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АНОТАЦІЯ 

Гаман І. А.  Лінгвостилістичні характеристики текстів німецькомовних 

путівників по зоопарку. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2020. 

          Дисертація присвячена дослідженню лінгвостилістичних характеристик 

текстів німецькомовних путівників по зоопарку як специфічного різновиду 

тексту науково-популярного підстилю наукового функціонального стилю.      

          Незважаючи на активну диджіталізацію сфери мас-медіа, майже кожен 

зоопарк видає друковані путівники щорічно, що підкреслює їх важливість як 

обов’язкового елемента інституції «зоопарк». Оскільки робота має діахронічне 

спрямування, у ній окреслено зовнішнє оформлення, композицію, тематику, 

функції, відповідні мовні і графічні засоби у текстах німецькомовних путівників 

по зоопарку у період 1799 (перший путівник Віденської менажерії) по 2013 рік 

(видання останнього проаналізованого путівника), а також трансформації, яких 

вони зазнали внаслідок еволюції зоопарків.  

Аналіз стилістичних характеристик текстів німецькомовних путівників по 

зоопарку в парадигмі німецькомовної прагматичної стилістики дав змогу 

виокремити структуру стилю і описати зазначені тексти у їх композиційній, 

тематичній і функціональній єдності, що є важливим з огляду на необхідність 

осмислення поняття «стиль» як комплексу елементів на різних рівнях тексту, а 

не лише як набору мовних засобів. У результаті аналізу зарубіжних і вітчизняних 

наукових праць, присвячених вивченню тексту і жанру, сформовано теоретико-

методологічну базу дослідження. У роботі наведено здобутки лінгвістики та 

стилістики тексту, зокрема, розглянуто різні підходи до визначення поняття 

«текст» (структурно-граматичний підхід з концепцією прономіналізації як 

принципу повторного посилання для зв’язності тексту; змістово-семантичний 

(концепція ізотопії та концепція теми-реми), а також комунікативно-

прагматичний підходи (текст як комплексна мовленнєва дія ситуйований у 
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комунікативній сфері), систематизовано спроби класифікації текстових 

екземплярів за їх належністю до певного жанру.  

          У роботі текст схарактеризовано як когерентну одиницю мовної 

комунікації з розпізнаваною комунікативною функцією і певним чином 

організованою структурою. Розглянуто проблематику класифікації текстів і 

варіанти найменувань їх сукупностей (жанр, клас жанрів, тип тексту). Під 

терміном «жанр» розуміємо історично сформований у мовній спільноті 

конвенційно діючий шаблон для здійснення комплексних мовленнєвих дій із 

кластером контекстуальних (ситуативних), комунікативно-функціональних та 

структурних (граматичних і тематичних) ознак. Ця дефініція передбачає розгляд 

жанрів як культурних та історичних явищ, а тому корелює з діахронічною 

спрямованістю дослідження. Ґрунтуючись на ієрархічній класифікації                     

В. Хайнемана (тип тексту – клас жанрів – жанр – різновиди жанрів), путівники 

по зоопарку розглядаємо як різновид жанру «путівник» з ко-домінуючими 

інформативною та орієнтувальною функціями. 

         Методологічну основу дослідження становить інтегративний підхід за         

К. Брінкером, К. Адамцік / багаторівнева модель опису текстів за В. Хайнеманом. 

Детально висвітлено критерії аналізу тексту, які одночасно слугують критеріями 

класифікації текстів за жанрами. Згідно визначення тексту інтегративний аналіз 

здійснюється за критеріями відповідно до текстових ознак, тобто на 

контекстуальному, змістово-тематичному, функціональному і формально-

граматичному рівнях, при цьому мовні засоби (рівень формулювань) виступають 

індикаторами функцій і теми тексту. З перспективи стилістики тексту йдеться 

про інтегративний аналіз структури стилю текстів німецькомовних путівників по 

зоопарку, який стосується типу мовленнєвих дій, теми та зразків формулювань. 

Таким чином, аналіз реалізується як на рівні макро- (визначення стилістичних 

шаблонів жанру), так і мікростилістики (встановлення типових мовних засобів). 

         З’ясовано, що путівники з’явились у другій половині XIX ст., епоху 

розквіту бюргерства і накопичення знань (зокрема, з природничих наук), як засіб 

популяризації науки і освіти населення. Зразком для перших німецькомовних 
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путівників по зоопарку (у 1845 році Берлінський зоопарк випустив перший 

путівник) були пам’ятки і записки-об’яви із зображенням диких тварин і 

короткими відомостями про них у пересувних звіринцях і князівських 

менажеріях, а також путівники по раніше заснованим зоопаркам Лондона 1828 і 

Амстердама 1838.  

Встановлено, що протягом 200-річного існування німецькомовних 

путівників по зоопарку композиція текстів не зазнала значних змін. Крім 

очікуваних у таких текстах відомостей про тварин, путівники містять 

інформацію про історію і правила поведінки у зоопарку, оформлену у окремих 

частинах тексту (історична і регламентуюча частини тексту). Передмова, зміст, 

перелік тварин / реєстр і рекламні повідомлення також належать до обов’язкових 

структурних компонентів путівників. Для композиції путівників по зоопарку 

характерні наочність і зрозумілість, які забезпечуються такими сигналами 

членування тексту як (нумеровані) заголовки і пропуск рядка, зазначення року 

або імені особи як ініціальних елементів (для історичної частини). Композиція 

основної частини з описом тварин зоопарку репрезентує просторове 

розташування об’єктів на території зоопарку: найменування cегментів основної 

частини відповідають об’єктам («зупинкам»). Речення, які вербалізують шлях по 

зоопарку (дієслова руху + локативи), виступають засобами когерентності тексту 

і забезпечують перехід між сегментами. Їх орієнтувальна функція втрачає 

значення з еволюцією зоопарків та удосконаленням системи вказівок на 

території.  

 Основна частина тексту німецькомовних путівників по зоопарку з 

підтемами «тварини», «зупинки» і «розваги» характеризується композиційно-

мовленнєвою формою «опис» / дескриптивним розвитком теми, які виражені 

через принципи уточнення, перерахування і просторового розташування. Опис 

тварини розгортається через приписування їй ознак за певними критеріями: 

зовнішній вигляд, ареал, спосіб життя, харчування, уміння (пристосування), 

розмноження, характер, користь / шкода / небезпека для людей, 

природоохоронний статус. Когерентність текстового сегмента ґрунтується на 
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«принципі повторного посилання»: через прономіналізацію, повтор назви виду, 

семантичні відношення, субституцію (лексеми, які містять додаткову, нову 

інформацію і є перифразами Meister im Klettern, vortreffliche Taucher, Vierhänder, 

Pflanzenfresser). Зв’язок між текстовими сегментами забезпечується адитивними 

(додавання) та компаративними відношеннями.  

Виявлено, що суттєві зміни змістового наповнення основної частини (у 

часовому проміжку 1799-2013) полягають в обов’язковому зазначенні критерію 

опису тварин «природоохоронний статус» для усіх видів, вираженні критерію 

«спосіб життя» через висвітлення поведінки тварин у зоопарку (для формування 

очікувань адресата від майбутніх відвідин), у появі імен працівників зоопарку як 

об’єктів референції, у виокремленні теми «розваги» у вигляді текстових 

сегментів з використанням прийомів реклами.  Тенденції до компресії інформації 

виражаються у появі (з 2000-х років) текстів-кластерів з описом тварин замість 

суцільного тексту і табличній формі історичної частини тексту. 

Встановлено належність німецькомовних путівників по зоопарку до 

науково-популярного різновиду наукового функціонального стилю, про що 

сигналізують уживання загальновідомих термінів із зоології, невисокий ступінь 

деталізації (стосується лише зрозумілих критеріїв опису як зовнішність), 

наративні вкраплення (розповіді про тварин) з елементами комічності, 

поєднання об’єктивної інформації з вираженням емоцій / оцінкою автора. Таким 

чином, тексти німецькомовних путівників по зоопарку є прикладом науково-

популярних текстів, разом з тим їм притаманні такі специфічні ознаки як 

антропоморфізація тварин та імпліцитне узагальнення.  

          Фоном основної частини виступає фактуальна інформація (об’єктивні 

зоологічні відомості), на тлі якої функціонують оцінні елементи, утілені у 

вираженні авторського ставлення під час опису зовнішнього вигляду, умінь і 

характеру тварини (надання позитивних / негативних ознак через прикметники 

vorzüglich, gewandt, erstaunlich, geschickt, vortrefflich + зазначення уміння 

Kletterer, Schwimmer; для характеру gutmütig, liebenswürdig, zutraulich, anhänglich 

↔ tückisch, unliebenswürdig, frech, launenhaft), інтенсифікація оцінки через 
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прикметники найвищого ступеня порівняння з мірилом широкого спектру der 

prächtigste unter allen Vögeln. Автор експліцитно виражає емоції жалю (через 

прислівник leider у контексті втрати тварин у війні та через винищення видів die 

Anthilope leider mehr nicht so häufig ist) і радості (урятування, народження тварин 

Glücklicherweise konnte ein Teil des Tierbestandes durch eine rechtzeitige 

Überführung in das Alfelder Stammhaus der Firma Ruhe gerettet werden). 

         Апелювання до емоцій реципієнта здійснюється через зображення тварин, 

зокрема, народжених особин, які викликають замилування, найменування-

неологізми «зупинок», які натякають на занурення у невідоме Orang.Erie, 

Entdeckerhaus, Pongoland, лексеми, які називають емоції захоплення і захвату 

реципієнта під час відвідин «зупинки» zoologische Faszination, Begeisterung, 

Freude, von der Schönheit und Faszination des Gorillaberges fesseln, дієслова із 

семантикою жорстокості для викликання емоцій страху і жаху (опис поведінки 

тварини у ситуаціях нападу / оборони den Leib aufreissen, hoch in die Luft 

schleudern, den Bauch aufschlitzen), лексеми із семантикою «незвичний» і 

«рідкісний» (пов’язані з критеріями опису тварин «ареал» exotisch, «уміння» 

außerordentlicher Schwimmer і «природоохоронний статус» selten), прикметники 

і прислівники у суперлативі, слова-інтенсифікатори, антитези і іменники на 

позиціонування тварини як найкращої Hauptattraktion, zoologischer Bonbon, eine 

Zierde, перелічення (перелік модернізованих будівель, народжених особин як 

виразник успішності зоопарку), великі або малі цифри (екстремальні значення) 

для зацікавлення і здивування адресата.  

Детальний аналіз іллокутивних актів основної частини тексту 

німецькомовних путівників по зоопарку (фокусуючись на путівниках 1799-1914 

років) показав, що інформативна функція реалізується через мовленнєву дію 

«опис тварини», яка імплікує характеристику певного виду. Опис зовнішнього 

вигляду, умінь і характеру тварини містить оцінку різної інтенсивності, яка 

залежить від кількості і оригінальності вжитих позитивно маркованих 

прикметників. Надана в путівниках інформація є доступною для читача і містить 

мінімум фахової лексики, тому пояснення слугують логічному, упорядкованому 
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і переконливому викладу, оскільки забезпечують зв'язок між змістовими 

елементами тексту і доказовість повідомлення. Автор не лише спростовує вже 

існуючі у свідомості реципієнта уявлення, а й намагається запобігти 

неправильним міркуванням на основі побаченого в зоопарку. Іллокуції 

орієнтувальної («звернути увагу», «вказувати шлях») і директивної (заборони, 

вимоги у правилах поведінки) функцій слугують підтримці контакту з адресатом 

(інтенсифікованої інклюзивним займенником wir у реченнях вербалізації шляху 

як виразників іллокуції «вказувати шлях»). З втіленням концепції зоопарку як 

парку розваг (після 1950-х років) значення набуває розважальна функція, 

актуалізована у виокремлених текстових сегментах основної частини підтеми 

«розваги».   

          Вбачаємо перспективи подальших студій у аналізі жанру «путівник», у 

зіставних (порівняння путівників по зоопарку різних країн та описів тварин в 

інших джерелах науково-популярної та наукової літератури) і 

міждисциплінарних (аналіз критеріїв опису уможливлює висновки про уявлення, 

знання та ставлення до тварин у певний час) дослідженнях. 

Ключові слова: путівники по зоопарку, стилістика тексту, інтегративний 

аналіз тексту, композиція, дескриптивний розвиток теми, вербалізація шляху, 

когерентність, іллокуції, емоціоналізація, унаочнення. 
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SUMMARY 

Gaman I. A. Linguostylistic characteristics of German zoo guidebook texts. 

Manuscript. 

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

Germanic languages. Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

        The thesis is dedicated to the study of linguostylistic characteristics of German 

zoo guidebook texts viewed as a specific type of «guidebook» genre of the popular 

science literature substyle of the scientific functional text style. 

        Today, despite active digitalization of mass-media field, almost every zoo 

annually publishes a printed guidebook, which emphasizes the importance of zoo 

guidebooks in the development of zoo institution. Since the research is focused on 

diachronic perspective, the study outlines the layout, composition, themes, functions, 

and appropriate linguistic and graphic stylistic means characteristic for the texts of zoo 

guidebooks published in the period from 1799 (the first guidebook of menagerie in 

Vienna) to 2013 (the year when the latest guidebook analyzed in the present study was 

published), and considers the transformations of texts resulted from the evolution of 

zoos.  

The analysis of stylistic features of zoo guidebook texts done according to the 

paradigm of German pragmatic stylistics allowed us to specify the structure of the style 

and describe the texts in terms of compositional, thematic and functional unity. This 

seems to be particularly relevant since the notions of style and genre are to be viewed 

as a complex of elements considered at different text levels. 

        Based on the analysis of foreign and domestic research papers concerned with the 

study of text and genre, the theoretical and methodological database of the present 

research was developed. The paper presents the achievements of the text linguistics 

and stylistics,  considers various approaches to the definition of the text (structural-

and-grammatical approach with the concept of pronominalization serving as the 

principle of recurrent reference to ensure text coherence; semantic approach with the 

concept of isotopy and the concept of theme and rheme; communicative-pragmatic 
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approach that treats text as a complex speech act of communication), as well as the 

definition of genre and classification of the text samples by certain genres.        

In the present research, the text is defined as a coherent unit of verbal 

communication that has a discernible communicative function and specifically 

structured composition. The issues of text classification and a variety of names for the 

groups of texts (genre, genre class, text type) are considered. We use the term «genre» 

to denote a conventionally functioning pattern that was historically formed within a 

language community to perform complex speech acts and which possesses a number 

of contextual, functional as well as structural (grammatical, theme-related) features. 

This definition suggests considering genres as cultural and historical concepts, which 

correlates with the diachronic perspective of the research. Based on the hierarchical 

classification by W. Heinemann (text type – genre class – genre – genre types), we 

consider zoo guidebooks as a type of «guidebook» genre that perform two co-

prevailing functions, namely the functions of providing information and orientation. 

An integrative approach by K. Brinker and K. Adamzik and the multilevel model 

of text description by W. Heinemann compose the methodological basis of the 

research.  The criteria of text description presented in detail are used at the same time 

as the criteria of text classification by genres. An integrative analysis of zoo guidebooks 

is performed due to the text characteristics on the contextual (communicative 

situation), thematic (propositional act), functional (illocutionary act) and formal-

grammatical levels, language means being the indicators of function and theme of the 

text. Thus, the analysis is performed within the framework of macro- (determination 

of the stylistic genre stamps) and micro-stylistics (determination of the typical 

language means). 

       Zoo guidebooks appeared in the late 19th century, in the Golden Age of 

bourgeoisie and knowledge accumulation, especially in the field of natural sciences, 

aimed at popularization of science and education of broad masses. The prototypes of 

the first zoo guidebooks written in German (the first guidebook was published by 

Berlin Zoo in 1845) were booklets and advertising handouts with the pictures and brief 
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summary of wild animals from portable zoos and ducal menageries, as well as the 

guides to the zoos opened earlier in London (1828) and Amsterdam (1838). 

  Our research has shown that during the 200-year-old existence of German zoo 

guidebooks the text composition has not been changed. The required structural 

components of the texts of German zoo guidebooks are identified. Besides facts about 

animals, zoo guidebooks contain information about the zoo history and the rules of 

visitors’ behaviour, which are included in different parts of the guides (the historical 

and regulatory parts of the guidebook text). An іntroduction, a table of contents, a list 

of animals (register) and advertising messages are also among the compulsory 

structural components of zoo guidebooks. Visibility and clarity are characteristic of the 

composition of zoo guidebooks. They are provided by such signs of text segmentation 

as (enumerated) headlines and line skipping, stating the year or the person’s name as 

the initial elements (for the historical part of the guidebook). The composition of the 

main body with the description of zoo animals represents the spatial arrangement of 

objects on the territory of the zoo, and the names of main body segments match the 

objects («stops»). Sentences that give direction to move around the zoo (verbs of 

motion + locatives) act as means of text coherence and provide a transition between 

the segments. They provide the function of orientation, which loses its significance in 

the course of zoo development and improvement of the system of direction signs. 

The main body of zoo guidebook texts, divided into such subtopics as «animals», 

«stops», and «entertainment», is characterized by a descriptive topic development, 

expressed through the principles of elaboration, listing and spatial arrangement. The 

description of animals is achieved by assigning the features according to certain 

criteria: appearance, areal, lifestyle, nutrition, skills (adaptation), reproduction, 

character, usefulness / harm / danger for people, nature conservation status, etc. 

Coherence of the text segment is based on the so-called «co-referencing principle»: 

through the pronominalization, the repeated use of an animal name, semantic relations, 

substitution (lexical tokens containing additional or new information) and paraphrases 

Meister im Klettern, vortreffliche Taucher, Vierhänder, Pflanzenfresser). The 

connection between text segments is provided by additive and comparative relations.  
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Our research has revealed the following significant alterations in the content of 

the main body of zoo guidebooks (dated between 1799-2013): an obligatory statement 

of «nature conservation status» is represented in the description of all animal species; 

the criterion of «lifestyle» is specified by providing details on the behavior of animals 

in the zoo (so that the target audience could make expectations for their upcoming 

visit); names of zoo workers are mentioned as means of reference; the «entertainment» 

subtopic is highlighted by advertising techniques applied to text segments. Starting 

from 2000s, there has been a tendency to compress information, which is seen through 

the use of text-clusters instead of a lengthy text in the description of animals, and the 

use of tabular form in the historical part of the guidebook.   

The German zoo guidebooks are reported to belong to the popular science 

literature due to the use of generally known zoology terms, a low level of detailed 

elaboration (it concerns only the comprehensible criteria of description such as 

appearance), narrative elements (stories about animals) with elements of humour, the 

combination of objective information with the expression of the author’s emotions / 

opinion. 

The background of the main body is created by factual information (objective 

zoological data) while at the front there are items that perform an evaluation function. 

These items can be found in the expression of the author’s attitude while describing 

the appearance, skills and character of an animal (an animal is characterized positively 

or negatively through adjectives vorzüglich, gewandt, erstaunlich, geschickt, 

vortrefflich, + Kletterer, Schwimmer for skills; gutmütig, liebenswürdig, zutraulich, 

anhänglich, tückisch, unliebenswürdig, frech, launenhaft for character), in the 

intensification of evaluation achieved through superlative adjectives: der prächtigste 

unter allen Vögeln. The author can explicitly express sorrow (by using the adverb 

leider in the context of losing an animal during the war or as a result of species 

extinction die Anthilope leider mehr nich so häufig ist) and joy (when talking about the 

rescue or the birth of an animal Glücklicherweise konnte ein Teil des Tierbestandes 

durch eine rechtzeitige Überführung in das Alfelder Stammhaus der Firma Ruhe 

gerettet werden). 
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         Emotionalization, or making the appeal to the recipient emotional, is achieved 

through the representation of animals, especially the newly born ones, with much 

tenderness; the neologisms of «stops», which imply immersion into the unknown areas 

Orang.Erie, Entdeckerhaus, Pongoland; the lexical tokens to name the emotions of 

being fascinated and excited, which the recipient is about to feel when visiting the 

«stops» zoologische Faszination, Begeisterung, Freude, von der Schönheit und 

Faszination des Gorillaberges fesseln, verbs with semantic of cruelty to arouse 

emotions of fear and horror (the description of an animal’s behavior when it comes to 

an attack / defense den Leib aufreissen, hoch in die Luftschleudern, den Bauch 

aufschlitzen), the lexical tokens with semantic of  «unusual», «rare» (connected with 

the criteria of animal description «areal» exotisch, «skills» außerordentlicher 

Schwimmer and «nature conservation status» selten), adjectives and adverbs in the 

form of the superlative degree, word-intensifiers, antitheses and nouns for positioning 

an animal as the best one Hauptattraktion, zoologischer Bonbon, eine Zierde, 

enumerating (enumeration of the modernised buildings and newly born animals, which 

indicate the progress of the zoo), big or small numbers (extreme values) in order to 

interest or surprise the audience. 

