der Mond, der ist das Schäferlein. 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

So schenk' ich dir ein Schaf 

mit einer goldnen Schelle fein, 

das soll dein Spielgeselle sein. 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

und blök' nicht, wie ein Schaf: 

Sonst kommt des Schäfers Hündelein 

und beißt mein böses Kindelein. 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

Geh' fort und hüt' die Schaf', 

geh' fort, du schwarzes Hündelein, 

und weck' mir nicht mein Kindelein! 

Schlaf', Kindlein, schlaf'! 

VL- 235 Es zogen auf sonnigen Wegen 

Es zogen auf sonnigen Wegen 

drei lachende Mädchen vorbei. 

Sie schwenkten die Röcke verwegen 

und trällerten alle drei. 

Tralalalalala... 

Ihr Lied klang so hell durch die Weite, 
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sie liefen so froh durch den Mai. 

Ich konnt mich für keine entscheiden, 

drum küsste ich alle drei. 

Tralalalalala... 

Doch ach, eine jede wollt haben, 

dass ich ihr Alleiniger sei. 

Kein Drittel, den ganzen Knaben, 

den wollten sie alle drei. 

Tralalalalala... 

Du Schwarze, du Blonde, du Braune, 

vergebt und vergesst und verzeiht. 

Will keiner verderben die Laune, 

drum lass ich euch alle drei. 

Tralalalalala... 

VL-236 Sandmann, lieber Sandmann 

Sandmann, lieber Sandmann 

Es ist noch nicht soweit. 

Wir sehen erst den Abendgruß, 
Eh jedes Kind ins Bettchen muss. 

Du hast gewiss noch Zeit! 

Sandmann, lieber Sandmann 

Hab' nur nicht solche Eil' 

Den Abendgruß vom Fernsehfunk 

Lauscht jeden Abend alt und jung 

Sei unser Gast derweil' 

VL-237 Dunkle Wolken 

Und kommst du, liebe Sonn, nit bald, 

so weset alls im grünen Wald, 

und all die müden Blumen, 

die haben müden Tod. 

 

Es geht eine dunkle Wolk herein; 

Es soll und muss geschieden sein. 

Ade, feins Lieb, dein Scheiden 

Macht mir das Herze schwer. 

VL-238 Wildvögelein 

Es saß ein klein wild Vögelein 

auf einem grünen Ästchen; 

es sang die ganze Winternacht, 

die Stimm tat laut erklingen. 

Es sang die ganze Winternacht, 

die Stimm tat laut erklingen. 

O sing mir noch, o sing mir noch, 

du kleines wildes Vöglein! 

Ich will um deine Federchen 

dir Gold und Seide winden. 

Behalt dein Gold und deine Seid, 

ich will dir nimmer singen; 

ich bin ein klein wild Vögelein, 

und niemand kann mich zwingen. 

Geh du herauf aus diesem Tal, 

der Reif wird dich auch drücken. 

Drückt mich der Reif, der Reif so kalt, 

Frau Sonn wird mich erquicken. 

Sing du mir mehr,  

du kleines, wildes Vögelein!  

Ich will dir schreiben auf deine Flügel  

 mit gelbem Gold und grünen Seid 

 

VL-239 Herr, unser Gott, dich loben wir 

 

Herr, unser Gott, dich loben wir, 

O großer Gott, wir danken dir,  

Dich Vater, Gott von Ewigkeit,  

Der Weltkreis ehret weit und breit. 

 

Herr Gott, dich loben wir, 

Dich, Vater in Ewigkeit, 

All Engel und Himmelsheer 
auch Cherubim und Seraphim 

Heilig ist unser Gott, 

 

Herr Gott, wir danken dir. 

ehrt die Welt weit und breit. 

und was dienet deiner Ehr, 

singen immer mit hoher Stimm: 

heilig ist unser Gott 

 

VL-240 Ein Vogel wollte Hochzeit machen 

 

Ein Vogel wollte Hochzeit machen 

in dem grünen Walde. 

  Refrain: 

Fidirallala, fidirallala, 

fidirallalalala. 

 

Die Drossel war der Bräutigam, 

die Amsel war die Braute. 