The detailed analysis of illocutionary acts in the main body of zoo guidebook 

text demonstrates that function of providing the information about animals is 

performed through the speech act «description of an animal», which implies the 

characteristics of certain animal species. The description of an animal’s appearance, 

skills and character contains evaluation of different intensity, which depends on the 

number and originality of positively marked adjectives. The information given in the 

zoo guidebooks is сomprehensible for the reader and contains minimum of specific 

zoological terms. The explanations are intended as logical, well-ordered, and 

persuasive presentation, as they provide a connection between the thematic elements 

of the text and conclusiveness of the message. The guidebook author not only refutes 

beliefs existing in the recipient’s consciousness, but tries to prevent wrong reasoning, 

which may arise from the immediate experience of visiting the zoo. Illocutions of 

orientation function «to pay attention», «to show the way» and directive function 
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(restraints, demands in the rules of visitors’ behaviour) serve as the support of contact 

with the target audience (it is intensified by inclusive pronoun wir in the sentences that 

give directions along the route in the illocution “to show the way”). When the concept 

of zoo started to be implemented as an amusement park (after 1950s), the entertaining 

function has gained a greater importance. This can be seen in separate text segments of 

the «entertainment» subtopic of the main body of zoo guidebooks.  

The prospects for further research lie in the analysis of the guidebook genre, in 

the comparative studies (comparison of zoo guides of different countries and 

descriptions of animals in other sources of popular science literature and scientific 

prose) as well as interdisciplinary studies (analysis of description criteria that makes it 

possible to deepen our knowledge about animals and consider our attitude to them at 

different time periods). 

Key words: zoo guidebooks, text stylistics, integrative text analysis, 

composition, descriptive topic development, verbalization, coherence, illocutions, 

emotionalization, visualization.  
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ВСТУП 

 

 Реферована дисертаційна праця присвячена комплексному дослідженню 

лінгвостилістичних характеристик текстів німецькомовних путівників по 

зоопарку як специфічного різновиду тексту науково-популярного підстилю 

наукового функціонального стилю. 

Для сучасних лінгвістичних розвідок притаманне вивчення мовлення та 

комунікації, в яких і знаходить своє відображення мова, тому підходам до 

вивчення тексту з урахуванням переважно внутрітекстових ознак (Т. ван Дійк 

[144], Е. Верліх [259]) прийшли на зміну когнітивні і комунікативно-прагматичні 

підходи, які передбачають аналіз тексту разом з контекстом, тобто 

соціокультурними та психолінгвістичними чинниками, які визначають 

структурні, змістові, функціональні особливості тексту. Інтерес до тексту як 

складного мовленнєвого явища підтверджують праці з лінгвістичної теорії 

тексту (К. Адамцік [125–127], К. Брінкер [141], В. Хайнеман [182], Е. Косеріу 

[142], І. А. Бехта [10], Н. С. Валгіна [15], І. Р. Гальперін [18], О. В. Ємець [43],    

Т. В. Радзієвська [100], О. О. Селіванова [102]) та численні дослідження окремих 

жанрів, наприклад, інструкція (С. Нікл [216]; С. Гьопферіх [174]; Р. Глезер [173]), 

некролог (К. фон Лаге-Мюллер [204]), гороскоп (К. Фурсман [159]), реклама          

(А. Перліна [217]), комюніке (С. М. Іваненко [47]), глоса (С. М. Іваненко / В. І. 

Павлик [51]), коментар (Н. М. Коваленко [57]), байка (Л. С. Піхтовнікова [92; 

218]). Незважаючи на поширеність емпіричних досліджень з лінгвістики та 

стилістики тексту, відомі жанри та їх різновиди, що залишились поза увагою 

мовознавців, зокрема, путівники по зоопарку, які використовувались побіжно 

лише у кількох німецькомовних працях як джерела інформації поряд з іншими 

текстами про зоопарки і тварин для відтворення позатекстової дійсності певного 

часового контексту [128; 198; 250]. 

Актуальність дослідження зумовлена зростанням інтересу наукової 

спільноти до дослідження жанрової специфіки мовлення (К. Адамцік [127], 

К. Брінкер [139; 141], Б. Зандіг [234], Й. Вюест [264], М. М. Бахтін [5],                       
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С. М. Іваненко [48], Л. С. Піхтовнікова [9395], Н. Х. Копистянська [61], Ф. С. 

Бацевич [8]), потребою практичної перевірки застосування інтегративного 

(холістичного) підходу в емпіричних дослідженнях з лінгвістики та стилістики 

тексту, який передбачає встановлення закономірностей взаємодії мовних і 

позамовних чинників у процесах створення і рецепції текстів, що 

співвідноситься з загальною тенденцією гуманітарного знання до 

міждисциплінарного розуміння мовленнєвої діяльності людини. Аналіз 

стилістичних характеристик текстів німецькомовних путівників по зоопарку в 

парадигмі німецькомовної прагматичної стилістики (Б. Зандіг [232], У. Пюшель 

[221223]) дає змогу виокремити структуру стилю і описати зазначені тексти у 

їх композиційній, тематичній і функціональній єдності, що є важливим з огляду 

на необхідність осмислення поняття «стиль» як комплексу елементів на різних 

рівнях тексту, а не лише як набору мовних засобів, як це тлумачать 

структуралістичні погляди щодо поняття «стиль» і функціональна стилістика      

(І. В. Арнольд [3], Р. О. Якобсон [124], В. Фляйшер [158], Г. Міхель [209],               

Е. Різель [226-228],  В. В. Виноградов [16], Л. В. Щерба [123], І. Р. Гальперін [17],         

В. В. Одинцов [83], С. Я. Єрмоленко [44], П. С. Дудик [41], Л. І. Мацько [74]). 

Обраний матеріал дослідження – німецькомовні путівники по зоопарку, які до 

цієї пори не були обʾєктом дисертаційних досліджень – підсилює актуальність 

дисертаційного дослідження. 

Путівники по зоопарку, як і будь-які інші жанри та їх різновиди, зазнають 

змін, оскільки вони інтегровані в соціокультурний і економічно-політичний 

контексти. Історія путівників по зоопарку налічує більше 200 років (перший 

путівник Віденської менажерії видано 1799 року), тому їх діахронічний аналіз 

відкриває широкі перспективи дослідження модифікацій і тенденцій розвитку 

тексту щодо формального оформлення, змістового наповнення і функцій. 

Путівники по зоопарку фігурують як один з найперших різновидів жанру 

«путівник», специфіка якого лишається досі недостатньо вивченою. Діахронічна 

спрямованість дослідження обрана, зокрема, через необхідність урахування 

історичних умов виникнення текстів зазначеної жанрової належності з 
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використанням зіставного наукового методу, особливо плідного для 

встановлення факторів формування стилістичної специфіки тексту [244, c. 1774; 

262, с. 1693]. Стиль є історичним явищем і зумовлений не лише змінами у 

системі мови, а й різницею впливу на реципієнта у різний період [265, с. 85; 130, 

c. 322]. 

Звязок роботи з науковими темами. Дисертаційну роботу виконано на 

кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови в межах ініціативної теми 

науково-дослідної роботи факультету лінгвістики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» – 

«Дослідження теоретико-прикладних закономірностей функціонування одиниць 

мови та мовлення» (державний реєстраційний номер 0119U1020047). Тему 

дисертації затверджено Вченою радою факультету лінгвістики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (протокол 

№ 9 від 22 грудня 2014 року) та перезатверджено на засіданні Вченої ради 

факультету лінгвістики Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» (протокол № 12 від 27 

червня 2019 року).   

Мета роботи полягає у встановленні лінгвостилістичних характеристик 

текстів німецькомовних путівників по зоопарку як різновиду жанрової форми 

«путівник» із застосуванням інтегративного підходу стилістичного аналізу, що 

потребує виконання таких завдань:  

 визначити поняття «текст», «жанр» у площині структурної та 

комунікативно-орієнтованої лінгвістики, систематизувати спроби 

класифікації текстів; 

 з’ясувати критерії аналізу текстів в інтегративній моделі і 

розробити комплексну методику стилістичного аналізу текстів 

німецькомовних путівників по зоопарку; 

 встановити причини та умови появи німецькомовних 

путівників по зоопарку; 
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 визначити структурно-композиційні характеристики текстів 

німецькомовних путівників по зоопарку в діахронії, фокусуючись на 

путівниках другої половини XX-початку XXI століття; 

 розкрити характеристики мовного оформлення усіх частин 

тексту німецькомовних путівників по зоопарку;  

 обґрунтувати основні змістові елементи, виявити засоби 

когерентності тексту та встановити найсуттєвіші зміни у змістовому 

наповненні основної частини тексту німецькомовних путівників по 

зоопарку; 

 схарактеризувати іллокутивні дії і відношення між ними у 

текстах німецькомовних путівників по зоопарку до 1950-х років. 

Об’єктом дослідження є тексти німецькомовних путівників по зоопарку. 

Предмет дослідження становлять лінгвостилістичні (композиційно-

структурні, змістово-тематичні і функціональні) характеристики текстів 

німецькомовних путівників по зоопарку. 

Матеріалом дослідження слугують тексти 50 німецькомовних путівників 

Берлінського, Лейпцизького, Ганноверського та Віденського зоопарків XIX-

початку XXI століття (1799-2013 р.р.) загальним обсягом 4368 сторінок. 

Теоретико-методологічною базою дисертації стали роботи в галузі 

лінгвістики тексту (К. Адамцік [127], Г. Антос [129], К. Брінкер [141], Р. де 

Богранд / В. Дресслер [132; 148], Т. ван Дійк [144], Ф. Данеш / В. Матезіус [143], 

A. Греймас [175], В. Хайнеман / В. Фівегер [182; 185], М. Льотшер [206], Й. 

Вюест [264], М. П. Брандес [13; 14], І. Р. Гальперін [18]), стилістики тексту (У. 

Фікс [157], Й. Мала [208], Б. Зандіг [233; 234], С. М. Іваненко [48], М. М. Кожина 

[59; 267], Л. С. Піхтовнікова [91], Н. М. Наєр [79], Ф. С. Бацевич [9]), теорії 

мовленнєвих актів (Дж. Остін [84],  Дж. Серль [106], Г. Г. Почепцов [99], І. П. 

Сусов [111], В. Б. Скрябіна [107], М. Брандт / І. Розенгрен [140], П. Ернст [152], 

Е. Гросе [176], Т. Шрьодер [237]) та історії зоопарків як культурного феномена 

(Л. Дітріх [146; 147], У. Анхальт [128], Н. Клосман [198], К. Весели [260]). 
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Методи дослідження зумовлені поставленою метою та завданнями. В 

основу дисертаційної праці покладені метод суцільної вибірки (для відбору 

емпіричного матеріалу), контекстуально-інтерпретаційний аналіз (для 

виокремлення структурно-композиційних частин путівників по зоопарку та для 

співвіднесення тексту із соціокультурним контекстом), описовий (опис 

тематичного наповнення текстів путівників), зіставний (виявлення 

особливостей текстів путівників по зоопарку в діахронії), кількісний (підрахунок 

текстових одиниць дослідження) методи, аналіз іллокутивного акту для 

встановлення функціональної специфіки путівника по зоопарку. 

Наукова новизна дисертації визначається її об’єктом і зумовлюється 

результатами дослідження. У роботі розкрито та застосовано інтегративний 

підхід, який ґрунтується на засадах прагматично орієнтованої стилістики та 

багаторівневих моделях аналізу тексту. Зазначений підхід передбачав 

поліаспектний лінгвостилістичний аналіз текстів німецькомовних путівників по 

зоопарку і уможливив уперше з’ясувати статус путівників по зоопарку у 

жанровому просторі, встановити їх композиційну структуру та деталізувати 

мовне оформлення; систематизувати змістові елементи та обґрунтувати зміни 

тематичного наповнення текстів німецькомовних путівників по зоопарку; 

виокремити функції і основні іллокуції текстів німецькомовних путівників. Не 

залишаючи поза увагою також і поняття традиційної стилістики, уперше було 

встановлено основні стильові риси текстів німецькомовних путівників. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що отримані 

результати є внеском у такі галузі германістики як типологія тексту (поглиблено 

розуміння класифікації жанрів), стилістика тексту (виявлено характеристики 

німецькомовних текстів різновиду жанру «путівник по зоопарку», які слугують 

основою для подальших досліджень жанру «путівник», зокрема, контрастивних 

розвідок), прагмастилістика (висвітлено стилістичне значення мовленнєвих дій 

у текстах німецькомовних путівників по зоопарку) та доповнюють існуючі 

розвідки особливостей жанрів та їх різновидів у різних комунікативних сферах.  
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 Практична цінність пропонованої праці полягає у можливості 

використання її результатів на лекційних та семінарських заняттях зі стилістики 

німецької мови (розділи «Лінгвостилістичний аналіз тексту», «Функціональні 

стилі»), прагмалінгвістики (розділ «Теорія мовленнєвих актів»), теорії тексту та 

дискурсу (розділ «Жанри дискурсу»), лексикології (розділ «Семантична 

структура слова») та на практичних заняттях з німецької мови і в науково-

дослідній роботі студентів та аспірантів. 

 Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кропивницький, 2015, 2017), «Формула компетентності перекладача» (Київ, 

2015, 2016), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 

2016, 2018), «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень 

європейської дидактики вищої школи» (Київ, 2017), «Взаємодія одиниць мови і 

мовлення: комунікативно-прагматичний, соціокультурний, перекладознавчий і 

методичний аспекти» (Київ, 2017), «Проблеми та перспективи розвитку науки» 

(Чернівці, 2017), «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (Херсон, 2018). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 16 одноосібних 

публікаціях, 10 з яких є науковими статтями, опублікованими у фахових 

виданнях України, 1 стаття – у наукометричних базах, 1 – у зарубіжному виданні 

(Польща), 4 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. Одна закордонна 

стаття (Бразилія) опублікована у співавторстві з професором німецького 

університету Віадріна Юнгблут К., де особистий внесок авторки полягає в аналізі 

емпіричного матеріалу для практичного розділу статті. Загальний обсяг 

публікацій (разом зі статею у співавторстві) становить 9,32 др. арк. 

 Обсяг і структура роботи. Дисертація загальним обсягом 252 сторінки 

складається з анотації (українською та англійською мовами), зі вступу, трьох 

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

використаних джерел (272 теоретичні джерела і 50 джерел ілюстративного 

матеріалу), чотирьох додатків.  

 



25 
 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ 

 

1.1. Поняття «текст» у структурній та комунікативно-орієнтованій 

лінгвістиці 

 

Лінгвістика тексту та стилістика є взаємодоповнюючими дисциплінами і 

мають спільний об’єкт досліджень – текст [58, с. 56; 158, c. 13; 240, c. 9], а опис 

стилю неможливий без посилання на текст. Термін «текст» (від лат. textus 

«тканина», «з’єднання») передає одну з основних ознак тексту – зв’язність / 

когерентність та вказує на стиль як характеристику тексту (як саме мовні знаки 

поєднані у текст). У повсякденному розумінні текст є обмеженим (наявні 

сигнали початку та закінчення) завершеним письмовим фіксованим 

висловленням з одного і більше речень, між якими існує смисловий зв'язок [33, 

с. 65; 82, c. 119; 142, c. 8]. І. Р. Гальперін та З. Я. Тураєва також розглядають текст 

як фіксований на папері витвір мовного процесу, який має відмінні від усного 

мовлення ознаки [18, с. 68; 116, с. 15]. У нашій роботі ми обмежуємось 

письмовими текстами і під поняттям «текст» розуміємо лише такі. Тексти з 

комбінацією мовного і графічного елементів підпадають під вищезгадану 

дефініцію, оскільки графічні елементи не порушують смислової зв’язності 

тексту і підсилюють вплив на реципієнта. Такі тексти отримали назву візуальних 

або полікодових [68, с. 117; 104, с. 5]. Наше дослідження стосується як текстів, 

що містять винятково мовні знаки (перші путівники 1799-1805 років), так і знаки 

інших систем (путівники з 1851 року). Залежно від того, на яких аспектах 

(морфолого-синтаксичних, лексико-семантичних, когнітивних, прагматичних, 

семіотичних) фокусується дослідження, визначення поняття «текст» буде 

різнитись. 

У К. Адамцік знаходимо дефініції тексту, які охоплюють зазначені аспекти: 

текст визначається як послідовність речень, послідовність знаків з певною 

функцією, тематична єдність, засіб здійснення мовленнєвих дій, конструкт, який 

базується на попередніх знаннях партнерів комунікації [126, с. 38].  
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        Розвиток поглядів на текст, починаючи з витоків лінгвістики тексту (1960-і 

роки, хоча певні розвідки в цьому напрямі були здійснені ще у 30-і роки ХХ ст.), 

демонструємо зі структурно-граматичного підходу визначення тексту. З 

виникненням лінгвістики тексту пов’язана зміна у парадигмі мовних одиниць: 

первинним мовним знаком і найбільшою одиницею мови став текст, а не 

речення. Таким чином, ієрархія мовних одиниць була розширена ще однією і 

мала вигляд: текст – речення – слово – морфема – фонема [6, c. 40; 99, c. 149]. 

Мета граматики тексту полягала у виявленні принципів формування і 

структурування текстів. Оскільки текст розглядався як послідовність речень, 

основним завданням було пояснити принципи поєднання речень у тексті. Таким 

чином, на початковому етапі розвитку лінгвістики тексту використовувались 

підходи структуралістської лінгвістики, а створення тексту розумілось як таке, 

що ґрунтується на закономірностях мовної системи [35, c. 89]. При цьому, як 

правило, розглядались поєднання речень, конституювання текстів та 

встановлення їх меж.  

Засобом поєднання речень за Р. Харвегом є прономіналізація (заміна одного 

мовного виразу, субстітуендума, іншим – субстітуентом) [180, с. 24]. При цьому 

найчастіше репрезентантами прономіналізації виступають займенники, а також 

синоніми, гіпероніми, метафори. Аналогом прономіналізації у К. Браунмюллера 

і К. Брінкера є експліцитне та імпліцитне повторне посилання [138, с. 145; 141, 

с. 40]. У першому випадку об’єкти в обох виразах ідентичні, і кореферентність 

реалізується через повтор слів, синоніми, займенники, гіперо- та гіпоніми. У 

другому випадку, т зв. часткова референтність, об’єкти різні в обох виразах, але 

перебувають у певних відношеннях і належать до однієї сфери, наприклад, 

онтологічної (слон – хобот, блискавка – грім), логічної (поразка-перемога) сфер. 

Виявлення принципу прономіналізації хоча й стало значним  кроком уперед у 

дослідженнях організації тексту, але було недостатнім для пояснення 

когерентності тексту, оскільки наявність синтактико-семантичних засобів 

зв’язності не гарантує когерентної послідовності речень і навпаки їх відсутність 

не перешкоджає реконструюванню зв’язного тексту реципієнтом, позаяк йому 
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відомі каузальні, темпоральні, просторові відношення між об’єктами у тексті. 

Недарма Р. де Богранд / В. Дресслер убачають у когерентності результат 

когнітивних процесів реципієнта [132, с. 7], що вимагає поглибленого аналізу не 

лише компонентів, які лежать на поверхні тексту та їх граматичних відношень, а 

й тематичної структури тексту. Знання семантичних зв’язків у тексті та 

тематичних структур необхідне для вирішення проблеми когерентності тексту 

[4, c. 87; 149, c. 15]. Це усвідомлення сприяло розширенню поняття «текст» та 

урахуванню (окрім сигналів на поверхні тексту) також його семантико-

тематичних параметрів. 

Як зазначено вище, формальних засобів вираження зв’язності тексту 

недостатньо: щоб речення утворювали єдність, між ними мають бути змістові 

зв’язки, тобто зв’язки на рівні значення (когерентність) [76, c. 46]. У близькому 

до прономіналізації підході А. Греймаса (1966) вводиться концепція «ізотопії». 

За А. Греймасом [175, с. 31] когерентність виникає завдяки семантичним 

звʼязкам між окремими словами в тексті. Значення слова складається з окремих 

компонентів (сем), які уможливлюють групування слів з огляду на присутні в 

них спільні чи різні семантичні ознаки. У тексті такий поділ значень слова 

дозволяє, на думку А. Греймаса, зрозуміти, які спільні семи (ізотопії) мають 

слова у тексті. Тобто, індикаторами когерентності фігурують лексичні одиниці, 

через які розкривається семантична структура тексту (ланцюжки ізотопії, так 

звана «рекуренція сем»). Отже, чим більший обсяг тексту, тим більшою буде 

кількість ланцюжків ізотопії [ibid., с. 33]. 

 Підхід А. Греймаса був розширений концепцією В. Матезіуса / Ф. Данеша 

«тема-рема», яка передбачає погляд на текст як послідовність взаємопов’язаних 

тем з ієрархічною структурою. Залежно від того, як теми приєднуються одна до 

одної, визначаються такі типи прогресії тексту: лінійна прогресія (рема першого 

речення стає темою другого речення, послідовне додавання нової інформації), 

яка має спільні риси з прономіналізацією та ізотопією (для порівняння Löwen sind 

keine guten Schwimmer. Sie gehen deshalb nur ungern ins Wasser, das für sie auch 

lebensgefährlich sein kann), прогресія з наскрізною темою (на тему першого 
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речення є посилання в наступних реченнях з додаванням рем, уточнення 

основної теми), прогресія з похідними темами (кожне речення містить окрему 

тема-рема-структуру, підпорядковану «гіпертемі») [143, c. 14–15]. 

Концепція «тема-рема» стала поштовхом до аналізу «тексту в динаміці» для 

досліджень К. Брінкера, який виокремлює різні принципи тематичного розвитку 

(дескриптивний, наративний, аргументативний, експлікативний), розуміючи під 

темою основну думку, найстисліший виклад змісту тексту [141, с. 96]. 