 

Der Sperber, der Sperber, 

der war der Hochzeitswerber. 

Der Stare, der Stare, 

der flocht der Braut die Haare. 

 

Die Gänse und die Anten, 

die war’n die Musikanten. 

 

Der Spatz, der kocht das Hochzeitsmahl, 

verzehrt die schönsten Bissen all. 

 

Der Uhu, der Uhu, 

der bringt der Braut die Hochzeitsschuh’. 

 

Der Kuckuck schreit, der Kuckuck schreit, 

er bringt der Braut das Hochzeitskleid. 

 

Der Seidenschwanz, der Seidenschwanz, 

der bracht’ der Braut den Hochzeitskranz. 
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Der Sperling, der Sperling, 

der bringt der Braut den Trauring. 

 

Die Taube, die Taube, 

die bringt der Braut die Haube. 

 

Der Wiedehopf, der Wiedehopf, 

der bringt der Braut nen Blumentopf. 

 

Die Lerche, die Lerche, 

die führt die Braut zur Kerche. 

 

Der lange Specht, der lange Specht, 

der macht der Braut das Bett zurecht. 

 

Das Drosselein, das Drosselein, 

das führt die Braut ins Kämmerlein. 
 
Der Uhu, der Uhu 

der macht die Fensterläden zu 

 
Der Hahn, der krähet: „Gute Nacht“, 

nun wird die Kammer zugemacht. 

 

Die Vogelhochzeit ist nun aus, 

die Vögel fliegen all’ nach Haus. 

 

Das Käuzchen bläst die Lichter aus 

und alle ziehn vergnügt nach Haus. 

 

VL-241 Meister Nadelöhr 

 

Ich komme aus dem Märchenland 

schnippel-die-schnappel-die-Scher'! 

Bin allen Kindern wohlbekannt 

und reiste weit umher. 

Die schönsten Märchen kenne ich 

und alle Kinder freuen sich, 

schnippel-die-schnappel-die-Scher', 

auf Meister Nadelöhr! 

 

Das Spiel ist aus, ich muß nun gehn, 

schnippel-die-schnappel-die-Scher', 

und sage euch auf Wiedersehn, 

ein andermal noch mehr! 

Dann hält wie stets, ihr habt doch Zeit, 

viel neues schon für euch bereit, 

schnippel-die-schnappel-die-Scher', 

der Meister Nadelöhr! 

 

VL-242 Ich bin ein Musikante 

 
(Solo): Ich bin ein Musikante und komm aus 

Schwabenland, 

komm aus Schwabenland. 

(Alle): Er ist ein Musikante und kommt aus 

Schwabenland, 

(Solo): Ich kann auch spielen  

(Alle): Er kann auch spielen 

(Solo): auf meiner Geige, 

(Alle): auf seiner Geige: 

sim-sim-se-rim, sim-sim-se-rim, 

sim-sim-se-rim, sim-sim-sim-sim. 

(Solo): Ich kann auch spielen 

(Alle): Wir können auch spielen 

(Solo): die Violine, 

(Alle): die Violine: 

Sim ... 

(Solo): Ich kann auch schlagen 

(Alle): Wir können auch schlagen 

(Solo): die große Trommel, 

(Alle): die große Trommel: 

Pum pum perum, pum pum perum, ... 

(Solo): Ich kann auch spielen 

(Alle): wie können auch spielen 

(Solo): die kleine Flöte, 

(Alle): die kleine Flöte: 

Tü tü tü tü, tü tü tü tü, ... 

(Solo): Ich kann auch spielen 

(Alle): wie können auch spielen 

(Solo): die Trompete , 

(Alle): die Trompete: 

teng , teng, te-reng, ... 

… die Posaune: dohidoha, dohidoah, dohidoha,dohi. 

… die Klarinette: tühütütü, tühütütü, tühütütü, tühü 

… auf der Pauke: bumbumberum, bumbumberum, bum-

bumberum, bumbum 

… Kontrabaß: schrumschrimscherum, schrumschrim-

scherum, schrumschrimscherum, schrumschrum 

… das Fagott: bobobobo, bobobobo, bobobobo, bobo. 
 