У межах семантично орієнтованого підходу неможливо не згадати 

розуміння тексту як комплексу пропозицій, що перебувають у різних змістових 

зв’язках: адитивних, каузальних, концесивних, адверсативних, порівняльних 

(повний перелік зв’язків знаходимо у В. Хайнемана / Д. Фівегера [182, с. 42–44]). 

Хоча поняття «пропозиція» походить з теорії мовленнєвих актів Дж. Остіна / Дж. 

Серля (пропозиційний акт містить посилання на об’єкти реального світу 

(референція) та певну інформацію про них (предикація), завдяки ньому стало 

можливим встановити основне значення речення [84, с. 86; 106, с. 172]. Поняття 

«предикація» П. фон Поленц переніс на семантику речення: висловлення про 

щось є пропозицією, декілька пропозицій формують пропозиційний зміст / 

propositionaler Gehalt речення [219, с. 84]. 

Спираючись на комплекси пропозицій, Т. ван Дійк запропонував 

конструювання семантичних зв’язків між більшими одиницями тексту. 

Об’єднуючи окремі пропозиції в комплекси (мікроструктури), які у свою чергу, 

підпорядковуються макроструктурам, він змальовує схеми, складні для 

сприйняття через їхню розгалуженість. Водночас модель створення текстових 

макроструктур Т. ван Дійка дала поштовх до розгляду тексту як ієрархічної 

структури тем і підтем [144, c. 81] 

Хоча семантичний підхід до розгляду тексту не дає можливості охопити 

значення всього тексту, Т. ван Дійк пропонує різні рівні аналізу семантичної 

структури тексту, а саме: встановлення змістових і логічних зв’язків між 

окремими словами (ізотопія), реченнями (пропозиції) та  на кінцевому етапі між 

частинами тексту (макроструктури). Важливим у цьому звязку є зауваження        
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A. Льотшера,  який звертає увагу на те, що тексти не мають обмеженого значення 

як слова чи окремі речення, вони не просто відображають реальність (зміст 

тексту) як набір символів певних об’єктів реальності, а спонукають читача до 

конструювання власної моделі світу у процесі розуміння тексту, яке ґрунтується 

на вираженій у ньому інформації та позамовних чинниках (попередні знання, 

знання комунікативної ситуації) [206, c. 110]. 

Прагматичний поворот, який відбувся в 60-70-х роках XX століття у 

мовознавстві, знайшов своє відображення також і в лінгвістиці тексту [255, c. 

97]. На зміну традиційному розумінню тексту як ізольованої структурної 

одиниці з взаємопов’язаними елементами (фокус на когерентності) виходить 

інтенціональність текстів,  тобто тексти продукуються лише тоді, коли адресант 

має мету, для досягнення якої він повинен виконати мовленнєві дії у конкретних 

ситуативних умовах [56, c. 7; 73, с. 45]. Таким чином, текст, з одного боку, має 

характерні риси (типові структури та формулювання), що свідчить про його 

статичність, де текст є результатом комунікативного процесу. З іншого – текст є 

динамічним явищем, позаяк йдеться про процес створення і розуміння 

сукупності висловлень. Отже, прагматично орієнтована лінгвістика враховує не 

лише граматичні і семантичні зв’язки у тексті, а й усі фактори, за яких 

відбувається комунікація. Основними діючими особами за В. Хайнеманом є 

адресат та адресант, які знаходяться у комунікативній ситуації, що 

характеризується часовими, просторовими параметрами та ширшим контекстом 

– комунікативною сферою [186, c. 138]. 

Не менш важливими для комунікації є системи знань партнерів: 

розрізняємо загальні знання (знання про світ), операційні знання (знання про дії 

у певних ситуаціях) та, звісно, знання мови. Інтеракція партнерів передбачає 

виявлення (прямо чи імпліцитно) емоцій та ставлення (психічні фактори, які 

впливають на оформлення конкретного тексту) до інформації у тексті та до 

партнера, які найчастіше виражаються через лексеми з емоційно-оцінним 

значенням [178, c. 152]. Як зазначає Д. Фівегер, ігнорування маркерів ставлення 
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автора може призвести до неповного або хибного розуміння тексту та інтеракції 

в цілому [256, c. 166]. 

Таким чином, комунікативно-прагматичний підхід до аналізу текстів має 

спрямування згори-вниз (top-down): при цьому текст, його структура і 

формулювання залишаються в центрі описової моделі, вони аналізуються лише 

у співвіднесеності з факторами інтеракції між партнерами комунікації, тобто 

залежно від соціальних і комунікативних умов ситуації, у якій взаємодіють 

продуцент і реципієнт. При цьому діяльність (мовна і немовна) спрямована на 

досягнення певних цілей щодо партнера по комунікації (вплив на реципієнта, 

перлокутивний акт у Дж. Остіна / Дж. Серля [84; 106], прагматичний ефект у         

В. Л. Наєра [80]) і передбачає знання шаблонів мовленнєвих дій, текстових 

структур обома учасниками комунікації. Елемент інтерактивності присутній у 

монологічних текстах, оскільки йдеться не про діяльність партнерів один з 

одним, а про те, що під час здійснення будь-якої дії відбувається антиципація 

реакції, урахування можливих варіантів рецепції тексту [98, c. 245]. Тому 

особливо важливими у процесах соціальної інтеракції стають не структура і 

формулювання тексту, а прагматичний аспект, комунікативне завдання тексту. 

Оскільки через тексти можна виконувати найрізноманітніші дії (давати поради, 

інструкції, ділитись досвідом), тексти розглядаються як інструменти 

комунікативної діяльності для досягнення цілей [111, с. 57]. Таким чином, 

єдність тексту забезпечується комунікативною метою. Це твердження знайшло 

відображення у поняттях «macro speech act» (текст як макромовленнєвий акт) у 

роботах Т. ван Дійка [144] та «іллокутивна ієрархія» (текст як ієрархічно 

впорядкована сукупність взаємопов’язаних іллокутивних актів, реалізованих у 

низці висловлень, при цьому домінантні мовленнєві акти, яким підпорядковані 

всі інші, виражають основний комунікативний намір) [140]. Зауваження щодо 

домінантного мовленнєвого акту ґрунтуються на тому, що, по-перше, 

комунікативний намір не співвідноситься з домінантним актом як 1:1 (інтенція 

автора не обов’язково вербалізується у такому мовленнєвому акті, розпізнавання 

основної інтенції є процесом суб’єктивних інтерпретацій, оскільки, як правило, 
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вона виражена імпліцитно), по-друге, тексти можуть містити не лише один, а 

декілька домінантних мовленнєвих актів [258; 264, c. 131; 263, с. 122].  

Узагальнюючи констатуємо, що основні принципи лінгвістики тексту 

стосуються переходу від речення до тексту та від мовної системи до 

використання мови. Хоча перший принцип передбачає трансфразовий підхід до 

розгляду тексту (текст як найбільша мовна одиниця, як зв’язані речення), це не 

означає виключення з інтересу лінгвістики тексту одиниць, менших за речення, 

а ставить перед науковцями питання, що робить текст текстом, яке не 

обмежується лише мовними елементами, а стосується сприйняття і знань, що 

вимагає звернення уваги на мову не як ізольовану систему, а включену в 

ситуацію.  

Обидві позиції (структуралістська та комунікативно-прагматична) знайшли 

своє відображення також у критеріях текстуальності, сформульованих Р. де 

Бограндом і В. Дресслером [132, с. 23]. Сім критеріїв стосуються усіх рівнів 

тексту (мовно-формального, змістовно-пропозиційного, дієво-іллокутивного): 

когезія – сполучення слів / речень, поверхнева структура тексту; когерентність 

– семантична зв'язність, змістові відношення, які уможлюють розуміння тексту 

навіть за відсутності засобів когезії; інтенціональність, тобто вираження 

комунікативної мети, зв'язок мовного висловлення з певними намірами мовця 

виражається у тексті через наявність комунікативної функції; прийнятність  – 

«згода» реципієнта на сприйняття інформації, яку він уважає корисною і 

важливою; інформативність – цінність інформації у тексті для реципієнта; 

ситуативність – відповідність тексту певній комунікативній ситуації; 

інтертекстуальність – позиція тексту у «світі текстів»: належність окремого 

тексту до певного жанру та його співвіднесеність з іншими текстами 

(референційна інтертекстуальність) [ibid., с. 23–28]. 

Сучасні мовознавці Х. Хаузендорф / В. Кессельхайм виокремлюють шість 

ознак текстуальності: обмеженість (Begrenzbarkeit) – завершеність, 

відокремленість тексту від інших текстів та внутрішнє членування тексту 

(Gliederung); зв'язність (Verknüpfung) – єдність частин тексту, когезія, тематична 
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єдність; тема (Thema) –  про що йде мова; прагматична користь (pragmatische 

Nützlichkeit) –  функція тексту; шаблонність (Musterhaftigkeit) – співвіднесеність 

тексту з певним текстовим зразком, типом тексту; інтертекстуальні відношення 

(intertextuelle Beziehbarkeit) – включеність тексту в текстове середовище [181, с. 

23–31]. Для визначення ознак  (Textualitätsmerkmale) тексту вчені пропонують 

вказівки (Textualitätshinweise) на ці ознаки, які можуть походити 

(Textualitätsquelle) з мови, контексту (обізнаність з певними схемами, фреймами) 

та сприйняття (матеріальність тексту) [ibid., с. 21]. Таким чином, текстуальність 

розглядається не як щось дане (як у Р. де Богранда / В. Дресслера), а як те, що 

має бути сконструйоване реципієнтом шляхом когнітивного опрацювання 

тексту. 

Надалі ми спираємось на визначення тексту К. Брінкера, яке враховує як 

здобутки стуктуралістського, так і комунікативно-прагматичного підходів: текст 

є когерентною одиницею мовної комунікації з розпізнаваною комунікативною 

функцією і певним чином організованою структурою [141, с. 13]. Модель тексту 

К. Брінкера вважається інтегративною, оскільки вона демонструє взаємозв’язок 

між двома аспектами, які в попередніх підходах розглядались осібно, а саме: між 

текстовою функцією і структурою, що уможливило унаочнити зв'язок між 

граматикою і прагматикою. Це сприяло новому погляду на мовні одиниці, які 

віднині розглядались не в межах мовної системи, а на рівні parole, в 

індивідуальному використанні, що робить їх функціональними, оскільки 

адресант віддає перевагу тим чи іншим мовним висловленням відповідно до 

своїх комунікативних завдань, завдяки чому формується стиль тексту. 

 

1.2. Класифікації жанрів і їхніх різновидів 

 

Уже на початку вирізнення тексту як самостійного лінгвістичного поняття 

постало питання про типологію текстів [210, c. 8]. Ще 1971 року П. Хартман 

говорив про належність будь-якого тексту до певного жанру та про характерні 

риси тексту, які формуються завдяки правилам і вимогам до мовного 



33 
 

оформлення текстового жанру як сукупності текстів, які можна описати через 

певні спільні релевантні ознаки [179, с. 22]. Як бачимо, уживаний П. Хартманом 

термін «жанр» свідчить про близькість лінгвістики тексту до літературознавчих 

традицій, яка за їх зразком також намагалась класифікувати тексти. Кількість 

різних найменувань на позначення окремих груп текстів свідчить про труднощі 

і підвищений інтерес мовознавців до цієї проблеми. Неоднорідне вживання таких 

термінів як «клас» Klasse, «тип» Typ, «вид» Art і «сорт» Sorte продовжується у 

німецькомовній лінгвістиці і сьогодні. Найбільшу популярність здобув термін 

Textsorte (М. Бензе 1962 [136], Б. Зандіг 1972 [231]), хоча він і піддавався критиці. 

Ненауковим і неточним уважав його Х. Ізенберг, пропонуючи термін Texttyp 

[194, с. 312]. Однак, жанри є явищем повсякденного життя, оскільки вони 

зрозумілі (на інтуїтивному рівні) і знайомі завдяки щоденному використанню, 

яке передбачає ідентифікацію текстів в «універсумі» текстів [184, с. 510]. Тому 

у німецькій лінгвістиці тексту термін Textsorte уживається лише для так званих 

Gebrauchstexte (у перекладі В. Е. Чернявської [119, с. 64] «тексти повсякденного 

спілкування» та за М. П. Брандес «жанри практичного мовлення» [13, с. 76]) і 

відрізняється від терміна «жанр» Gattung (роди літератури: епіка, проза, лірика) 

для літературних текстів з домінантною поетичною (естетичною) функцією. В 

українській та російській традиціях проблематикою класифікації текстів 

займались Т. А. Єщенко [45; 46], Н. Х. Копистянська [61], О. О. Селіванова [102], 

Є. П. Тимченко [113], М. М. Бахтін [5], В. В. Одинцов [83], З. Я. Тураєва [116],  

К. А Філіппов [117]. Аналізуючи емпіричні дослідження, помічаємо, що 

німецький термін Textsorte став основою для терміна тип тексту [1; 46; 90; 91; 

115; 121], поряд з яким уживається також термін «жанр» для позначення 

досліджуваних текстів [38; 47; 50; 51; 57; 61; 71; 78; 86; 94; 96]. 

     У комунікативній лінгвістиці у 1980-х роках домінували терміни «клас 

текстів» Textklasse (залежно від функції тексти класифікували на інформативні, 

директивні й роз’яснювальні) і «тип тексту» Texttyp як підтип класів текстів, 

наприклад, емоційно чи об’єктивно інформативні тексти за В. Шмідтом [236] та 

наративні, дескриптивні, аргументативні, пояснювальні, інструктивні тексти за 
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Е. Верліхом [259]. В. Хайнеман запропонував ієрархічний поділ, на найвищому 

рівні якого знаходиться тип тексту (наприклад, інформативний текст), потім 

класи жанрів (наявність меншої кількості критеріїв розрізнення між текстами), 

жанр, а на найнижчому (субдиференціація) – різновиди жанрів: Texttyp – 

Textsortenklasse – Textsorte – Textsortenvariante (інформативний текст – газетний 

текст – прогноз погоди – прогноз погоди для певного регіону / певної групи 

людей) [184, с. 509]. 

Популярною залишається назва жанр (найвідоміші варіанти мовленнєвий 

жанр, жанрова форма за М. М. Бахтіним). Ще до початку розвитку лінгвістики 

тексту М. М. Бахтін [5] приділяв особливу увагу аналізу текстів та взаємозв’язку 

мови з окремим текстом як конкретним виявом мови (порівняймо вищезгаданий 

принцип лінгвістики тексту «від системи мови до використання мови»). Під 

мовленнєвими жанрами він розуміє відносно сталі типи текстів, сформовані у 

сфері використання мови і стверджує, що мовленнєві жанри не відрізняються 

статичністю, вони підлягають модифікаціям залежно від розвитку та зміни 

комунікативних потреб суспільства, а отже, мають культурні характеристики і 

відображають ідеологію, стан розвитку науки і культури суспільства у певний 

період [5, c. 237–243]. Ці твердження М. М. Бахтіна перегукуються з 

висловленими пізніше думками про закріпленість жанрів у суспільстві та 

необхідність формування жанрової компетентності [245, c. 11]. 

Фундаментальною є думка вченого про невіддільність стилю і жанру: стиль є 

невід’ємним елементом жанру, тому за М. М. Бахтіним доречніше говорити не 

про функціональні стилі, а стилі жанрів [5, с. 243].  

   Паралелі між жанром і ситуативними чинниками проводить Ф. С. Бацевич 

і визначає мовленнєвий жанр як «вербально-знакове втілення типових ситуацій 

соціальної, психологічної й культурної взаємодії людей». При цьому 

мовленнєвий жанр випливає з типової комунікативної ситуації [8, с. 17]. 

   Таке знання зв’язку жанру з певними позатекстовими чинниками 

закріплене у свідомості комунікантів і свідчить про процеси набуття жанрової 

компетентності, яка може бути розвинена по-різному залежно від освіти, досвіду 
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і соціального статусу [252, с. 394]. Процес продукування і розуміння текстів 

часто є автоматичним, особливо для добре знайомих з повсякденної комунікації 

жанрів та жанрів з високим ступенем стандартизації [168, c. 12]. Однак, В. Краузе 

зауважує, що рівень продуктивної жанрової компетентності часто не відповідає 

рівню рецептивної: безпроблемне розпізнавання жанру і розуміння тексту не 

означає уміння створити цей текст самостійно [202, c. 150; 135, с. 334].  

Типологія, розроблена представниками функціонально-комунікативного 

опису мови (НДР) та функціональної стилістики (СРСР), фокусувалась не на 

текстах, а охоплювала більш узагальнені одиниці: композиційно-мовленнєві 

форми [27; 112, с. 297] та вирізняла основоположні типи мовленнєвих дій (опис, 

повідомлення, міркування), які є складниками тексту [137; 13]. Відхід від 

функціонально-стилістичних аспектів, урахування когнітивних і культурних 

аспектів знаходимо у роботах російських мовознавців 1990-х років [31; 36–37; 

40].  

 У витоків комунікативного підходу мовознавці намагались створити 

класифікацію жанрів, яка задовольняла б дві основні потреби: відмежування 

жанрів один від одного та визначення належності конкретного тексту до жанру. 

Перша об’ємна класифікація (18 жанрів) із сукупністю характерних ознак (20) у 

вигляді матриці з плюсами й мінусами, залежно від наявності чи відсутності 

певної ознаки у жанрі, належить Б. Зандіг [231, c. 19], недоліки якої полягали 

передусім у відсутності теоретичного підґрунтя: ознаки були відібрані 

інтуїтивно, без диференціації на текстові та позатекстові. Більш чіткий поділ 

завдяки виокремленню функції тексту, теми і комунікативної сфери став 

можливим у працях К. Брінкера 1985 та М. Дімтера 1981. Результати 

дослідження М. Дімтера охоплюють 1600 жанрів, при цьому він вирізняє основні 

та похідні від них жанри, які збігаються з основними за функцією, але 

відрізняються змістовими чи ситуативними ознаками [145]. Групуванням текстів 

за інтенційним аспектом (функцією чи домінантною мовленнєвою дією) 

займались також К. Зоммерфельдт (описові, аргументативні жанри) [239] та         

Е. Рольф [229], класифікація якого спиралась на основні типи мовленнєвих актів 
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з подальшим їх поділом і охоплювала більше 2000 найменувань німецькомовних 

жанрів. Критичні зауваження стосувались проблематики точного визначення 

комунікативного наміру, зокрема, у бі-функціональних текстах (інформативно-

апелятивні тексти у випадку багатоадресатності). Комунікативна сфера як 

чинник класифікації фігурує у М. А. Гвенцадзе [27, с. 37], яка за традиціями 

функціональної стилістики розрізняє жанри науки, побуту, офіційно-ділової 

сфери і т. ін. Установлення типових структур жанру зустрічаємо у праці Е. Гюліх 

/ В. Райбле, яких цікавила макроструктура тексту на рівні його поверхні (частини 

текстів в ієрархії та зв’язки між ними) [177, c. 76], тобто одиниці мікростилістики 

у розумінні М. Хоффмана [192, c. 1530]. 

 Як бачимо, вирішальним фактором для класифікацій є спільні ознаки, які 

уможливлюють проведення меж між жанрами. Обрання тієї чи іншої ознаки як 

основної є результатом розуміння жанру, що корелює із попередньо 

визначеними підходами до трактування терміна «текст». Концепція жанрів як 

граматичних і семантико-змістових одиниць передбачає акцентування сигналів 

на поверхні тексту (займенники, наявність та частота певних частин мови і т. ін.) 

та комплексних структур із сукупністю значень для розрізнення жанрів 

відповідно [122, с. 124]. У другому випадку жанри підпорядковуються типам 

тексту (дескриптивні тексти – опис прибору), яким у К. Брінкера відповідають 

типи тематичного розвитку. Недостатність урахування лише цих факторів 

(однакові мовні засоби можуть бути притаманними дуже великій кількості 

жанрів; жанри майже ніколи не зустрічаються в «чистому» вигляді, що 

ускладнює їх упорядкування) стала зрозумілою відразу, про що свідчить 

залучення позатекстових чинників для характеристики та диференціації жанрів, 

наприклад, у вищезгаданій матриці розрізнення жанрів Б. Зандіг.      

Відповідно до попередніх зауваг інтегративне розуміння жанру (як і тексту) 

є найоптимальнішим, оскільки воно уможливлює подолання однобічності та 

ураховує різні змінні, важливі для конституювання та ідентифікації тексту і, що 

на нашу думку, найголовніше, дозволяє охопити всі аспекти жанрів, які 

актуалізуються у повсякденному житті. Практичним втіленням інтегративного 
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підходу є багаторівневі моделі (наприклад, В. Хайнеман / Д. Фівегер [182]) та 

аналіз тексту на основі декількох критеріїв. Доречність застосування 

багаторівневих моделей для аналізу текстів з урахуванням мовних і позамовних 

факторів не викликає заперечень, підтвердженням чого є достатньо уніфікована 

картина рівнів аналізу, запропонованих у різний час німецькими мовознавцями 

(Табл. 1). У нашій праці ми притримуємося визначення поняття «жанр» за              

К. Брінкером, яке віддзеркалює інтегративний підхід: «жанри є конвенційно 

діючими шаблонами для здійснення комплексних мовленнєвих дій і можуть бути 

описані як типові сукупності контекстуальних (ситуативних), комунікативно-

функціональних і структурних (граматичних і тематичних) ознак. Вони 

історично сформувались у мовній спільноті і належать до повсякденного знання 

її комунікантів; незважаючи на їх нормуючий вплив, вони полегшують 

комунікацію, надаючи комунікантам більш менш чітку орієнтацію на 

продукування і рецепцію текстів» [141, с. 153].  