 

VL-243 Steckenpferd 

Hopp, hopp, hopp,  

Pferdchen lauf Galopp! 

Über Stock und über Steine, 

aber brich dir nicht die Beine! 

Hopp, hopp, hopp, hopp, 

Pferdchen lauf Galopp! 

Tipp, tipp, tapp! 

Wirf mich ja nicht ab; 

zähme deine wilden Triebe, 

Pferdchen, tu's mir ja zuliebe, 

wirf mich nicht ab! 

Tip, tipp, tipp, tipp, tapp! 

Brr, brr, he! 

Steh, mein Pferdchen steh! 

Sollst noch heute weiter springen, 

muß dir nur erst Futter bringen, 

steh, mein Pferdchen, steh! 
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Brr, brr, brr, he! 

Ja, ja, ja! 

Ja, nun sind wir da! 

Diener, Diener, liebe Mutter! 

Findet auch mein Pferdchen Futter? 

Ja, ja, ja, ja, 

ja, nun sind wir da! 

VL-244 Brüderchen, komm, tanz mit mir 

Brüderchen, komm, tanz mit mir, 

beide Hände reich' ich dir, 

einmal hin, einmal her, 

rundherum, das ist nicht schwer. 

 

Mit den Händchen klipp, klipp, klapp, 

mit den Füßchen tripp, tripp, trapp, 

einmal hin, einmal her, 

rundherum, das ist nicht schwer. 

 

Mit dem Köpfchen nick, nick, nick, 

mit den Fingerchen tick, tick, tick, 

einmal hin, einmal her, 

rundherum, das ist nicht schwer. 

 

Ei, das hast du gut gemacht, 

ei, das hätt' ich nicht gedacht. 

Einmal hin, einmal her, 

rundherum, das ist nicht schwer. 

 

Noch einmal das schöne Spiel, 

weil es mir so gut gefiel, 

einmal hin, einmal her, 

rundherum, das ist nicht schwer. 

VL-245 Auf einem Baum ein Kuckuck 

Auf einem Baum ein Kuckuck 

simsaladimbam basaladusaladim, 

auf einem Baum ein Kuckuck saß. 

Da kam ein junger Jägers-, 

simsaladimbam basaladusaladim, 

da kam ein junger Jägersmann. 

 

Der schoss den armen Kuckuck, 

simsaladimbam basaladusaladim, 

der schoss den armen Kuckuck tot. 

 

Und als ein Jahr vergangen, 

simsaladimbam basaladusaladim, 

und als ein Jahr vergangen war. 

 

Da war der Kuckuck wieder, 

simsaladimbam basaladusaladim, 

da war der Kuckuck wieder da. 

simsaladimbam basaladusaladim, 

auf einem Baum ein Kuckuck saß. 

 

Da kam ein junger Jägers-, 

simsaladimbam basaladusaladim, 

da kam ein junger Jägersmann. 

 

Der schoss den armen Kuckuck, 

simsaladimbam basaladusaladim, 

der schoss den armen Kuckuck tot. 

 

Und als ein Jahr vergangen, 

simsaladimbam basaladusaladim, 

und als ein Jahr vergangen war. 

 

Da war der Kuckuck wieder, 

simsaladimbam basaladusaladim, 

da war der Kuckuck wieder da. 

VL-246 Ihren Schäfer zu erwarten 

Ihren Schäfer zu erwarten, 

Tralerali tiralerala 

Schlich sich Phyllis in den Garten 

Tralerali tiralerala 

In dem dunklen Myrtenhain 

Schlief das lose Mädchen ein 

Tralerali tiralerala 

Tralerali tiralerala 

Ihre Mutter kam ganz leise 

Tralerali tiralerala 

Nach der alten Mütterweise 

Tralerali tiralerala 

Nachgeschlichen; o wie fein, 
Fand das Mädchen ganz allein 
Tralerali tiralerala 

Tiralerali tiralerala 

ihrem Schlummer halb entrissen 

Tralerali tiralerala 

Von den zarten Mutterküssen 

Tralerali tiralerala. 

Rief das Mädchen: "Ach Damöt, 

Warum kommst du heut so spät? 