Табл. 1. 

Багаторівневі моделі аналізу текстів 

Критерії / рівні аналізу (по вертикалі від найголовнішого) 

В. Хайнеман /  

М. Хайнеман 2002,  

В. Хайнеман /  

Д. Фівегер 1991 

К. Брінкер 1992, 1997, 2010 К. Адамцік 

2004, 2016 

Функціональність Комунікативно-функціональний 

критерій (текcтова функція) 

Ситуативний 

контекст  

Ситуативність Контекстуальні критерії Функція 

Тематичність 

Структурованість 

Структурний критерій (тематичний 

рівень) 

Тема, зміст 

Формулювання Структурний критерій  

(жанровоспецифічні мовні  та 

невербальні засоби 

Мовне 

оформлення 
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Доцільно зауважити, що певна нечіткість не стала на заваді численним 

емпіричним дослідженням жанрів. Ознаки, отримані індуктивним шляхом у 

процесі розвідок, можуть слугувати доповненням до відомих багаторівневих 

моделей. Рівні аналізу є стилістично релевантними і дозволяють розширити 

погляд на текст (стилістичний зміст маніфестується не лише на рівні звуків, слів 

та речень, але і в тексті у цілому). 

У наступних розділах розглянемо детальніше пояснення цих критеріїв 

(рівнів аналізу), оскільки ми беремо їх як теоретико-методологічну базу нашого 

дослідження.  

 

1.3. Путівники по зоопарку у жанровому просторі  

 

         Недостатня увага наукових розвідок до путівників по зоопарку видається 

зрозумілою, якщо ураховувати невелику кількість робіт, присвячених 

дослідженню жанру «путівник». Переважно йдеться про культурологічні студії 

контрастивного спрямування (порівняння тематичного наповнення путівників 

різних країн), предметом яких є дослідження особливостей та стереотипів 

відображення країн і міст у путівниках [199; 215; 220; 247; 261]. У монографії     

К. Фандрих / М. Турмаєр, присвяченій опису різних жанрів, згадується жанр 

«путівник» та його різновиди (путівник по мистецьким, археологічним об’єктам, 

путівник для подорожуючих велосипедом / Kunst-, Archäologie-, Wander- und 

Radwanderführer) без зазначення путівників по зоопарку [154, c. 52]. У типології 

путівників В. Хаймлера 2003 (цит. за [193, c. 10]) та В. Шерле (цит. за [248, c. 

309]) серед путівників «за інтересом» також не надибуємо путівників по 

зоопарку. Зауважимо, що і ґрунтовних україномовних розвідок, присвячених 

жанру «путівник» немає (у літературному аспекті путівник розглядали А. Бідун 

[11], І. Кропивко [66]).  

           Для визначення місця путівників по зоопарку у класифікації текстів ми 

спираємось на ієрархічний поділ В. Хайнемана (тип тексту – клас жанрів – жанри 

– різновиди жанрів) [184. с. 509]. Ієрархічний поділ знаходить відображення у 
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назвах жанрів, в яких визначальне слово позначає певний відрізок дійсності. 

Наприклад, К. Брінкер наводить назви жанрів Heiratsanzeige, Geburtsanzeige, 

Geburtsurkunde; перші дві з них мотивовані функцією (повідомити подію іншим), 

а друга і третя, незважаючи на спільну тему, представляють різні жанри, які 

виконують різні функції. Жанри різняться один від одного контекстуальними та 

тематичними критеріями [141, с. 140, 146].  

    Отож, путівники по зоопарку визначаємо як різновид жанру «путівник», 

в якому ко-домінують інформативна та орієнтувальна функції, що відтворено у 

визначенні поняття «путівник»: «книга, яка описує місце та дає вказівки щодо 

його огляду», «книга з необхідними вказівками щодо оглядин музею, міста і т.п.» 

[271, c. 654]. Путівники по зоопарку відрізняються від путівників за інтересами / 

Special-Interest-Reiseführer (путівники по музеям, туристичним доріжкам, 

путівники для любителів спорту і мистецтва), оскільки у путівнику по зоопарку 

висвітлюються та порівнюються не декілька подібних між собою місць, а 

особливості єдиного об’єкта, зоопарку (історія, тварини, розваги). Зауважимо, 

що видаються також путівники по зоопаркам Німеччини, які відносимо до 

путівників за інтересами (Spezial-Reiseführer); вони виконують не лише 

інформативну функцію, а й слугують засобом реклами зоопарків [160, c. 30]. 

  Туристичні путівники міст і країн з’явились 1836 року («Handbook for 

travelers on the continent» Джона Мюррея) та 1839 («Rheinreise von Mainz bis 

Cöln» Карла Бедекера) [188, с. 7], тобто паралельно чи навіть пізніше путівників 

по зоопарку, якщо зважати на роки виникнення путівників по зоопаркам 

Лондона 1828 чи Амстердама 1838, а також Віденської менажерії 1799. Таким 

чином, путівники по зоопарку фігурують як один з найперших різновидів 

жанру «путівник», що підкреслює важливість дослідження путівників по 

зоопарку для лінгвістики тексту та генології жанрів [165; 166]. 
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1.4. Критерії аналізу тексту в інтегративних моделях 

 

1.4.1. Контекстуальні критерії аналізу тексту. Комунікативна ситуація як 

детермінант жанру 

 

                Ситуативні (контекстуальні) критерії мали значення з початку залучення 

прагматичних факторів для аналізу текстів, але все ж залишається питання, які 

саме складники ситуативного є релевантними для упорядкування жанрів. 

Ситуативні межі пов’язані з інституціями та комунікативними сферами [88, c. 

11; 151, с. 48]. Спроба точно визначити місце жанру в комунікативній сфері 

виявилась у розмежуванні на жанри у вузькому і широкому значенні (наприклад, 

для повсякденної сфери жанри у вузькому значенні – гороскоп, лист-подяка, у 

широкому – рекламні проспекти, меню, тобто такі що «прийшли» до реципієнта 

ззовні та унаочнюють стосунок реципієнта до інших комунікативних сфер) [183, 

c. 702].  

          Поняття функціонального стилю у лінгвістиці тексту пов’язане з 

твердженням, що функціональні стилі є характерними для певних сфер 

комунікації людини, тобто останні мають не лише жанри, але й типовий стиль, 

відображений у цих жанрах [63, c. 44]. Таким чином, жанри і функціональні стилі 

функціонують у певних сферах комунікативної діяльності людей. Думки про 

зв'язок суспільства та використання мови, про способи застосування мовних 

одиниць у комунікативних сферах і ситуаціях мовлення походять з 

функціональної стилістики [207, с. 282; 227]. Функціональний стиль залежить від 

впливу базових позалінгвальних факторів. На рівні стилю мови (тексту) 

прослідковуються, за М. М. Кожиною, як характеристики, інваріантні для 

функціонального стилю, так і елементи, що виходять із підстилю і жанру [58, c. 

211]. Отож, стиль передбачає специфіку мовного оформлення текстових 

структур в умовах певної комунікативної ситуації, як детермінанта жанру, і 

виражений у способі формулювання [158, с. 14, 18]. Стиль ситуйований на 

поверхні тексту, але відповідає не лише на питання «як?» (яке мовне 
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оформлення?), а й надає прагматичну інформацію: що повідомляє стиль про 

комунікативну сферу та автора [155, с. 27].    

          Щоб поєднати комунікативні сфери і стиль, Х. Еромс спирається на аспект 

нормативного: умови використання мови в певних галузях фігурують як 

інстанції, що передбачають нормативну основу [153, c. 111]. 

          Cтильові риси визначаються характерними принципами оформлення 

тексту і є частиною стильової єдності тексту й сполучною ланкою між 

стильовими елементами та стилем тексту в цілому [155, с. 218; 55, c. 28]. У 

функціональних стилях утілюються основні принципи мовного оформлення, які 

діють у комунікативних сферах [129, c. 42; 169, с. 85; 170, c. 94].  

             Аспект ситуативності передбачає урахування таких параметрів як 

соціальні зв’язки між партнерами, характеристика інституцій чи загалом ситуації 

у повсякденному розумінні. Ключову роль для аналізу текстів відіграє 

інтеракція, яка відбувається в рамках певних комунікативних сфер та інституцій 

(суспільних організацій) для вирішення специфічних завдань суспільства [191, c. 

1320]. Наступні параметри ситуативності – це кількість (діадна, групова, масова 

комунікація) та соціальні ролі комунікантів (симетрична / асиметрична 

комунікація) [105, c. 36] Важливими компонентами для опису ситуації 

виступають простір і час (перерваність і безпосередній контакт) [182, с. 155].  

   Таким чином, сфера комунікації є лише одним (на відміну від принципів 

функціональної стилістики, не основоположним) критерієм класифікації та 

аналізу текстів. Процеси формулювання тексту не лише корелюють з вимогами 

до комунікації в певній соціальній сфері, вони також виражають стратегічні 

рішення автора і не означають механічний пошук мовних одиниць у свідомості 

людини та їхню інтеграцію у певні текстові структури, а, навпаки, вимагають від 

автора творчого підходу до вибору мовних засобів, які б гарантували успішну 

реалізацію наміру автора у жанровій формі через текст. Тому стиль зумовлений 

також намірами адресанта та темою комунікації, які виступають наступними 

критеріями аналізу текстів.  
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1.4.2. Функціональність текстів. Стиль як спосіб виконання 

мовленнєвих дій у сфері діяльності людини  

 

    Найвідомішою у лінгвістиці тексту є запропонована К. Брінкером модель 

визначення текстової функції (як і у В. Хайнемана вона є базовим критерієм для 

аналізу і класифікації текстів), під якою він розуміє «мету, яку виконує текст у 

комунікативній ситуації, при цьому текст виконує кілька комунікативних 

функцій, одна з яких є домінантною» [141, c. 97]. Беручи за основу теорію 

мовленнєвих актів, К. Брінкер розрізняє п’ять текстових функцій і відповідно 

жанри, в яких вони домінують: інформативна функція (лекція, репортаж, звіт); 

апелятивна функція (рекламне повідомлення, коментар, інструкція); облігативна 

функція (договір, обіцянка); контактна функція (вітальна картка, любовний 

лист); декларативна функція (заповіт) [ibid., с. 101–121]. 

   Теоретичною базою для запропонованих К. Брінкером функцій стала 

теорія мовленнєвих актів Дж. Остіна / Дж. Серля, яка співзвучна діяльнісному 

напряму в лінгвістиці тексту. Визначення і класифікація текстових функцій 

засновані на таксономії Дж. Серля, який виокремлює пʼять класів мовленнєвих 

актів для реалізації певної мети (illokutionärer Witz / Zweck): асертиви, 

директиви, комісиви, експресиви, декларативи [106, с. 172]. 

Для сигналізації мети адресант використовує певні мовні та позамовні 

(контекстуальні) засоби:  

1) «прямі» сигнали – експліцитні перформативні формули (я прошу, 

вибачаю, дякую…..), види речень (стверджувальні, спонукальні, питальні) та 

типові речення за такими показниками як вид, час, число, особа (наприклад, 

займенник разом з дієсловом sollen / müssen сигналізує речення-вимогу); частки, 

оскільки вони додають реченню або окремим його членам додаткових емоційно-

експресивних i смислових відтінків (aber, doch, bloß, ja, denn) та модальні слова 

(bestimmt, möglicherweise, hoffentlich); 

2) сигнали ставлення автора до теми тексту (правдивість висловлювань, 

оцінка, інтерес через дієслова wissen, zweifeln, für interessant / notwendig halten); 
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3) контекстуальні сигнали (ситуативні та інституційні рамки тексту, 

суспільні сфери, в які «включений» текст, «фонові знання») є важливими, якщо 

текстова функція не може бути визначена через перші два типи сигналів [141, с. 

112–114]. Зауважимо, що саме контекстуальні сигнали (аналіз контексту) 

відіграють вирішальну роль для визначення функції тексту.  

К. фон Лаге-Мюллер зауважує, що процес визначення функції базується на 

суб’єктивній інтерпретації автора. Якщо в однакових ситуаціях постійно 

застосовуються однакові мовленнєві дії, то формуються шаблони для виду, 

послідовності дій, а також їх мовного втілення [204, с. 62]. Водночас ці шаблони 

не мають нормативної функції, вони фігурують як прототипи (наскільки типовим 

представником жанру є конкретний текст). У працях С. Бендель [134] та К. фон 

Лаге-Мюллер [204] одним із аспектів аналізу жанру є визначення структури 

мовленнєвих дій, тобто їх виду, послідовності й взаємозв’язку. При цьому 

розрізняємо мовленнєві дії, конститутивні для функції тексту, часткові дії, через 

які реалізуються конститутивні (відношення indem) та додаткові дії (відношення 

wobei між частковими і додатковими діями). Такий підхід добре зарекомендував 

себе для діахронічного аналізу, оскільки уможливив аналіз історичних змін 

жанру за умови диференціації змін на рівні мовленнєвих дій (глибинна структура 

тексту) та на рівні формулювань (поверхнева структура).  

 Прихильники іллокутивно спрямованого аналізу тексту (В. Моч [213; 214], 

М. Розенгрен [140]) пропонують підхід, який ґрунтується на іллокутивних 

структурах у тексті, і розглядають текст як комплексну мовленнєву дію 

(іллокуцію), структуру якої формують мовленнєві дії в ієрархічних чи 

комплементарних зв’язках. Іллокуція, яка виражає основну функцію тексту, 

вважається домінантною, а підпорядковані їй іллокуції – субсидіарними 

(додатковими). Крім субординативного звязку між іллокуціями існує також 

координативний, в якому іллокуції є незалежними одна від одної (наприклад, 

лист містить інформацію, прохання та обіцянку) [212, c. 134]. Крім В. Моча 

описом ієрархічних систем в аналізі тексту займались також Б. Зандіг [234, c. 64] 

та П. фон Поленц [219, c. 162], які, залежно від значення іллокуції для тексту 
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загалом, визначають відповідно іллокуції вищого й нижчого ступеня та основні 

(поєднані між собою принципом und dann «і потім») і другорядні (поєднанні з 

основними іллокуціями принципом indem «яким шляхом») іллокуції. 

Мовленнєві дії, пов’язані з основними чи другорядними діями принципом wobei 

«в той час, як», здійснюються одночасно з першими двома (паралельні 

іллокуції). Таким чином, усі вчені послуговуються під час сегментації тексту на 

мовленнєві акти однаковими принципами і вводять лише різні терміни на 

позначення іллокуції різної ваги: іллокуція, яка відповідає функції тексту / 

інтенції автора, характеризується як домінантна (В. Моч / Д. Фівегер), іллокуція 

першого рівня (Б. Зандіг) або основна (П. фон Поленц). Іллокуції, які їй 

підпорядковуються – субсидіарні, іллокуції другого і третього рівня, другорядні 

відповідно. Додаткові іллокуції, які доповнюють вищеназвані типи іллокуцій – 

суплементарні, додаткові та паралельні іллокуції [21, c. 110].  

  Отже, для кожного жанру можна визначити тип, послідовність і 

взаємозв’язок іллокуцій, «зміст дій» (Handlungsgehalt) окремих висловлень та 

тексту в цілому (його функцію). Поділ тексту на іллокуції та визначення зв’язків 

між ними є значною мірою суб’єктивним процесом (який ускладнюється тим, що 

між іллокуціями і реченнєвими структурами не існує відношення 1:1), під час 

інтерпретації тексту задіяні різні види знань: знання мови, особливостей типу 

тексту, «фонові знання», знання про мовленнєві дії.    

Жанр сформувався історично не лише з погляду на його мовленнєві акти, а 

й щодо реалізації цих актів мовними засобами [238, с. 21]. Б. Зандіг також 

підкреслює залежність між цими двома аспектами – мовленнєвим актом і 

висловленнями й наголошує на «зразках формулювань», тобто типових 

формулюваннях для певних жанрів (стиль жанру), існування яких полегшує як 

створення, так і рецепцію тексту [234, с. 63]. Знання конвенціоналізованих, 

типових формулювань необхідні і для автора, і для реципієнта, при цьому автор 

повинен ураховувати конкретну комунікативну ситуацію і добрати відповідний 

стиль для реалізації свого наміру (засоби вираження «наказу» будуть різнитись 

залежно від сфери використання, наприклад, у військовій сфері, безумовно, 
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накази формулюються без частки «bitte» та обґрунтування наказу). Об’єкти 

аналізу тексту, орієнтованого на мовленнєві дії, становлять не лише іллокуції, 

специфічні для певного типу тексту, а також їх формулювання [2; 85, с. 7]. 

Важливим є зауваження Е. Рольфа щодо визначення тексту як пропозиційної 

єдності з певною функцією, яка містить низку пропозицій, пов’язаних між 

собою, чи як іллокутивної єдності [229, с. 147]. На відміну від В. Моча, який 

розглядає текст як іллокутивне утворення, К. Брінкер уважає, що речення 

виконують передусім  функції, іманентні тексту, і розглядає, наприклад, 

уточнення чи обґрунтування у межах тематичної будови тексту [141, c. 92]. У 

нашій роботі ми спираємося на думку В. Моча (та інших прихильників 

іллокутивного аналізу тексту), який вважає їх субсидіарними іллокуціями, тобто 

прагматичними, а не семантичними явищами. 

 

1.4.3. Тема як стилістично релевантний рівень аналізу тексту 

 

         «Тема» є поняттям загальновживаним і зрозумілим, однак, не існує 

консенсусу навіть щодо належності теми до текстових чи позатекстових ознак. 

К. Адамцік акцентує увагу на труднощах розмежування текстових і 

позатекстових ознак, оскільки останні знаходять відображення в тексті. У 

випадку теми позамовний об’єкт стає темою тексту лише у результаті його 

вербалізаці [127, c. 110–111].  

 Вирізняємо чотири підходи до визначення поняття «тема тексту»:  

          1) Тема як пропозиція. К. Брінкер, як і Т. ван Дійк, визначає тему як суть 

тексту, скорочений виклад його змісту, який випливає із окремих пропозицій 

[141, с. 54]. Згідно з Т. ван Дійком це можливо завдяки застосуванню 

макроправил (випущення, скорочення, узагальнення) [144, c. 59]. Однак,                 

К. Брінкер заперечує «механічну» природу формулювання теми і розглядає її як 

когнітивний процес, залежний від загального розуміння тексту реципієнтом, на 

яке впливає правильність розпізнання ним комунікативного наміру автора, і 

замість макроправил пропонує спиратись на такі принципи, як «принцип 
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повторного посилання» Wiederaufnahmeprinzip (визначення домінантних носіїв 

посилання), принцип «виведення» інших тем з основної теми 

Ableitbarkeitsprinzip та принцип «відповідності» Kompatibilitätsprinzip (основна 

тема повинна відповідати основній функції тексту). Принцип відповідності 

ілюструє твердження про взаємозалежність мовних та позамовних факторів. 

Функція тексту і контекстуальні критерії визначають, на його думку, структуру 

тексту, тобто його тематичну наповненість і мовне оформлення [141, с. 55–56]. 

2) Тема як об’єкт. Текст містить посилання на різні об’єкти позамовної 

дійсності, які можуть фігурувати як тема тексту. Підходи до визначення, які саме 

з них є темою, дискусійні, оскільки ні частота вживання, ні роль у реченні не 

допомагають достовірно виокремити основний об’єкт тексту [237, с. 62]. 

         3) Тема як питання. Проти звуження теми до об’єкта виступають П. Хельвіг 

та К. фон Штуттерхайм, які пропонують розглядати тему як узагальнене питання 

«Що з предметом Х?». Тема є питанням, відповідь на яке міститься в тексті, тому 

тематична структура виглядає як ланцюжок з питань та відповідей [187, c. 14;  

251, c. 76]. 

4) Тема як «неповноцінний» об’єкт, дискусійний, про який немає достатньої 

інформації. У тексті автор намагається заповнити такі «інформаційні 

прогалини», надаючи відомості про особи, речі, події [206, с. 78]. 

Інформація, яку містить текст, може стосуватись часу, місця, особи чи 

об’єкта, ознак, дій, причин та наслідків. Ці абстрактні категорії фігурують, за 

визначенням К. Адамцік, як взаємопов’язані концепти, які формують зміст 

тексту, і можуть бути використані для його тематичного аналізу. Серед усіх 

концептів як основні вона визначає статичні (предмети, особи, ситуації) та 

динамічні (дії, процеси) об’єкти (відповідь на питання «про кого / що текст?»). 

Відповідь на питання «що саме говориться про кого / щось?» отримуємо 

внаслідок аналізу відношень об’єктів з іншими категоріями (для тексту-опису 

«Які характеристики має Х і де він знаходиться (в просторовому і часовому 

аспектах)?», для розповіді «Що сталося з Х?») [127, с. 216]. 
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Щоб представити тему, можливі різні форми тематичного розвитку / типи 

зв’язку тексту Vertextungstyp [182, с. 129], у Х. Еромса та Г. Лерхнера – стратегії 

зв’язності тексту Textstrategie [153, с. 140; 205, c. 88]): наративна (розповідна), 

дескриптивна (описова), аргументативна, експлікативна (пояснювальна). 