Tralerali tiralerala 

Tiralerali tiralerala 

"Ei so hast du mich belogen 

Tralerali tiralerala 

Deine Unschuld ist betrogen 

Tralerali tiralerala. 

Ihm zur Schmach und dir zur Pein 

Sperr ich dich ins Kloster ein!" 

Tralerali tiralerala 

Tiralerali tiralerala 

"Kloster ist nicht mein Verlangen 

Tralerali tiralerala 

Bist ja selbst nicht neingegangen 

Tralerali tiralerala. 

Und wenn's allen so sollt gehn, 

Möcht ich mal die Klöster sehn 
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Tralerali tiralerala 

Tiralerali tiralerala 

VL-247 Was scharrt die alte Henne 

Was scharrt die alte Henne, gluck, gluck, gluck, 

fortwährend auf der Tenne, gluck, gluck, gluck? Hat 

sieben Küchlein kleine, gluck, gluck, gluck, die liefen 

aus alleine, gluck, gluck, gluck! 

„Mein Weißchen, Bräunchen, Schecklein, gluck, gluck, 

gluck, wo seid ihr lieben Kinderlein, gluck, gluck, 

gluck? Sie kommen aus den Ecken, gluck, gluck, gluck, 

bei Mutter sich verstecken, gluck, gluck,  

gluck! 

VL-248 Summ summ summ! 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

ei! wir thun dir nichts zu Leide, 

flieg’ nun aus in Wald und Heide! 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

such’ in Blumen, such’ in Blümchen 

dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen! 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

kehre heim mit reicher Habe, 
bau’ uns manche volle Wabe! 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

bei den heilig Christ-Geschenken 

wollen wir auch dein gedenken – 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

wenn wir mit dem Wachsstock suchen 

Pfeffernüss’ und Honigkuchen. 

Summ summ summ! 

Bienchen summ’ herum! 

VL-249 Ich spring an diesem Ringe 

Ich spring an diesem Ringe,  

des besten, so ichs kann, 

 von hübschen Fräulein singe,  

als ichs gelernet han; 

 
Die Fräuwelein von Franken,  

die sieh ich allzeit gern;  

nach ihn stehn mein Gedanken,  

sie geben süßen Kern. 

 

Die Fräuwelein von Schwaben,  

die haben golden Haar,  

sie dürfens frischlich wagen,  

sie spinnen über lar; 

 

Die Fräuwelein vom Rheine,  

die lob ich oft und dick; 

 sie sind so hübsch und feine  

und geben freundlich Blick; 

 

Den Fräuwelein soll man hofieren  

allzeit und weil man mag,  

die Zeit, die kummet schiere, 

 es wird sich alle Tag 

Nun bin ich worden alte,  

zum Wein muss ich mich halte,  

All dieweil ich mag. 

VL-250 Du, du liegst mir im Herzen 

Du, du liegst mir im Herzen 

du, du liegst mir im Sinn. 

Du, du machst mir viel Schmerzen, 

weißt nicht wie gut ich dir bin. 

Ja, ja, ja, ja, weißt nicht wie gut ich dir bin. 

 

So, so wie ich dich liebe 

so, so liebe auch mich. 

Die, die zärtlichsten Triebe 

fühl' ich allein nur für dich. 

Ja, ja, ja, ja, fühl' ich allein nur für dich. 

 
Doch, doch darf ich dir trauen 

dir, dir mit leichtem Sinn? 

Du, du kannst auf mich bauen 

weißt ja wie gut ich dir bin! 

Ja, ja, ja, ja, weißt ja wie gut ich dir bin! 

 

Und, und wenn in der Ferne, 

mir, mir dein Bild erscheint, 

dann, dann wünscht ich so gerne 

daß uns die Liebe vereint. 

Ja, ja, ja, ja, daß uns die Liebe vereint.´ 

VL-251 Das Waldhorn 

Wie lieblich schallt durch Busch und Waldes 

Waldhorns süßer Klang!  

Der Wiederhall im Eichenthal 

hallt nach so lang, so lang!  

Und jeder Baum im weiten Raum 

dünkt uns noch mal so grün; 

es wallt der Bach dem Schatten nach, 
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durchs Tal dahin, dahin. 