 Мовне оформлення теми охоплює жанровоспецифічні формулювання: 

типові для жанру лексеми, колокації, сигнали поділу тексту та інші стилістичні 

особливості. У нашій праці ми розуміємо під темою тексту основний об’єкт, 

посилання на який містяться в усіх частинах тексту, завдяки чому текст є 

тематичною єдністю. 

   

1.5. Міждисциплінарна спрямованість дослідження німецькомовних 

путівників по зоопарку 

 

 Для будь-якої дисципліни однією з важливих передумов успішності 

досліджень є її відкритість і релевантність результатів для суспільства та інших 

дисциплін. Питання міждисциплінарних перспектив лінгвістики тексту 

піднімалось ще на колоквіумі «Майбутнє лінгвістики тексту» (м. Халле, 1996 р.), 

на якому, зокрема, Р. де Богранд у своємі виступі порушив питання 

трансдисциплінарності дисциплін про текст, представники яких фігурують як 

експерти з питань тексту і вирішують типові «лінгвістичні» питання з 

урахуванням їх функціонування в інших, нелінгвістичних вимірах 

(когнітивістика, соціологія) [133, 2]. 

 Опис текстових екземплярів – одиниць аналізу (tokens) як представників 

жанрів (types) є типовим для багатьох дисциплін, які мають справу з текстами 

(історія, теологія, літературознавство, орієнталістика, риторика, когнітивна та 

соціальна психологія, соціологія, дидактика, медієзнавство). Їх можна розділити 

на дві групи залежно від підходу до розгляду тексту: ті, для яких текст, його типи 

і мовне оформлення знаходяться в центрі інтересу, як, наприклад, літературо- та 

мовознавство, і такі, для яких тексти фігурують як допоміжні засоби, 

інструменти здобуття знань (хроніки для істориків, закони, договори для 
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юристів, релігійні тексти для теологів). Але в обох групах дисциплін для 

ефективного аналізу текстів важливим виступає знання про текст та можливості 

аналізу жанрів [156, c. 26]. Саме тому від лінгвістики та стилістики тексту 

очікується, у першу чергу, розробка певних принципів для упорядкування 

величезної кількості текстів. Зобов’язання цих дисциплін перед іншими 

«текстовими» дисциплінами свідчить про широкі можливості 

міждисциплінарних досліджень, які передбачають взаємообмін результатами та 

консультування інших дисциплін у пошуку відповідей на питання «своєї» 

дисципліни (наприклад, під час комплексного аналізу путівників по зоопарку 

йдеться про такі дисципліни як культурологія, історія, зоологія). Суттєвість 

досягнутих результатів значно збільшується, адже науковець несе 

відповідальність перед іншими дисциплінами, які зможуть використати останні 

для своїх потреб. Багатоаспектність тексту, який поєднує мовні (лексичні, 

граматичні, стилістичні засоби) та позамовні аспекти (ситуативні фактори, 

реалізація інтенцій) дає поштовх до міждисциплінарної роботи. Полем для 

міждисциплінарного дослідження путівників по зоопарку можуть слугувати 

розширення мережі текстів з однаковою тематикою (наприклад, усі жанри у 

зоологічному дискурсі, який в останні два десятиліття поповнився 

різноманітними буклетами, флаєрами, вхідними квитками з текстами про 

тварин), перенесення (різновиду) жанру у цифровий простір та його зміни, 

можливості гіпертекстів (постійне внесення змін до тексту та пов’язаність з 

іншими текстами, зокрема, сторінки зоопарків в інтернеті), змішання шаблонів 

різних жанрів і стилів (рекламні повідомлення у путівниках по зоопарку), 

поширення полікодових текстів (путівники по зоопарку містять не лише мовні, а 

й знаки інших систем, наприклад, світлини, таблиці, піктограми), тенденції до 

інтернаціоналізації комунікації, яка уможливлює нові відношення між текстами, 

підсилення інтересу до викладання мови як іноземної і використання раніше 

невідомих жанрів, якими виявляються путівники по зоопарку для учнів / 

студентів, для формування жанрової компетентності.  
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1.6. Методологія і методика дослідження текстів німецькомовних 

путівників по зоопарку 

 

      Залежно від мети, завдань роботи і особливостей аналізованого 

матеріалу у наукових дослідженнях використовуються як загальнонаукові, так і 

спеціальні методи. До перших належать узагальнені теоретичні установки та 

принципи, зумовлені теоретичною методологією. Спеціальні методи є окремими  

прийомами, що спираються на загальні установки. Вони застосовуються у певній 

області досліджень з метою вивчення її об’єкта та предмета дослідження [69; 

102, с. 48] 

     Мовознавчі розвідки можуть послуговуватись різноманітними 

методами. Залежно від способу дослідження розрізняємо синхронічні й 

діахронічні; за шляхами досягнення мети – індуктивні й дедуктивні методи [54, 

с. 16]. Крім того, вчені поділяють мовознавчі методи на описовий, порівняльний, 

зіставний і функціональний [52, с. 229]. Також мовознавці додають до цих 

методів структурні, соціолінгвістичні й психолінгвістичні методи [64, с. 251].  

     У нашій розвідці залучено загальнонаукові методи (аналіз, синтез, 

інтерпретація, індукція, дедукція, гіпотетико-дедуктивний метод, описово-

аналітичний метод, метод суцільної вибірки, метод кількісних підрахунків) та 

методологічні засади лінгвістики тексту, стилістики тексту та теорії 

мовленнєвих актів.  

     Аналіз уможливлює виокремлення ознак предмета для вивчення їх 

окремо як частини єдиного цілого [29, c. 49]. Синтез дозволяє поєднання 

отриманих при аналізі частин у єдине ціле. Під час аналізу та синтезу ми 

співвідносимо лінгвістичні характеристики аналізованого об’єкта з 

екстралінгвальними факторами, широким контекстом, тобто використовуємо 

метод інтepпpeтації [67, с. 25; 120, c. 54]. 

     Взаємоповязаними методами є індукція (узагальнення  результатів  

окремих  конкретних дослідницьких дій) та дедукція (висновки про конкретне, 

які випливають із узагальнення)  [102, c. 49]. Гіпотетико-дедуктивний метод 
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полягає у висловленні гіпотези і перевірці її істинності під час дослідження 

емпіричного матеріалу [72, c. 16]. Метод суцільної вибірки використовується для 

відбору емпіричного матеріалу, описово-аналітичний метод для виявлення й 

опису особливостей досліджуваного об’єкта, а кількісний – для підрахунку 

одиниць дослідження.  

     Оскільки перед нами постає завдання аналізу текстів різновиду жанру, 

який досі не був об’єктом досліджень, потрібно обрати комплексний підхід, що 

уможливлює якомога детальнішу характеристику та слугуватиме підґрунтям 

подальших досліджень [163, c. 212]. Розглянемо використання зазначених, а 

також спеціальних лінгвістичних методів у нашій розвідці на трьох її етапах. 

    На першому етапі здійснено аналіз й оцінку зарубіжних і вітчизняних 

лінгвістичних наукових праць щодо понять «текст», «жанр» та класифікації 

текстів за належністю до жанрів, зроблено висновки на основі аналізу різних 

підходів до визначення понять (методи аналізу, синтезу, індукції-дедукції). Для 

цілісного лінгвістичного аналізу, який передбачає розгляд усіх текстових 

категорій і текстоутворювальних чинників [89, с. 159], ми обрали 

запропонований німецькими лінгвістами К. Адамцік та К. Брінкером (не у 

співпраці) інтегративний підхід до аналізу тексту (багаторівневу модель за            

В. Хайнеманом), який полягає у вирізненні стилістично релевантних рівнів 

аналізу тексту: функціонального (прагматичного), тематичного та граматичного. 

Головним завданням аналізу є системний опис зв’язку (когерентності) між 

компонентами тексту на різних рівнях, а саме: між реченнями та їх елементами 

на граматичному (когезія), між змістовими одиницями (пропозиціями) на 

тематичному, між мовленнєвими діями (іллокутивними одиницями) на 

функціональному. Ми розглядаємо рівні у їх взаємозв’язку, при цьому мовні 

одиниці на граматичному рівні виконують роль індикаторів для комунікативних 

цілей та змісту (прагматичний та тематичний рівні).  

    Другий етап розпочато відбором фактичного матеріалу методом 

суцільної вибірки: усі залучені до дослідження друковані путівники по 

Берлінському, Віденському, Лейпцизькому та Ганноверському зоопаркам були 
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отримані та придбані (оригінали та копії старих видань) від архіваріусів 

зоопарків і колекціонерів путівників як збережені екземпляри (до 1941 року). 

Путівники періоду 1950-початку 2000-х років було обрано за принципом «один 

путівник на десятиліття» кожного зоопарку, зокрема, зважаючи на зміну 

директорів зоопарків, яка гіпотетично означає зміну концепції зоопарку та 

відповідно зміни оформлення путівників як одного з головних джерел інформації 

для відвідувачів. 

     У роботі з емпіричним матеріалом ми спирались на згаданий вище 

інтегративний підхід та інші лінгвістичні методи, зокрема, метод лінгвістичного 

спостереження й опису (окреслення композиційної організації текстів путівників 

по зоопарку, інвентаризація та класифікація критеріїв опису тварин в основній 

частині тексту). Для аналізу путівників різних часових періодів 

використовувався зіставний метод. Особливо важливим виявляється 

контекстуально-інтерпретаційний метод [81, с. 45; 103], адже ми розглядаємо 

путівники по зоопарку як тексти, інтегровані в соціокультурний та економічно-

політичний контекст (контекстуалізація). Дослідження мовних явищ, особливо 

тематичного наповнення і функцій тексту путівників, неможливе без залучення 

макроконтексту і авторських інтенцій, що вимагало ґрунтовного аналізу 

екстралінгвальних факторів (опрацювання джерел про розвиток зоопарку як 

інституції, історичної літератури для розуміння впливу суспільних, політичних 

та культурних факторів, а також ознайомлення з зоологічною таксономією). 

Таким чином, дослідження характеризується міждисциплінарною 

спрямованістю.  

    На третому етапі ми фокусуємось на основній частині тексту 

німецькомовних путівників по зоопарку, а саме з’ясуванні функцій (через  аналіз 

іллокутивного акту), визначенні підтем, а також синтаксичних (когезія) і 

лексико-семантичних засобів когерентності. Зауважимо, що на другому і 

третьому етапах ми використовуємо контент-аналіз для аналізу змісту текстів 

путівників [72, c. 20; 62, с. 57] та прагматичний аналіз [242; 243] для 

характеристики комунікативної ситуації між автором путівника та адресатом 
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(потенційним відвідувачем), різних ситуацій рецепції тексту та для визначення 

основних інтенцій автора. Зокрема, було перераховано виявлені у текстах 

путівників по зоопарку мовленнєві дії і зроблено висновки про наміри автора 

путівників по зоопарку та їх зміну у процесі еволюції зоопарків. 

      Для аналізу лінгвостилістичних характеристик  тексту комплексний підхід 

є ефективним, оскільки стилістика передбачає відповіді не лише на питання 

«як?» (формулювання у тексті), а й «що?» (інформація про автора, його цілі 

виражена через формулювання). Методика дисертаційного дослідження 

передбачає застосування цілого комплексу методів, завдяки яким можливе 

виявлення лінгвостилістичних (композиційно-структурних, змістово-

тематичних та функціональних) характеристик текстів німецькомовних 

путівників по зоопарку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

     1. Лінгвістика і стилістика тексту належать до мовознавчих дисциплін, 

які займаються вивченням мови у використанні. Оскільки текст є спільним 

об’єктом для обох дисциплін, було встановлено різні підходи до його 

визначення, а саме: структурно-граматичний підхід з концепцією 

прономіналізації як принципу повторного посилання для зв’язності тексту; 

змістово-семантичний (концепція ізотопії та концепція теми-реми), а також 

комунікативно-прагматичний підходи (текст як комплексна мовленнєва дія 

ситуйований у комунікативній сфері). Визначення тексту, яке об’єднало як 

прагматичні, так і структурні підходи (граматичні та семантичні), належить 

німецькому мовознавцю К. Брінкеру: «текст є когерентною одиницею мовної 

комунікації з розпізнаваною комунікативною функцією і певним чином 

організованою структурою» [141, c. 13]. Звернення уваги на прагматичні ознаки 

спричинило необхідність упорядкування та аналізу текстів, результатом яких 

стала відсутність термінологічної гомогенності та чіткої систематизації. З одного 

боку, мовознавці вимагали чіткої вичерпної класифікації, яка б нівелювала 

можливість віднесення тексту одночасно до кількох жанрів та охопила всі тексти 

(Х. Ізенберг 1983), з іншого – типологізації, яка в першу чергу відповідала б 

інтуїтивному розумінню жанрів комунікантів у реальності (Р. де Богранд / В. 

Дресслер 1981; К. Адамцік 1995). 

2. Спираючись на ієрархічну класифікацію В. Хайнемана ми визначаємо 

путівники по зоопарку як різновид жанру «путівник», в якому ко-домінують 

інформативна та орієнтувальна функції. При цьому путівники по зоопарку 

фігурують як один з найперших різновидів жанру «путівник», що підкреслює 

важливість дослідження путівників по зоопарку для генології жанрів. 

3. Аналіз текстів німецькомовних путівників по зоопарку передбачає аналіз 

різновиду жанру «путівник» за стилістично важливими рівнями аналізу тексту, 

які розрізняємо відповідно до поділу мовленнєвого акту на різні часткові акти 

(іллокутивний, пропозиційний та акт вираження у Дж. Серля): комунікативно-
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прагматичний рівень (іллокутивний акт), тематичний (пропозиційний акт), 

граматичний рівень (акт вираження). З перспективи стилістики тексту йдеться 

про інтегративний аналіз структури стилю (постає у результаті вибору під час 

продукування текстів) вищезазначених текстів, який стосується типу 

мовленнєвих дій, теми та зразків формулювань. Таким чином, аналіз 

реалізується як на рівні макро- (визначення стилістичних шаблонів жанру), так і 

мікростилістики (встановлення типових мовних засобів).  

4. Для аналізу тематичної структури основоположними є поняття тема і 

тематичний розвиток. Тема є ядром змісту тексту і стосується всього, що сказано 

про домінантного носія референції. Визначення теми – це процес інтерпретації, 

а не механічне застосування операцій для отримання короткого змісту тексту. 

Текст має кілька тем (ієрархія тем, виведення додаткових тем з основної); 

основна тема обов’язково корелює з функцією тексту, виявленою під час аналізу 

на прагматичному рівні. Тематичний розвиток детермінований комунікативними 

та ситуативними факторами, залежно від домінантного типу тематичного 

розвитку говоримо про аргументативну, дескриптивну, наративну чи 

експлікативну структуру тексту.  

5. Прагматичне розуміння текстової структури втілилось у концепції 

іллокутивної структури тексту як ієрархічної послідовності мовленнєвих дій, в 

якій домінантна іллокуція означає глобальну мету тексту і підтримується 

субсидіарними іллокуціями. Аналіз полягає в сегментації тексту на елементарні 

іллокутивні дії, виявлення відношень між ними та їх стилістичне оформлення 

(стиль фігурує як соціально значущий вид реалізації мовленнєвих дій). 

6. Жанри «реагують» на потреби та вимоги суспільства, а тому можуть 

набувати численних модифікацій (проблеми зміни жанру), зникати або ж 

з’являтись, що загострює необхідність проведення емпіричних досліджень  

жанрів, зокрема, путівників по зоопарку, на прикладі яких прослідковується 

становлення та розвиток окремого (різновиду) жанру. 

     Основні результати, отримані в першому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [21, 160, 163, 165, 166, 168]. 
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РОЗДІЛ 2 НІМЕЦЬКОМОВНІ ПУТІВНИКИ ПО ЗООПАРКУ ЯК 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Критерії аналізу, похідні від комунікативної ситуації 

 

     Аналіз путівників за ситуативно-контекстуальним критерієм передбачає 

окреслення умов їх появи. Необхідним кроком є дослідження історії становлення 

зоопарку, який розглядається не лише як простір для розміщення тварин з 

розвагами для відвідувачів, а як інституція з вагомим значенням у 

соціокультурному та політичному контекстах. Заснування зоопарків у VXIII-

XIX століттях пов’язане з підсиленням національного престижу, оскільки 

зоопарки були виразниками могутності держави (можливість отримувати з 

колоній екзотичних тварин, які викликали інтерес у відвідувачів), статусу і 

економічної успішності міста (утримання та розширення зоопарків відбувалось 

за кошти місцевих бюджетів) [260, c. 87]. Символічне значення зоопарків для 

міста лишається актуальним, про що свідчить їх згадування у путівниках по 

місту, критерієм ідентифікації якого є, зокрема, зоопарки: придбаний туристом 

путівник по зоопарку нагадуватиме не лише про його відвідини, а й про місто 

[22, c. 152]. 

     Перші німецькі зоопарки для населення з’явились на противагу 

князівським менажеріям / звіринцям у другій половині XIX століття – епоху 

розквіту буржуазії та накопичення знань, зокрема, з природничих наук – з метою 

навчання публіки та сприяння розвитку знань з зоології. Путівники виконували 

функцію освіти суспільства, адже інші форми популяризації знань 

(енциклопедичні видання натуралістів Брема «Brehms Thierleben» та де 

Бюффона «Histoire naturelle») через вузькофахову тематику та високу ціну були 

доступними лише для освічених кіл  [147, c. 96]. 

  Завдання поширення знань ставили перед собою ще організатори виставок 

тварин в пересувних звіринцях у XVII столітті. Тогочасні форми інформування 

відвідувачів розглядаємо як попередники путівників, тобто як різновиди текстів, 
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які передують виникненню та є шаблоном для створення інших / Vor-Textsorte 

[197, с. 753]. До них належать дошки, картини, пам’ятки з фантастичним 

зображенням диких тварин (для ефекту реклами та зацікавлення відвідувачів), 

записки-об’яви і каталоги (перелік тварин менажерії) з практичною інформацією 

(години відкриття, ціна, місцезнаходження пересувного звіринця) та короткими 

коментарями про тварину (назва виду, країна походження, зовнішні ознаки, з 

XIX століття відомості про дресуру та виведення тварин) [146,  с. 94–95].  

  Зауважуємо наявність спільних ознак у принципі організації тексту та 

змісті між цими текстами та текстами путівників по зоопаркам (наприклад, 

принцип «від загального до часткового» hier nie gesehene merkwürdige Thiere, die 

Vögel sind з подальшим переліком за нумерацією, дані про тварину, залежність 

обсягу інформації про тварину від її «незвичності»).   

  Оскільки для путівників характерний дескриптивний тематичний 

розвиток (композиційно-мовленнєва форма «опис» за М. П. Брандес [13, с. 47]), 

їх попередниками фігурують також тексти, в яких об’єкти упорядковані щодо 

характеристик та просторового розташування  [42, с. 43], наприклад, описи 

подорожей, каталоги, рекламні оголошення (опис об’єкта передбачає перелік 

ознак).  

Перший друкований путівник по зоопарку з’явився у князівській 

Віденській менажерії 1799 року. Незважаючи на те, що у назві видання ужито 

іменник «опис» замість «путівник» Beschreibung der in dem Thiergarten in 

Schönbrunn neu angekommenen Thiere («опис новоприбулих тварин у зоопарку 

Шенбрунн»), воно розпочинається описом шляху Sowie man von dem 

Schönbrunnerschloßgarten in den Thiergarten hineingeht, so findet man gleich rechts 

in der ersten Abteilung… [292, c. 1] з подальшим суцільним текстом, графічно 

виділеними підзаголовками (порядковий числівник та лексема Abteilung) як 

сигналами членування (великі літери, розташування по центру).  

Історія зоопарків супроводжується путівниками із самого початку (перші 

путівники видавались незадовго після заснування зоопарку, наприклад, 
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Берлінський зоопарк було відкрито для відвідувачів 1.08.1844 року, а перший 

путівник опубліковано 1845 року).   

Оскільки путівники по зоопарку виконують функцію популяризації, 

поширення знань, характеризуємо їх як тексти-трансфери / Transfertexte сфери 

позафахової комунікації, яка охоплює передачу фахових знань зацікавленій 

публіці. Комунікативна ситуація характеризується різницею в обсягах знань між 

учасниками комунікації, зменшення якої можливе завдяки текстам-трансферам. 

Позафахову комунікацію трактуємо як масову комунікацію, для якої типова 

мультиадресатність [211, с. 563–564].  

    Адресантом путівника виступає, як правило, колективний автор 

(директор та куратори зоопарку), а також особи поза зоопарком (ганноверські 

екземпляри 2000-х років опубліковані редакцією Park Scout). Очевидно, що 

цільова аудиторія путівників – це (потенційні) відвідувачі зоопарку, до яких у 

XIX столітті належали зоологи, учителі природничих предметів, любителі 

природи, студенти, діти, а також представники вищого прошарку, які вбачали у 

прогулянці зоопарком нагоду вихвалитися зовнішніми атрибутами («sehen und 

gesehen werden») [190, c. 47], а з 1930-х років і до сьогодення як основних 

адресатів путівників виокремлюємо туристів, членів об’єднань зоопарку та 

колекціонерів путівників. 

Путівники по зоопарку ситуйовані на перетині кількох комунікативних 

сфер. Фактуальна інформація про види тварин містить результати виконаних під 

час наукових досліджень типових дій «виявлення, осмислення і опис явищ» [183, 

с. 703; 224, с. 101] та походить з наукових текстів (монографій, енциклопедій). 

Оскільки путівники розраховані на нефахівців, автор опрацьовує інформацію як 

науково-популярний текст, додаючи пояснення, дефініції, унаочнення.   

Належність до комунікативної сфери «наука» 

сигналізується специфічною лексикою, яка, проте, є зрозумілою для 

більшості реципієнтів. Констатуємо уживання зоологічної (назви видів тварин, 

частин тіла, опис процесів в тілі Gehörnauslage, Haftzehe, Brutbiologie, Bekoten 
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der Beine, Beutespektrum, Verknöcherung) та географічної лексики (назви 

географічних регіонів як місць походження та поширення виду). 

    Путівники фігурують як один із (різновидів) жанрів, які конституюють 

інституцію «зоопарк», про що свідчить експліцитна вказівка на зоопарк (назва з 

логотипом) на титульній сторінці путівника. До «конкуруючих» і паралельних 

жанрів, їх різновидів  / Parallel-Textsorte належать  журнали, газети, флаєри, 

книги (видані до ювілею заснування зоопарку), брошури, присвячені окремим 

темам (наприклад, темі захисту тварин з інформацією про можливість стати 

опікуном тварини), вхідні квитки, річні звіти, тексти інтернет-сторінок зоопарку. 

Путівники «конкурують» передусім з текстами на території зоопарку (таблички 

на приміщеннях для тварин, інтерактивні дошки, постійні та тимчасові 

виставки), через які рецепція путівника під час відвідин зоопарку може 

виявитись зайвою.   

     Встановлення належності путівника по зоопарку до сфери «дозвілля» 

пов’язане з його тематичним наповненням. Відвідувачі розглядають зоопарк не 

лише як місце отримання знань, а й емоцій, висуваючи до нього високі 

очікування щодо розваг. Для задоволення вимог відвідувачів та економічної 

вигоди зоопарк повинен позиціонувати себе як простір, наповнений 

неповсякденним та особливим [249, c. 55]. Реципієнт послуговується путівником 

на дозвіллі і дистанціювання від буденності маркується змістовими елементами 

путівника (тематизація розваг, пов’язаних з тваринами як основними об’єктами 

зацікавлення відвідувачів). 

 

2.2. Характеристики обкладинки німецькомовних путівників по 

зоопарку: формат, поєднання вербальних та невербальних елементів 

 

             Аналіз німецькомовних путівників по зоопарку (від 1951 до 2013 року, 

усього 26) доцільно розпочати з таких критеріїв як формат і мовне та графічне 

оформлення обкладинки, висуваючи гіпотези про ситуації рецепції, функції і 

тематику текстів, які будуть спростовані чи підтверджені у подальшому 
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дослідженні. Назва видання (німецькою мовою «Führer / Wegweiser / Begleiter», 

тобто той, що указує чи веде по шляху) дозволяє припустити, що 

найімовірнішою ситуацією рецепції тексту путівника є прогулянка територією 

зоопарку. Тому формат путівника повинен відповідати таким вимогам як 

зручність у користуванні та легкість. Жоден з путівників не має мініатюрного чи 

кишенькового форматів (згідно з друкарськими стандартами 70-100 x 100-125 та 

100-130 x 140-177 в мм відповідно), які видаються найбільш прийнятними під 

час відвідин зоопарку. Гіпотетично формат путівників передбачає ознайомлення 

з зоопарками до їх відвідин [164, c. 14]. 

           Загалом, для путівників по зоопарку характерна гетерогенність форматів, 

тобто відсутність усталених видів та розмірів формату. Зокрема, розрізняємо 

горизонтальну (альбомну), у якій представлено лише три путівника та 

вертикальну (книжкову) орієнтацію сторінки (23 екземпляри). Залежно від 

зоопарку, путівникам книжкової орієнтації притаманна як сталість, так і 

варіативність розмірів. Лише путівники Берлінського зоопарку зберігають 

незмінні розміри (145 x 202) протягом більше ніж п’ятдесяти років. Лейпцизький 

зоопарк спочатку віддавав перевагу широкоформатним виданням (1957, 1963, 

1978), а з 1990-х років (путівники 1998, 2003, 2013) утвердився звужений та 

подовжений формат (120 x 217 мм), який лишався актуальним до останніх 

публікацій. Розпізнавальною рисою цих путівників є зшивка проволочними 

скобами, завдяки чому путівник зручно тримати у руці, розкривши окрему 

сторінку. Єдиний екземпляр альбомної орієнтації 1978 року присвячений 100-

річчю зоопарку, чим пояснюється його ексклюзивний вигляд.      

     Автори путівників Віденського зоопарку перейшли від типового для 

Берлінського зоопарку формату до великоформатних видань (165 x 245 мм), 

типових для 2000-х років, а 2010 року запропонували читачам путівник 

альбомної орієнтації (215 x 145 мм).  

     Найширший спектр форматів спостерігаємо у путівниках зоопарку 

Ганноверу: типовий «берлінський» формат з незначним відхиленням по висоті 

(145 x 206 мм) 1975 року був замінений на незвичний для інших путівників, але 
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характерний для журналів та енциклопедій подовжений формат 205 x 280 мм у 

1980 році. Ювілейний путівник 1990 року до 125-річчя заснування зоопарку із 

збільшеною до 260 мм висотою при стандартній ширині 155 мм візуально 

вирізняється з-поміж інших примірників. Альбомна орієнтація була використана 

для путівника 1997 року – першого видання після зміни керівництва та концепції 

зоопарку. Новий вигляд обкладинки був покликаний підтвердити напрям до 

створення новітнього зоопарку як парку розваг, а не лише споглядання тварин. 

До прикмет поворотного моменту, які зберігалися у наступних путівниках, 

належать також різнокольоровий логотип зоопарку та мовленнєва дія «обіцянка 

інформативної повноти», виражена еліптичним реченням Wissenswertes, 

Geschichten, Unglaubliches – von A wie Anden-Kondor bis Z wie Zebra. Крім того, 

це єдиний путівник з-поміж усіх досліджуваних, обкладинка якого містить 

звертання до відвідувача, інтегроване у типову для коміксів хмаринку, 

адресантом якого є зображене на фото мавпеня Komm mit – ich erzähle Dir alles 

über die Tiere im Zoo! З 2001 року керівництво зоопарку доручило створення 

путівника організації Park Scout. Зміна автора зумовила рішення на користь 

вертикального формату, який за розміром подібний до зшитих скобами 

путівників Лейпцизького зоопарку 115 x 207 мм (для порівняння лейпцизькі 

екземпляри 120 x 217 мм).  

    Таким чином, серед путівників вертикальної орієнтації стандартному 

формату (за друкарськими шаблонами 130-145 x 200-215) повністю відповідають 

усі видання Берлінського зоопарку розміром 145 x 202 мм, невелике відхилення 

по ширині мають лейпцизькі та ганноверські путівники 1990-2000-х років 

звуженого формату 120 x 217 мм та 115 x 207 мм. Збільшений формат 

характерний для новіших екземплярів Віденського зоопарку початку 2000-х 

років 163 x 240 мм, а близькі до енциклопедичного формату (друкарський зразок 

205-220 x 260-270 мм) два ганноверських путівника 1980 та 1990 років розміром 

205 x 280 мм та 155 x 260 мм відповідно. Відмінність від стандарту, неординарні 

формати (звужені, подовжені, альбомної орієнтації) фігурують як невербальні 

симптоми річниць заснування і концептуальних змін зоопарку; через формат, 
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навіть за відсутності мовних елементів та фотографій на обкладинці, можливо 

встановити роки, історично важливі у становленні зоопарку.  

     Рішення не на користь мініатюрного чи кишенькового форматів (які 

навіть на сайтах друкарень зазначаються як типові для путівників поряд з 

словниками та художньою літературою з м’якою палітуркою) указує на 

очікування автора щодо ситуацій рецепції тексту: перед та після відвідин 

зоопарку вдома, під час відвідин у хвилини перепочинку для уточнення і 

поглиблення інформації, розміщеної на табличках приміщень для тварин, 

оскільки вище зазначені формати розцінюємо як не зовсім зручні для 

використання безпосередньо під час руху зоопарком.  

     Така позатекстова ознака як вага також впливає на можливості 

застосування путівника по зоопарку. Більшість путівників (20) важать лише 200-

280 грам, інші шість мають вагу 150-200 грам (найлегший екземпляр зоопарку 

Ганноверу 1990 року), а отже, не становлять проблеми під час кількагодинного 

носіння (для порівняння рекомендована Міністерством охорони здоров’я 

максимальна вага книг учня 10-11 класів 3.5-4.5 кг). Однак, поєднання альбомної 

орієнтації (характерної для видань з великою кількістю зображень, малюнків та 

фотографій) та максимальної ваги 280 грам у віденському путівнику 2010 року 

свідчить про його функцію як джерела інформації, актуалізовану перш за все, 

поза зоопарком, а також як матеріального естетично привабливого об’єкта на 

згадку про зоопарк.  

Обкладинка створює перше враження не лише про путівник, але й зоопарк 

(путівник як носій інформації про інституцію), мотивує до придбання та відвідин 

зоопарку, тому значення мовного та графічного оформлення обкладинки 

путівників важко переоцінити. Найвагоміший елемент обкладинки будь-якого 

видання – назва – покликана зорієнтувати читача щодо теми тексту. Структура 

обкладинки путівників змінна у часі, проте найпоширенішим та найбільш 

економним щодо мовних засобів варіантом оформлення є поєднання назви 

зоопарку та повноформатних або на ¾ сторінки ілюстрацій (малюнки та 

фотографії тварин). На усіх обкладинках (крім берлінського путівника 1951 
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року) розміщена загальноприйнята скорочена назва зоопарку Zoo замість 

Zoologischer Garten (за винятком Віденського зоопарку, офіційна назва якого 

Tiergarten Schönbrunn) як оптично більш приваблива. За правилами поліграфії та 

веб-дизайну великі круглі букви «О» сприймаються читачем позитивно, тому на 

шести обкладинках зустрічається написання великими літерами ZOO, 

«подвоюючи» та підсилюючи намагання передати дружнє ставлення до читача.  

     Мінімалістичний варіант обкладинки (назва зоопарку зверху чи знизу на 

фоні зображення) налічують 15 із 26 путівників. У новіших путівниках 

Лейпцизького та Ганноверського зоопарків (з 1997 року) назва як неодмінний 

елемент обкладинки зустрічається також у логотипі, який є елементом іміджу 

зоопарку і слугує розпізнавальним знаком (наприклад, зоопарк у Лейпцигу – 

голова лева, у Ганновері – квадрат, розділений на 4 клітини різного кольору з 

написом ZOO всередині, у Берліні у екземплярах з 1980 року – горила).  

     Вказівка на функцію книги як путівника та допоміжного орієнтира під 

час відвідин зоопарку виражена лексемою Zooführer на обкладинці шести 

екземплярів, у чотирьох з яких вона фігурує як доповнення до назви зоопарку не 

у вигляді логотипу. На обкладинці ювілейних примірників наголошується на 

важливості дати через цифри 125 Jahre Zoo Leipzig. У віденському путівнику 

2002 року інформація унаочнюється наведенням дат заснування і ювілею та 

уточненням лексеми Zooführer:  250 Jahre Tiergarten Schönbrunn 1752-2002 

Jubiläumszooführer. 

      Можливі детальніші варіанти обкладинки завдяки додаванню мовних 

засобів, які слугують  

- підкресленню окремих частин тексту та огляду змісту (еліптичні 

прийменникові фрази mit Plan, mit Aquarium, mit großer Zoo-Landkarte und 

Tierposter та номінальні фрази 204 spannende Seiten: Tiere von A bis Z, 

Wissenswertes, Geschichten, Alles über den neuen Zoo); 

- звертанню до адресата для зменшення дистанції Hier entdecken Sie die Welt 

der Tiere; Komm mit – ich erzähle Dir alles über die Tiere im Zoo! англомовний 

вираз ZOO for You;  
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- слоганом зоопарку (колокації-еліпси з варіативною першою частиною Der 

Natur / dem Abenteuer / den wilden Tieren auf der Spur). 

Основним елементом привертання уваги з огляду на велику займану площу 

та колір виступає зображення на обкладинці, яке справляє емоційний вплив на 

реципієнта та має естетичну цінність. Крім різниці щодо розміщення на 

обкладинці (повноформатні, на ¾  та  ½ сторінки), диференціюємо намальовані 

зображення тварин у 11 путівниках та світлини (15). Незважаючи на те, що 

мистецтво фотографії було добре розвинуто ще в 1930-х роках, автори майже 

половини путівників віддають перевагу малюнкам. Ймовірно, що таке рішення 

спричинене переконанням: у малюнку яскравіше, ніж у фотографії, 

маніфестована особистість та художні уміння автора. На відміну від світлини 

зміст малюнку повністю залежить від автора, який зображує тварин з бажаного 

ракурсу (наприклад, у берлінському путівнику 1951 року голова бегемота ніби 

визирає з-за обкладинки). Титульна сторінка Ганноверського путівника 1975 

року містить зображення не реальних тварин, а тварин зі світу фікції: сім’я звірів 

різних видів (бегемот, ворона, коза, тигр) у вертикальній позиції, убрана в 

людський одяг, крокує до зоопарку. Малюнки видаються не зовсім вдалим 

рішенням, оскільки, по-перше, спрощують вигляд путівника (відсутність 

насичених фарб, однокольорові зображення чи навпаки надто яскраві кольори), 

а по-друге, применшують його статус як науково-популярного видання з 

достовірними фактами зі сфери зоології та надають відтінку дитячості, 

незважаючи на цільову аудиторію переважно дорослого віку. Однак, фотографії 

повністю замінили малюнки лише з 1980-х років.  

     На малюнках і фотографіях домінують тварини, які згідно з 

культурологічними розвідками про історію зоопарку як інституції та відносини 

«людина-тварина» [128; 147; 198] фігурують як улюбленці відвідувачів: тигр 12 

(!), мавпа 4, бегемот 3 рази. На обкладинках двох путівників зустрічається 

комбінація з різних тварин; у віденському ювілейному екземплярі 2002 року 

зображена земна куля з десятками видів відповідно до ареалу. 
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Підсумовуючи дані з оформлення обкладинки констатуємо таке:  

- основна тема путівника – зоопарк. Сигнали розгортання теми (які саме 

підтеми містить текст) частково присутні. Зокрема, до них належать зображення 

тварин, інформація про яких в путівнику є очевидною, та акцентування уваги 

реципієнта на ювілейних датах, які свідчать про ймовірність наявності даних про 

історію розвитку зоопарку, а також еліптичні речення з коротким змістом 

путівника (лише ганноверські екземпляри);  

- орієнтувальна функція путівника, виражена через лексему Zooführer,  

увиразнена лише в 20% путівників, що крім формату публікацій, додатково 

підтверджує гіпотезу про головну ситуацію прочитання путівника не під час 

руху по зоопарку для визначення найоптимальнішого шляху, а для інформування 

про зоопарк та тварин; проте, план як засіб орієнтування може бути зазначений 

уже на обкладинці mit Plan; 

- домінування зображення над мовними елементами на обкладинці виконує 

атрактивну функцію (привертає увагу реципієнта, рекламує продукт) та формує 

очікування великої кількості фотографій у тексті путівника; 

- логотип як розпізнавальний знак зоопарку і колокації – важливі елементи 

обкладинки, оскільки у сприйнятті реципієнта сприяють інтеграції путівника у 

світ інших об’єктів зоопарку, носіїв логотипу (друковані видання, сувеніри, 

будівлі).  

 

2.3. Мовна реалізація бібліографічних даних про путівник 

 

      До важливих бібліографічних даних, без яких неможливо ситуювати 

путівник в часовому контексті, належать рік, автор та видавництво. На 

обкладинці ця інформація переважно відсутня; рік зазначено лише у екземплярі 

Ганноверського зоопарку (Aktualisierte Auflage 2002) та чотирьох ювілейних 

екземплярах. Загалом, розрізняємо такі варіанти розміщення бібліографічних 

даних: 
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- на першій сторінці за шаблоном Zooführer / Wegweiser – рік 

(факультативно тираж) – автор – видавництво (усі берлінські путівники); 

- на останній сторінці малим шрифтом у розділі «Impressum / вихідні дані» 

(віденські та ганноверські путівники);  

- роздільне оформлення: на першій сторінці указані автор та видавництво, 

а на останній малопомітним шрифтом рік (путівники Лейпцизького зоопарку). 

Проблемним виявився ганноверський екземпляр 1975 року, оскільки не містив 

жодної вказівки на рік, встановити який вдалося у розмові з колишнім 

директором зоопарку. 

«Маргінальність» року та автора у путівниках пояснюємо складністю 

виконання вимог щодо його актуальності: зазвичай путівник видається один раз 

на рік, а ймовірність змін у видовому складі, розміщенні тварин протягом такого 

тривалого періоду досить висока, тому рік є досить умовною характеристикою 

путівника. Розірваність у часі між моментом створення та рецепції тексту 

(типова для письмової комунікації) має особливе значення для будь-яких текстів 

жанру «путівник», оскільки вони виконують, зокрема, орієнтувальну функцію 

[162, c. 53]. Проте, путівники по зоопарку є не основним, а допоміжним засобом 

для орієнтування на території зоопарку, на якій розміщено численні вивіски, 

вказівники, знаки та таблички. Рік може бути важливим для путівника як об’єкта 

на згадку, а також для аматорських досліджень колекціонерів путівників чи 

наукових праць. Тенденція до нехтування роком спостерігається ще з перших 

путівників у другій половині XIX століття, визначення року яких потребує 

консультацій архіваріусів.  

Така недостатня увага до автора пов’язана з тим, що текстове і графічне 

наповнення путівника належить колективному автору (директор та куратори 

зоопарку). Навіть звична для інших видань прийменникова фраза von + ім’я 

автора Führer durch den Zoologischen Garten Berlin (herausgegeben / bearbeitet) 

von … / wissenschaftlichem Direktor свідчить не про фактичне авторство, а про 

відповідальність директора зоопарку, як головного представника інституції, за 

текст. Винятком є написаний від першої особи лейпцизький путівник 1957 року, 
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в якому займенник ich (замість звичного wir) слугує підтвердженням авторства 

директора зоопарку, зазначеного на першій сторінці. Беззаперечна вказівка на 

автора тексту вводиться лексемою Text з двокрапкою Text: Prof. Dr. Lothar 

Dittrich (ганноверський 1980 року та лейпцизькі екземпляри з середини 1990-х 

років), а на авторів фотографій – у переліку імен із номером сторінки зі 

світлиною (за потреби з уточненням розміщення зверху / знизу / посередині) 

Fotos: Antje Storck: S. 32, S 64 о., S. 67 M. (лейпцизькі путівники).  

Переважно відсутнє на обкладинці визначення видання як належного до 

жанру «путівник» все ж реалізується на першій сторінці більше половини 

путівників (18) синонімами Wegweiser та (Zoo)Führer з прийменниковим 

додатком «назва зоопарку» Führer / Wegweiser durch den / 

im Berliner Zoologischen Garten. На позначення денотата «путівник» з 1934 року 

використовувалась лексема Wegweiser, оскільки назва Führer в Німеччині була 

офіційно заборонена, що прослідковуємо на прикладах берлінських путівників 

1931 (назва Kleiner Führer durch den Zoologischen Garten Berlin), 1936 та 1940 

(обидва Wegweiser durch den Zoologischen Garten Berlin) років. Після війни деякі 

зоопарки повернулись до звичної назви, інші послуговувалися обома назвами.  

Лише кілька путівників відмовились від звичних позначень і використали 

синоніми Begleiter (берлінський 2007) та Handbuch (ганноверський 2002), через 

які актуалізується передусім не орієнтувальна «водити, вказувати шлях» (автор 

передбачає орієнтування відвідувачів за вивісками та вказівниками на території 

зоопарку), а інформативна функція (путівник як основне або додаткове до 

табличок на приміщеннях джерело інформації про тварин та зоопарк). Мета 

заповнення дефіциту знань про тварин в культурно-історичному аспекті 

виражена в назві Kultur- und Naturgeschichten (віденські екземпляри 2000, 2002), 

яка є цікавим прикладом деякої невідповідності назви тексту, оскільки путівник 

все ж пропонує варіант орієнтування у вигляді кружечка з цифрою приміщення 

на карті (додається до путівника). Ганноверський путівник 1997 року з 

експліцитною вказівкою Zooführer, навпаки, не містить жодних рекуренцій на 

шлях чи будівлі зоопарку, а лише інформацію про тварин. У пізніших виданнях 
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цю невідповідність (концепція змістового наповнення путівника була збережена) 

виправили, замінивши назву віденського екземпляра на Zooführer, а 

ганноверського на Entdecker-Handbuch. Кілька путівників Віденського зоопарку 

(1971, 1981) залишили назву зоопарку Tiergarten Schönbrunn, крім обкладинки, 

також і на першій сторінці без вищезгаданих синонімів, незважаючи на те, що 

текст є явним прикладом жанру «путівник» з описом шляху та зазначенням 

приміщень для тварин з просторовими уточненнями im nächsten Haus, der zweite 

Eingang liegt. 

 Варіативність і модифікації назви путівників по зоопарку на першій 

сторінці свідчать про усвідомлення автором її важливості. Очевидно, що 

негативне забарвлення лексеми Führer, якого вона набула після Другої світової 

війни, стало причиною відмови від неї на користь синонімів Wegweiser та 

Begleiter у берлінських та деяких лейпцизьких (1963, 1978) екземплярах. 