Und jede Brust fühlt neue Lust 

beim frohen Zwillingston;  

es flieht der Schmerz aus jedem Herz 

sogleich davon, davon.  

 

VL-252 Wind, Wind, Wind, Wind fröhlicher Gesell 

 

Wind, Wind, Wind, Wind fröhlicher Gesell. 

Bläst um alle Ecken, willst uns immer necken. 

Wind, Wind, Wind, Wind fröhlicher Gesell. 

Wind, Wind, Wind, Wind fröhlicher Gesell. 

Jagst die grauen Wolken, können dir kaum folgen. 

Wind, Wind, Wind, Wind fröhlicher Gesell. 

Wind, Wind, Wind, Wind fröhlicher Gesell. 

Kommst daher mit Brausen, lässt mein Rädchen 

sausen. 

Wind, Wind, Wind, Wind fröhlicher Gesell. 

VL-253 Es geht nichts über die Gemütlichkeit 

Es geht nichts über die Gemütlichkeit, 

Ei ja, ja so, 

Wenn der Vater mit der Mutter auf die Kirmes geht, 

Ei ja, ja so! 

Fideri, fidera, fideralala, 

Fideri, fidera, fideralala.  

Ja so! 

VL-254 Frau Holle 

Frau Holle, Frau Holle, die schüttelt ihre Betten aus,  

fällt blütenweißer Schnee heraus,  

so viele Flöckchen ohne Zahl,  

so viele Flöckchen auf einmal.  

Frau Hi Ha Holle du, schüttle fleißig zu! 

Frau Holle, Frau Holle , die guckt aus ihrem Haus 

heraus.  

Wie sieht die Welt so prächtig aus!  

Da kommt ein armes Mägdelein,  

das ruft sie gleich zu sich hinein.  

Frau hi-ha Holle du, schüttle fleißig zu! 

Frau Holle, Frau Holle, die schüttelt mit dem 

Mägdelein  

viel blitzeweiße Flöckchen fein.  

Da freuen sich die Kinder sehr.  

Die beiden schütteln immer mehr.  

Frau Hi- Ha Holle du, schüttle fleißig zu! 

VL -255 Landesvater 

Alles schweige! Jeder neige 

ernsten Tönen nun sein Ohr! 

Hört, ich sing´ das Lied der Lieder 

hört es, meine deutschen Brüder, 

hall es wider, froher Chor! 

Deutschlands Söhne, laut ertöne 

euer Vaterlandsgesang! 

Vaterland, Du Land des Ruhmes 

weih‘ zu Deines Heiligtumes 

Hütern uns auf Lebenslang 

Hab und Leben dir zu geben 

sind wir allesamt bereit; 

sterben gern zu jeder Stunde 

achten nicht die Todeswunde, 

wenn das Vaterland gebeut. 

Wer’s nicht fühlet, selbst nicht zielet 

stets nach deutscher Männer Wert, 

soll nicht unsern Bund entehren, 

nicht bei diesem Schläger schwören, 

nicht entweihn das deutsche Schwert. 

Lied der Lieder, hall es wider: 

groß und deutsch sei unser Mut! 

Seht hier den geweihten Degen, 

tut, wie brave Burschen pflegen, 

und durchbohrt den freien Hut! 

Seht ihn blinken in der Linken, 

diesen Schläger, nie entweiht! 

Ich durchbohr‘ den Hut und schwöre: 

halten will ich stets auf Ehre, 

stets ein braver Bursche sein! 

VL -256 Lieber Meister, höre zu 

Lieber Meister, höre zu,  

hör, was ich dir sage!  

Flick mir bitte meine Schuh,  

brauch sie alle Tage! 

 

Hole Nadel, Zwirn und Draht, 

Nägel, Pech und Hammer;  

denn ich weiß mir keinen Rat. 

 Ach, es ist ein Jammer! 

 

Läuft das Wasser durch das Loch,  

Krieg ich kalte Zehen.  

Und am Ende muss ich noch  

morgen barfuß gehen. 

 

Sicher wirst du meine Schuh  

mir gleich reparieren,  

denn am Festtag, morgen früh,  

will ich mit marschieren. 
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