Використання лексеми (Zoo)führer пояснюється прагненням підкреслити 

традиційність зоопарку як інституції з багаторічною історією, адже саме ця назва 

містилась на перших путівниках. З середини 1970-х років усі путівники (окрім 

берлінських) послуговуються лише нею, таким чином «затьмарюючи» негативну 

конотацію лексеми та повертаючи її до щоденного вжитку. Варто зауважити, що 

зоопарк Відня не зіштовхнувся з необхідністю перейменування путівників, 

оскільки заборона діяла лише в Німеччині (підтвердженням є віденські 

екземпляри 1934, 1937 років з назвою Führer durch den Schönbrunner Tiergarten). 

Вибір лексеми Entdecker-Handbuch маніфестує довідниково-енциклопедичний 

характер путівника, а Kultur- und Naturgeschichten натякає на зрозуміло 

викладену, не ускладнену фаховою термінологією, інформацію з розважальними 

елементами.  

          Лише у трьох виданнях повністю відсутня (на обкладинці і на першій 

сторінці) назва-визначення жанру. Однак, ми зараховуємо їх до путівників, 

оскільки у двох екземплярах є вербалізація шляху, а третій (ювілейне видання 

незвичного подовженого формату, «інакшість» якого полягає і у відсутності 

назви, що підкреслює його функцію як сувенірного об’єкта на згадку) містить, 
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окрім звичної для інших путівників інформації про тварин, також організаційно-

практичні рекомендації (час відкриття, телефони, заборони дій на території 

зоопарку). 

         Отже, дані про рік та автора видання відіграють у путівниках по зоопаркам, 

на відміну від джерел художньої та наукової літератури, другорядну роль, про 

що свідчить: 

- використання дрібного шрифту; 

- розміщення на останній сторінці; 

- можлива відсутність прямої вказівки на автора (зазначений лише видавець); 

- відсутність року (один екземпляр).   

Припускаємо, що автор передбачає для путівника інформативну функцію 

як домінантну, оскільки склад тварин та територія зоопарку за рік можуть 

зазнати змін. Також очікуємо здебільшого узагальнених даних, а не інформацію 

про особливості конкретних тварин зоопарку. 

          Перша сторінка в усіх (окрім трьох) екземплярах указує на жанр 

(обкладинка інформує про тему) і підтверджує доцільність обрання видання як 

належного до путівників. Переважне використання лексеми Zooführer замість 

Führer наголошує на виокремленні автором різновиду жанру «путівник по 

зоопарку», котрий має типові ознаки і може відрізнятись від звичного путівника 

по місту чи країні не лише тематикою. Для встановлення характеристик 

путівників по зоопарку потрібно відповісти, зокрема, на питання про підтеми, 

актуалізацію функцій (з назви випливають вищезазначені інформативна та 

орієнтувальна), співвідношення текстового та графічного матеріалу, що 

передбачає передусім визначення структурно-композиційних елементів (частин 

тексту) путівника по зоопарку. 
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2.4. Структурно-композиційні характеристики текстів путівників по 

зоопарку. Стилістичні ознаки частин тексту  

 

        Для нашого дослідження релевантними є поняття архітектоніки / 

формальної макроструктури тексту / композиції; при цьому виділяємо засоби 

(сигнали) та одиниці членування [32, c. 60; 246, c. 61]. Ми розрізняємо тематичну 

(глибинну) і формальну макроструктуру (організація тексту, об’єднання 

більших, ніж речення, елементів тексту) [127, c. 277]. Текст як завершене ціле 

має ієрархічну структуру і складається з частин тексту (Teiltext) – тематично-

функціональних одиниць, розділених між собою за змістом та формально 

(графічно). У межах частин текстів виділяють менші частини – сегменти 

(Teiltextsegmente), які є текстами нижчого порядку [189, с. 46; 101, с. 8]. Тобто, 

кожній частині тексту притаманна певна тема та функція, які, у свою чергу, є 

«частинами» основної теми та функції цілого тексту.  

           Частини тексту у великому за обсягом тексті можуть перебувати в 

лінійних та ієрархічних зв’язках. Беручи до уваги такий критерій як «обсяг 

тексту», констатуємо, що частина тексту з описом тварин, приміщень та розваг 

зоопарку є основною, оскільки охоплює (згідно з розрахунками пропорцій 

загальної кількості сторінок та сторінок зазначеної частини тексту) від 85 % 

(лейпцизький путівник 2013 року) до 97,5 % (віденський примірник 2010 року) 

усього путівника. Нижчі показники зумовлені більшою кількістю сторінок з 

рекламними повідомленнями та більше ніж двома сторінками для частини тексту 

«історія зоопарку», яка в берлінському путівнику 1980 року займає 9 сторінок 

разом з ілюстраціями зі старих екземплярів.  

           Жоден путівник не розпочинається з власне тексту, який тематизує шлях 

по зоопарку з описом тварин та місць їх перебування. Основна частина тексту 

оточена іншими частинами тексту, які виконують рамкову функцію 

(розташовуються перед або після неї). До них належать: опис історії зоопарку 

(історична частина тексту); правила поведінки у зоопарку (регламентуюча 
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частина тексту); передмова; зміст; рекламні повідомлення [20, с. 190; 167, с. 46]. 

Розглянемо ці частини текстів щодо сигналів членування, тематики та функцій.  

 

2.4.1. Рекламні тексти у путівниках по зоопарку 

 

  Хоча рекламні повідомлення мають найменшу інформативну цінність і 

відсутні (або займають 1-3 сторінки путівника, ненав’язливо розміщені на 

обкладинці зі зворотного боку) у більше ніж половини путівників (16), інтерес 

до них як до об’єкта дослідження продиктований необхідністю виявити 

особливості відбору та оформлення реклами, адже путівник як науково-

популярне видання з цілісним підходом до його створення (характеристика 

«відмінна якість» стосується як змісту, так і форми) з надлишком або неякісною 

/ непривабливою рекламою може завдати зоопарку значних іміджевих втрат.  

 Зоопарк як приватна інституція, яка лише частково (на 20-30%) 

фінансується з державних субвенцій, повинен отримувати прибутки з власної 

діяльності (продаж квитків, організація платних розваг, пропозиції закладів 

харчування). Крім рекламної діяльності для зміцнення позитивного іміджу та 

залучення відвідувачів, зоопарк виступає як власник рекламного носія для інших 

підприємств, інституцій, фірм, яким виявляється путівник. Для рекламодавців 

путівник є вигідним засобом інформації, оскільки, по-перше, він охоплює 

широку цільову аудиторію (адресований особам різного віку, статі, соціального 

статусу та купівельної спроможності); по-друге, реноме зоопарку сприяє 

підвищенню ступеня довіри до рекламованої продукції чи послуг. Для зоопарку 

реклама в путівнику приносить фінансову користь, однак, може шкодити його 

репутації, оскільки рекламні оголошення (особливо, посеред тексту) здатні 

дратувати, відволікати читача і викликати у нього асоціацію зоопарку із 

засобами масової інформації, які майже повністю фінансуються рекламою і 

змушені просувати товари низької якості. Тому з перших післявоєнних 

путівників спостерігаємо намагання авторів путівника публікувати рекламу, 
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дотичну до тваринного світу, послаблюючи вплив таких ознак реклами як 

набридливість та агресивність. 

Найбільш виправданою є реклама спонсорів та благодійників, які надають 

підтримку зоопарку, зокрема, через придбання екзотичних тварин. Так, протягом 

більш ніж п’ятнадцяти років берлінський путівник містив рекламу двох відомих 

фірм-виробників лікеру у комбінації зі світлинами тварин.  

Реклама «Heinrich»: Heinrich, die Löwin im Berliner Zoo wurde am 11.8. 1950 von 

den Stadtvätern getauft. Sie ist das Geschenk der Likörfabrik C.K. Heinrich an die 

Berliner und bekannt als das Wappentier der Heinrich-Liköre. Alle „Heinrichs“ sind 

einander gebürtig in Charakter und Eigenart. Sie sind zur Freude der Berliner, um 

ihre Feierstunden zu verschönern [284, с. 1] та реклама «Carl Mampe»: Carl und 

Mampe – die beiden Lieblinge der Berliner aus den zwanzig Jahren, gestiftet von der 

Carl Mampe Aktiengesellschaft Berlin [285, с. 13]. 

          Зазвичай, реклама містить не лише інформацію про продукт, а й справляє 

емоційний вплив на реципієнта [77, с. 48; 118, с. 5]. У вище цитованих рекламних 

оголошеннях, на відміну від більшості інших, де переважають емоційно 

забарвлені лексичні одиниці, використовується лексика предметно-

раціонального значення. Маніпуляція читачем відбувається через наведення 

фактів (придбання тварин), які викликають позитивні реакції схвалення та 

піднесення. Cтруктурний компонент реклами, cлоган Heinrich-Liköre verschönern 

jede Stunde, містить інформацію виключно про об’єкт реклами, але асоціація з 

твариною, закріплена у назві лікеру, діє як додаткова мотивація купити продукт. 

Варто зазначити, що ці види тварин (лев та слон) стали торгівельним знаком 

продукції, забезпечуючи популярність зоопарку (принаймні, для покоління 

споживачів, обізнаних з походженням тварин зоопарку).  

 Ознака, притаманна обом текстам реклами, фокусування на певній, досить 

вузькій, цільовій аудиторії, визначається місцем проживання. У рекламному 

тексті актуалізується конотативне значення лексеми «берлінець», адже Берлін як 

місто з багатими традиціями та непересічною історією впливає на формування 

певних звичок, поглядів, способу життя мешканців. Отож, реклама виконує 
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функцію (зміцнення) ідентифікації споживача продукції з містом та зоопарком 

як однією з найвизначніших інституцій. 

 Лаконічний варіант реклами з предметно-раціональним підґрунтям і 

відсутністю типових для рекламних повідомлень імперативу, суперлативу, 

метафор Abdichtung der Wasserbecken, Asphaltarbeiten, Dacheindeckungen, 

Terrassenbelege im Zoo und Aquarium führte MALCHOWBAU aus. Berlin-Tempelhof 

1. Saalburgstr. 1. [285, с. 79] впливає на прийняття свідомого рішення адресата. 

Реклама робіт будівельної фірми містить нейтральну лексику і має на меті 

викликати довіру та бажання скористатись її послугами, посилаючись на 

авторитетність та солідність зоопарку як замовника та передбачаючи можливість 

оцінки складності та якості виконаних робіт.  

Зустрічається також реклама продукції, відома реципієнту з інших 

рекламних носіїв, доповнена згадкою про зоопарк, який фігурує як одне з 

багатьох (прислівник auch) місць придбання популярного продукту Dann nimm 

VIVIL und hol tief die Luft! VIVIL ist natürlich auch im Zoologischen Garten erhältlich 

[286, с. 102]. Функція такого рекламного повідомлення випливає з необхідності 

інформувати споживача про можливості придбання продукту.  

 Мовно-графічним містком для формування зв’язку зоопарку з рекламою 

без стосунку до тварин виявляється логотип зоопарку на фоні реклами з 

номінативною фразою offizieller Goldsponsor [317, с. 106], в якій стилістично 

забарвлений компонент іменника Gold характеризує рекламодавця як цінну та 

варту довіри організацію.   

 Найпростішим прийомом включення тварин в рекламу є використання їх 

зображень / світлин для унаочнення як стилістично нейтральної, так і 

експресивно забарвленої лексики. Реклама міських комунальних служб 

Лейпцига Energie ist Lebendigkeit. Sport, Familien und Kultur sind zentrale Themen, 

die wir mit Leidenschaft fördern: Unsere Energie für Leipzig. StadtwerkeLeipzig, 

Gold-SponsordesZooLeipzig [316, с. 91] розміщена на фоні зображення 

орангутанга зі своїм малям на шиї, який персоніфікує зазначені у мовній частині 

реклами характеристики «жвавість, енергія та сімейна турбота».  
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      Знакові репрезентації концептів [70, с. 8; 114, с. 1] зустрічаються і у 

путівниках: часто використовувана в рекламі метафора «тварина=предмет 

реклами» виражається графічно через незвичну форму подання товару: 

зображення автомобіля Mercedes-Benz за гратами клітки, предикація якого 

полягає у порівнянні авто з небезпечним та сильним звіром, що підсилюється 

провокативним текстом A wie Angriff  [317, с. 89].   

 Рекламні тексти можуть бути розміщені на початку, в кінці (на перших та 

останніх, інколи не пронумерованих сторінках) і всередині основної частини 

тексту путівника. Перший та третій варіанти розміщення розцінюємо як не 

зовсім вдалі, оскільки більше ніж одна сторінка рекламних повідомлень на 

початку путівника замість очікуваних реципієнтом змісту, передмови чи 

вітального слова може викликати скептичне ставлення до видання та негативну 

реакцію на предмет реклами. Логічною видається наявність реклами всередині 

путівника у розділі основної частини путівника про пропозиції розваг в зоопарку 

(гастрономія, святкування особливих подій, придбання сувенірів), який має 

рекламний характер і спрямований мотивувати реципієнта не лише спостерігати 

за тваринами, а й скористатися додатковими послугами. Проте, рекламні 

повідомлення у розділі основної частини про діяльність зоопарку щодо захисту 

та збереження видів визначаємо як недоцільні, оскільки вони відволікають 

читача від важливих тем. Натомість кілька останніх сторінок путівника з 

рекламою не спотворюватимуть загального враження від видання.  

 Єдиний приклад нанизування реклами безпосередньо на основну частину 

тексту зустрічається у берлінських путівниках 1980-х років: уникаючи сигналів 

членування тексту, автор додає текст з непрямою, прихованою рекламою 

туристичного бюро відразу після закінчення основної частини, маркованого 

метакомунікативно та графічно (виділення жирним шрифтом) …zum Abschied ein 

herzliches „Auf Wiedersehen“! Freunde unseres Gartens, die Tiere nicht nur bei uns, 

sondern auch in ihrem angestammten Lebensraum kennenlernen möchten, seien 

darauf hingewiesen, dass wir alljährlich mehrere Foto-Safaris in die wichtigsten 

Wildschutzgebiete vieler Erdteile gemeinsam mit den Windrose-Fernreisen, 1 Berlin, 
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202 veranstalten. Interessenten mögen sich bitte mit diesem Reisebüro in Verbindung 

setzen [288, с. 152]. Крім суто інформативного характеру, реклама чинить 

емоційний вплив та привертає увагу читача цікавим змістом (можливість 

побачити екзотичні тварини у їхньому природному середовищі), що робить 

зайвим використання експресивних синтаксису та лексики.  

 У підсумку констатуємо, що публікація рекламних повідомлень у 

путівнику часто є вимушеним кроком зоопарку з фінансових причин. Проте, 

автор намагається включити рекламу у світ тексту путівника, нівелювати її 

автономність і зробити якомога менш нав’язливою. У рекламі використовуються 

лексеми переважно з предметно-раціональним значенням, що послаблює 

маніпулятивний вплив реклами. Завершення путівника рекламою (особливо, не 

дотичною до зоопарку) демонструє зв'язок зоопарку з іншими об’єктами 

зовнішнього світу і виконує функцію контекстуалізації, «містка» між текстовим 

світом путівника і світом поза ним. У путівнику по зоопарку розміщені рекламні 

тексти лише відомих фірм (канцелярія Pelikan, туристичне бюро TUI, ювелірна 

продукція Swarowski, послуги медичного страхування Allianz, морозиво 

Langnese, автомобіль Mercedes-Benz); відмова від реклами товарів сумнівної 

якості підкреслює бажання зоопарку підтримувати репутацію серйозної 

інституції.   

 

2.4.2. Зміст / реєстр тварин 

 

         Оскільки жоден путівник не розпочинається з основної частини тексту, 

постає питання про частини тексту, яким було віддано перевагу у розміщенні на 

перших сторінках путівника, котрі не залишаться поза увагою читача. З назви 

путівника можливо лише приблизно визначити його тематику та функції, тому 

важливим джерелом інформації про перший параметр виявляється зміст, який 

уможливлює швидкий огляд видання завдяки виокремленню підтем у вигляді 

підзаголовків та полегшенню їх пошуку через зазначені сторінки. Таким чином, 

зміст унаочнює членування та структуру усього тексту книги (що необхідно, 
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зокрема, для видань великого обсягу) і виконує орієнтувальну функцію та 

функцію тематичного упорядкування. У сучасних умовах диджіталізації 

інформації зміст доречно порівняти з лінками інтернет-сторінок, за якими читач 

переходить до детальнішої чи нової інформації в окремих розділах. В обох 

випадках завдяки змісту реципієнт може селективно сприймати повідомлення, 

тому основними вимогами до змісту є наочність та зрозумілість 

(Übersichtlichkeit), які забезпечуються детальним членуванням, відмінним від 

наступного тексту шрифтом, достатніми проміжками між назвами підзаголовків. 

У довідниковій літературі замість змісту використовується алфавітний покажчик 

/ список / реєстр (Register / Index) наявних в тексті тематичних одиниць із 

зазначеними сторінками. У путівниках зустрічаються обидва варіанти (зміст та 

список) оформлення огляду інформації, а також їх поєднання. 

 Першорядність та максимум інформаційного навантаження основної 

частини тексту, важливість даних про тварин підкреслюється наявністю списку 

замість змісту у путівниках 1950-1980-х років. Оскільки зміст віддзеркалює 

найвагоміші теми видання, перелік визначає тварин як основну тему, уникаючи 

сигналів інших підтем, які, проте, містяться в путівнику. Перелік тварин в 

зоопарку Tierverzeichnis / Tierregister пропонується в алфавітному порядку і 

лише в кількох берлінських путівниках (1987, 2002) за їх належністю до групи. 

Хоча такий список підвищує ступінь науковості видання, він не зовсім зручний 

і розрахований на реципієнтів, які глибше цікавляться зоологією, оскільки, 

наприклад, щоб знайти в путівнику дані про рожевого пелікана, потрібно знати, 

що він є представником ластоногих. Завдяки графічному виділенню жирним 

шрифтом, «зірочці» або знаку оклику навпроти назви тварини, яка знаходиться 

під загрозою вимирання, такий перелік, крім функції полегшення пошуку 

(імпліцитне вираження інструктивної функції «Щоб знайти дані про цю тварину, 

відкрийте сторінку номер…»), має інформаційну цінність, повідомляючи про дві 

специфічні характеристики тварини: її належність до групи та 

природоохоронний статус.  
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 У берлінських путівниках через реєстр реципієнту повідомляються два 

змістові елементи путівника – тварини та їх приміщення, оскільки сторінки 

указують на будівлі / частину території знаходження тварин Die Seiten zahlen im 

Tierverzeichnisweisen bei diesen Tieren auf das Revier hin, in dem sie zu finden sind, 

як наслідок – структура основної частини тексту вибудовується не через перелік 

тварин (як у довідниках чи енциклопедіях), а через (уявний) рух читача вздовж 

приміщень зоопарку, тобто ґрунтується на просторовому параметрі. Прагнення 

показати успішну діяльність зоопарку через наявність великої кількості видів у 

ньому втілюється у таких ознаках реєстру як «повнота» та «вичерпність». Реєстр 

путівника 2002 року налічує 834 види (для порівняння реєстр віденського 

путівника 1981 – 326 видів), з яких 376 зазначено та / або описано в путівнику, 

що повідомляється читачу на початку реєстру Nur die fett gedruckten Tierarten 

sind namentlich im Text des Wegweisers erwähnt. Детальні реєстри за принципом 

належності тварини до групи доречно розглядати як окремий жанр, оскільки він 

у стислій формі інформує про зв’язки між категоріями зоологічної таксономії 

(ряди, родини, види, класи тварин) та демонструє фахові тонкощі через 

розширений перелік найменувань видів, виражених складними іменниками зі 

змінними визначальними словами. Ступінь фаховості та деталізації різниться 

залежно від виду тварин; наприклад, зазначені види родини ведмедевих 

Bärenartige: Katzen-, Wickel-, Nasen-, Braun-, Kragen-, Brillen-, Malaien-, Lippen 

та Eisbär будуть відомі багатьом реципієнтам на відміну від назв видів родини 

папугових Rotbug-, Gelbstirn-, Kuba-, Gelbflügelblaustirn-, Kleine Gelbbug-

Gelbscheitel-, Gelbwangenamazone, докладний перелік яких має інформативну 

важливість лише для дуже вузького кола читачів, які цікавляться орнітологією, 

зокрема, екзотичними птахами.  

Реєстр за алфавітом втрачає функціональність поза путівником, тому що 

найменування видів фігурують у ньому як непов’язані між собою пункти 

переліку. У реєстрі за належністю до групи використаний не «нейтральний» 

алфавітний підхід, а принцип систематизації за зоологічними категоріями, 

узгоджуючи таким чином формальне «як?» (назви тварин структуровано за 
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характерним для зоології принципом) та змістове «що?» (тварини як об’єкти 

дослідження зоології) оформлення тексту. 

 У новіших путівниках реєстр стає частиною змісту зі звичною назвою 

Inhalt / Inhaltverzeichnis чи назвами, які виражають усеохопність путівника 

Zoowelten / Tiere von A bis Z. До короткого (не більше 80 найменувань видів) 

переліку за алфавітом додаються змістові пункти з основної частини тексту, 

поява яких спричинена такими зовнішніми факторами як розширення 

пропозицій розваг у зоопарку (підтему «розваги» сигналізують такі пункти 

змісту як Geschenkideen, Erlebnistouren, Rendezvous beim Lieblingstier, Feiern und 

Tagen, Geburtstagsfeiern, Entdeckertouren, Zooshop, Erlebniswelt Tiergarten, 

Kinderspielplätze, Zooaktiv) та активізація діяльності зі збереження видів і 

посилення ролі зоопарків як членів світової зоологічної спільноти для захисту 

природи (підтему «захист тварин» визначаємо через пункти Erlebnis und 

Verantwortung, Natur- und Artenschutz, IUNC-Rote Liste, Artenschutzprojekte, 

Zoonetzwerk, а також пункти, які повідомляють про можливість приєднання до 

такого завдання зоопарку, стати опікуном тварини Tierpatenschaften, Freundes- 

und Förderverein та заохочують до цього «Tierpate» werden! Gemeinsam stark).  

          З кінця 1990-х років закріпилась тенденція до створення на території 

зоопарку так званих «захоплюючих світів» (Erlebniswelten) [172, c. 32], які 

повністю відтворюють флору і фауну ареалу тварини (континенти та менші 

області, наприклад, савана, тайга, тропіки), тому назви новостворених та 

модернізованих об’єктів інфраструктури зоопарку запропоновані читачеві як 

окремі пункти у змісті.  

Для привернення уваги назви-композити містять найменування 

екзотичних місцин континенту, області чи виду Nashornsavanne, 

Dschungelpalast, Gorillaberg, Pongoland, Elefantentempel, натякаючи на 

можливість відвідати ці місця, не залишаючи зоопарку. Виокремлення 

приміщень у змісті (а не посилання на них лише через сторінки у реєстрі тварин) 

підкреслює їх важливість для зоопарку, тому ми визначаємо «місця перебування 

тварин» як підтему.  
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За наявності частини тексту «історія зоопарку» у путівнику, вона 

обов’язково присутня як пункт змісту Über 160 Jahre ZooBerlin – Ein 

geschichtlicher Rückblick, Historie, 250 Jahre.   

 Цікавим варіантом унаочнення структури тексту є зміст лейпцизьких 

путівників, в якому розділ основної частини з вербалізацією шляху по зоопарку 

з’являється окремо під назвою Zoorundgang / Ein Rundgang durch den Zoo. Таким 

чином, через зміст автор розмежовує передбачені ситуації рецепції путівника в 

зоопарку (вище зазначений розділ) та поза ним (інші розділи). 

 З-поміж інших путівників ювілейний ганноверський екземпляр 1990 року 

вирізняється також (крім уже згаданих незвичного довгого формату та 

відсутності назви Zooführer / Wegweiser на обкладинці і першій сторінці) змістом, 

в якому перераховані загальновідомі назви родин / видів тварин з 

підзаголовками, котрі, не дивлячись на стислу форму еліпсиса, надають 

інформацію про зміст розділу і тематизують особливості виду в культурно-

історичному аспекті Rinder. Ohne Rinder keine Kultur, зоологічні характеристики 

Gibbons. Einehe als Lebengemeinschaft – Farbwechsel in der Jugend. 

Nichtschwimmer та тримання в зоопарку Besondere Zootiere – Das 

Elefantengedächtnis. На відміну від змісту та реєстру інших путівників зі 

стилістично нейтральною лексикою, у підзаголовках використовуються такі 

мовностилістичні засоби виразності та зацікавлення читача:  

-   питальні речення для імітації діалогу з адресатом Wölfe. Wie gefährlich ist der 

Wolf ? та питально-риторичні речення у вигляді питання-ствердження з 

інтригуючою функцією Geparden. Sie laufen pfeilgeschwind, doch wer hat sie je 

dabei beobachtet? 

-   фігура протилежності антитеза Menschenaffen und Menschen: Gemeinsames und 

Verschiedenes; Bären. Nahe Verwandtschaft – unterschiedliches Aussehen; 

-   епітети Seelöwen. Behäbige Schlammwühler und pfeilschnelle Fischjäger; 

- номінативні речення з конвенціоналізованими у літературі зоологічного 

дискурсу перифразами для підкреслення певних рис тварини Kamele. 

Wüstengänger, Hunger- und Durstkünstler; Pinguine Wasserflieger.  
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 Зважаючи на те, що майже в усіх (крім ганноверського екземпляру 1975 

року) путівниках наявний зміст та / чи реєстр, стверджуємо, що автори 

усвідомлюють необхідність інформувати читача про елементи змісту та сприяти 

орієнтуванню у тексті, адже пункти змісту та перераховані в реєстрі тварини 

(поряд з форматом, обсягом, товщиною, графічним оформленням, структурою, 

членуванням тексту) належать до так званих «ключових поглядів» keylooks, які 

відіграють важливу роль у рішенні придбання видання. Однак, реєстр на початку 

путівника (за відсутності змісту) створює у реципієнта хибне враження про 

монотематичність (уже відома з обкладинки та першої сторінки тема «зоопарк» 

ототожнюється у читача лише з тваринами зоопарку, оскільки про інші можливі 

(під)теми не повідомляється). Припускаємо, що автор очікує від читача 

селективного сприйняття тексту (зокрема, під час відвідин зоопарку) і реєстр 

слугує сполучною ланкою між текстом табличок на приміщеннях з тваринами та 

текстом путівника. Тому спостерігаємо явище інтертекстуальності: 

найменування тварини в реєстрі (пов’язане з денотатом – твариною в 

приміщенні) – це своєрідна цитата, яка є засобом співвідношення текстів 

таблички та путівника.   

 На відміну від реєстру, зміст унаочнює розгалуженість теми «зоопарк» та 

дає змогу визначити структуру тексту путівника (як тематичну, так і формальну, 

які зазвичай збігаються, оскільки нова тема виділяється графічно, 

розпочинається з нового абзацу / після пропуску рядка). 

 Зміст з окремим пунктом Zoorundgang позначає розділ основної частини, в 

якому актуалізується орієнтувальна функція путівника (антиципована з назви 

жанру (Zoo)führer / Wegweiser); її індикатором є лексема Rundgang семантичного 

поля «рух», яка виражає конкретизацію спрямованості. Виразниками цієї функції 

також фігурують мінімальні (для орієнтування в цілому за умови існування 

кількох маршрутів) графічні позначення, наприклад, виділення кольором Durch 

den Tiergarten führen drei Rundgänge. Auf den Seiten finden Sie dazu entsprechende 

Markierungen: Haupt-Routegelb, Neptun-Routeblau, Tiroler-Routerot та цифри (для 

співвіднесення номера приміщення з номером у плані). Припускаємо, що 
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речення опису шляху та мовні засоби вираження просторових відношень 

(прислівники та прийменники з просторовим значенням, локативні предикати, 

дієслова руху) для вказівки місця розташування приміщення та напрямку руху 

використовуються саме у путівниках із пунктом змісту Zoorundgang. Таким 

чином, лише у 6 екземплярах присутнє очікуване експліцитне вираження 

орієнтувальної функції, притаманної жанру «путівник». Джерелом інформації 

про те, які функції путівника по зоопарку передбачаються автором, є передмова 

з «інструкціями» для реципієнта, тобто для чого і як сприймати текст.  

 

2.4.3. Передмова 

 

         Нормативних змістових елементів передмови не передбачено, оскільки 

передмова не має характеристики «обов’язковості» як для автора (рішення про 

написання та оформлення передмови залежить від автора, а не жанру), так і для 

адресата, який може пропустити передмову й відразу перейти до основного 

тексту, до котрого передмова виступає допоміжним текстом-коментарем. Під 

«передмовою» розуміють текст про текст («метатекст» за ван Дійком [144, c. 

157]), текст поза власне текстом, який забезпечує перехід до нього, спрямовує 

рецепцію тексту («паратекст» за Ж. Женеттом [171, с. 4]). Тобто, передмова 

надає пояснення щодо змісту, важливості теми та сприйняття тексту (що? чому? 

і як?), щоб мотивувати адресата до прочитання тексту та уникнути його 

неправильної інтерпретації. Амбівалентність передмови полягає у 

підпорядкуванні основному тексту (деталізація, пояснення / коментар) та її 

статусі як самостійного, завершеного тексту, який виконує певні функції 

(інформування, вплив на читача, інструктування для вдалого прочитання). До 

типових змістових елементів передмови творів художньої та навчальної 

літератури належать короткий опис змісту тексту, повідомлення про умови і 

причини його виникнення, труднощі під час створення, поради щодо модусу 

рецепції, підкреслення необхідності ознайомлення з темою [257, c. 233]. Останні 
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два аспекти оцінюємо як найважливіші, тому доречно розглянути їх наявність та 

мовне вираження у передмовах путівників. 

      Передмова з’являється вже в перших путівниках (друга половина XIX ст.) 

і надає інструкцію рецепції цілого тексту Dieser Führer / Dieses Büchlein will 

wirklich nur ein «Führer» / Wegweiser sein. Sein Zweck und Ziel ist einzig und allein, 

den Besucher des Gartens zu führen / leiten, dass er auf dem richtigen, kürzesten Wege 

zu allen Tieranlangen hingelangt und den ganzen Inhalt des Gartens kennenlernt [274, 

c. 1] або певних частин Sollte das eine oder andere im Führer aufgeführte Tier an 

der darin angegebenen Stelle nicht zu finden sein, so ist dasselbe entweder nicht mehr 

im Garten vorhanden, oder an eine andere Stelle gebracht worden [309, c. 2], а також 

пояснює принцип відбору інформації […]diese gewöhnlichen Arten nur zu nennen, 

um unseren «Führer» nicht anschwellen zu lassen. Dagegen haben wir uns bemüht, 

den ungewöhnlichen, in der Literatur weniger leicht auffindbaren Arten […] einige 

Worte zu widmen [310, c. 2]. Заголовок Vorbemerkungen / Zur Orientierung або 

виділена більшим шрифтом початкова буква першого слова передмови слугує 

сигналом відділення цієї частини тексту. У путівниках після 1950-х років 

передмова зустрічається у майже половини екземплярів (12) і, незважаючи на 

відсутність норм та чітких правил, характеризується певним ступенем 

стандартизованості щодо змістових елементів та їх поєднання.  

 До рамкових елементів передмови (тобто таких, що відмежовують її від 

іншого тексту) належать ритуалізовані формули привітання та фінальні 

формулювання-побажання. Автор передмови, директор зоопарку, 

ідентифікується через підпис, імʾя, прізвище та посаду. На відміну від текстів 

юридичного дискурсу, в яких підписом підтверджуються повноваження 

посадових осіб та засвідчується інформація в документі, надаючи йому 

юридичної сили, у передмові підпис виявляє таку ознаку як власноручне 

виконання (графічне зображення ілюструє прізвище директора у вигляді літер) 

та сприяє інтимізації комунікації, появі ефекту зближення автора з адресатом 

Herzlichst Ihr K. M. Machens. Директор постає перед адресатом конкретною 

особою завдяки власноручному підпису, який є елементом прояву особистості, а 
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також розміщеної на сторінці з передмовою фотографії. Створення позитивного 

іміджу директора забезпечується усмішкою та тваринами поряд з ним на 

світлині. Традиційно для німецькомовного простору перед іменем зазначається 

академічний ступінь (за наявності), який додає особі авторитету, викликає 

повагу та довіру читача.  

 Привітання має узагальнену форму Liebe Gäste! Liebe Besucher! Verehrte 

Zoobesucher! (хоча у трьох лейпцизьких путівниках використовується звертання 

за гендерною ознакою з ранжуванням, оскільки спочатку автор звертається до 

осіб жіночої статі Liebe Zoobesucherinnen und Zoobesucher!) і апелює до ролі 

адресата як відвідувача зоопарку, а не як читача. Прикметник Liebe позбавляє 

звертання офіційності і виражає бажання директора зменшити дистанцію між 

ним та адресатом, нагадуючи дружнє запрошення до відвідин у вигляді картки 

чи листа, що також підтверджується і завершальним елементом прощання.  

 Ініціальним елементом передмови виступає вітання-запросини Willkommen 

im Zoo Leipzig, einem der modernsten Tiergärten der Welt; Herzlich willkommen im 

Tiergarten Schönbrunn, dem ältesten Zoo der Welt!, яке обов’язково містить 

відмітну рису зоопарку. Зауважимо, що для зоопарку бінарна опозиція «старий-

новий» перетворюється в суму ознак «старий+новий», які не протиставляються 

одна одній, а утворюють загальну позитивну оцінку, підкреслюючи вдале 

поєднання двох аспектів функціонування зоопарку: збереження традицій та 

постійне вдосконалення й оновлення Herzlich willkommen in einem der ältesten und 

traditionsreichsten Zoos der Welt. Und herzlich willkommen im Zoo der Zukunft – im 

Erlebnis-Zoo Hannover [321, c. 1]. Уживання суперлативів (хоч і в 

пом’якшувальній конструкції «один з») інтенсифікує висловлювання та є 

засобом переконання відвідувача у правильності вибору місця проведення 

вільного часу.  

 Зміна акцентів щодо характеристики зоопарку спостерігається у 

лейпцизьких путівниках: 2003 року в передмові наголошувалась тривалість 

існування in einem der ältesten Zoos der Welt, а 2013 року – сучасність, оновленість 

зоопарку in einem der modernsten Tiergärten der Welt, щоб підкреслити вагомі 
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результати процесу модернізації зоопарку й уникнути характеристики «один з 

найстаріших», уживаної у попередніх путівниках і типової також для кількох 

інших зоопарків, що позбавляє її виразності, надає нейтральності.  

 Фінальним елементом передмови є побажання цікавих відвідин зоопарку 

Wir wünschen Ihnen spannende Entdeckungen, faszinierende Beobachtungen und 

einen unvergesslichen Tag im ZooLeipzig; Viel Spaß mit dem neuen Entdecker-

Handbuch!, якому в кількох путівниках 1980-2003 років передують імпліцитні 

комісиви-обіцянки у формі інформативного висловлювання у майбутньому часі 

Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen! In diesem Sinne werden wir Ihnen gute 

und aufmerksame Gastgeber sein und Ihnen nach Kräften jeden Wunsch erfüllen [322, 

c. 2]. Хоча авторство передмови належить одній особі, форма першої особи 

множини уживається в усіх екземплярах (крім лейпцизького 1991, де автором є 

радник з питань культури міста, тобто особа поза зоопарком), оскільки директор 

виражає думку працівників зоопарку та уповноважений виконувати акти 

привітання, обіцянки, побажання.  

 Компоненти основного тексту передмови залежать від прагматичної 

настанови автора. У путівниках зоопарків зі зміною концепції (становлення 

зоопарку як парку розваг) та значними перетвореннями (перебудова території 

для імітації природного середовища тварин) обов’язковим компонентом є 

окреслення важливих здобутків у формі переліку побудованих / оновлених 

приміщень, змін на території зоопарку. Через контраст протиставляється 

колишній і сучасний стан лейпцизького зоопарку Statt Beton, Stahl und Fliesen 

prägen heute weitläufige Savannen, schützende Baumbestände und großzügige 

Wasserläufe einen Großteil des Geländes. Mit Pongoland, der Kiwara-Savanne, der 

Tiger-Taiga, dem Elefantentempel Ganesha Mandir und der Tropenerlebniswelt 

Gondwanaland sind zahlreiche zukunftsweisende Projekte umgesetzt [317, c. 5]; у 

наративній формі викладається послідовність дій щодо змін у зоопарку з 

уживанням минулого часу претеритуму, обставини часу (чисел на позначення 

років) та словосполучень з темпоральним значенням Noch 1994 war es eine 

Vision: wir wollten Menschen für Tiere begeistern! Wir hatten nur fünf Jahre Zeit, 
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investierten rund 100 Millionen D-Mark und hatten den Umbau bei laufendem Betrieb 

zu bewältigen. … Auch die Gremien konnten wir überzeugen. Im April 1995 wurde 

der Erlebnis-Zoo Hannover als Projekt der Weltausstellung registriert. Bereits im 

selben Jahr konnten Sie die Umsetzung erleben: Mit dem Gorillaberg fiel der 

Startschuss zu einem einmaligen Marathon. In nur fünf Jahren wandelten wir den 

traditionellen Tierpark zu einem der attraktivsten Zoos der Welt! Dschungelpalast, 

Meyers Hof, Sambesi mit der abenteuerlichen Bootsfahrt folgten [322, c. 2-3]. 

Модальні інфінітивні конструкції зі значеннями бажання, уміння, можливості 

ілюструють шлях від ідеї до результату. Двокрапка сигналізує уточнення 

лексеми Umsetzung, яке виражається через зазначення нових об’єктів території 

зоопарку. Як і в першому випадку, вони перераховані у простому реченні як 

однорідні члени, кількість яких вказує на інтенсивність розбудови і слугує 

зацікавленню читача.  

 У передмові путівників (з 2000-х років) найстарішого у світі віденського 

зоопарку за привітанням йде стислий виклад історії зоопарку, як одного зі 

стрижневих елементів передмови. Історичний аспект необхідний не для 

створення контрасту (як у вище згаданих прикладах), а для наголошення 

унікальності та особливості зоопарку Da Zusammenspiel von historischen 

Elementen und modernen Anlagen macht den besonderen Charme des Tiergarten 

Schönbrunn aus [308, c. 3]. Лексема Charme завершує ізотопічний ряд: 

номінативні словосполучення kaiserliche Familie, adelige Gäste, das imperiale 

Ambiente, ausgesuchte Speisen у цьому тексті актуалізують семи «вишуканість, 

обраність» і відображають атмосферу зоопарку. 

 Обов’язковим елементом передмови виступає висвітлення цілей зоопарку 

Der Zoo möchte seine Besucher dafür aufschließen, die Natur einschließlich ihrer 

Tiere zu schützen und damit eine Umwelt gestalten und erhalten zu helfen, die des 

Menschen würdig ist. Sie werden bei uns die belebte Natur kennen und verstehen 

lernen [313, c. 3]; Unser vorrangiges Ziel ist es, die Besucher für die Schönheit der 

Tier-und Pflanzenwelt zu begeistern [308, c. 3]. Die Tiere und Mitarbeiter des 

Hannover Zoos möchten Sie für ein neues Miteinander von Mensch und Tier begeistern 
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[321, c. 2]. Ця інформація має аксіологічне навантаження і слугує формуванню 

цінностей у адресата щодо відношення «людина-природа», заохочуючи його до 

замислення над необхідністю захисту тварин та збереження біологічного 

розмаїття. При цьому автор апелює не лише до раціональної сфери свідомості 

(Bereicherung des Wissens), а й до емоцій реципієнта, обіцяючи позитивні та 

сильні враження під час відвідин зоопарку (zoologische Faszination, Begeisterung, 

spannende Erlebnisführungen, Freude).  

 Лексичний повтор підкреслює необхідність консолідації усіх членів 

людської спільноти навколо завдань, поставлених зоопарком: wir Menschen 

wollen eingebettet sein in der Vielfalt des Lebens [….].Wir Menschen brauchen sie 

auch, um zu überleben [306, с. 4]. Синтаксичний повтор підрядних речень умови 

як засіб експресивного маркування використовується для наголошення спектру 

можливих варіантів співпраці з зоопарком. Смислова насиченість розгалуженого 

речення досягається завдяки нашаруванню однакових синтаксичних конструкцій 

з різним лексичним вираженням wenn Sie Lust haben, an der Entwicklung des 

Leipziger Zoosaktiv Anteil zu nehmen, dann lesen Sie unsere Zoozeitschrift 

«Panthera», dann werden Sie Mitglied des Freundeskreises, dann informieren Sie sich 

über das Veranstaltungsangebot unserer Zooschule [313, c. 4].  

 Висвітлення ролі зоопарку у передмові є відповіддю на питання «чому 

потрібно відвідати зоопарк?» і виконує оцінну функцію, формуючи у свідомості 

адресата позитивну конотацію лексеми «зоопарк». У путівникові автор вбачає 

допоміжний засіб реалізації вище згаданих цілей зоопарку і чітко окреслює 

функції видання. Пряме визначення комунікативного завдання тексту 

реалізується через відому ще зі старих путівників конструкцію з модальним 

дієслівним присудком soll helfen / dienen та вказівним займенником Dieser Führer 

soll Ihnen helfen, mehr über das Anliegen unseres Zoos, seine Bewohner, Gebäude und 

Anlagen zu erfahren [315 c. 4]. Функція путівника як додаткового джерела 

інформації зазначається в усіх екземплярах; вона може бути єдиною або 

поєднуватись з орієнтувальною dieser Zooführer soll Ihnen als Wegweiser durch 

den Tiergarten dienen und Ihnen die Schönbrunner Bewohner und ihre Anlagen 
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vorstellen [308, c. 4]. Обом функціям надається однаковий ступінь важливості 

(виражений через сполучник und) або інформативна функція експліцитно 

наголошується, при цьому актуалізація функції орієнтування послаблюється 

через прислівник ein bisschen: Diese Broschüre soll Ihnen einbisschen helfen, sich 

im Tiergarten Schönbrunn zurechtzufinden, aber vor allem auch tiefere Einblicke in 

das Leben unserer Tiere zu gewinnen [307, c. 4]. Отримана інформація виступає 

необхідним підґрунтям для розуміння проблем тварин і підтримки проектів 

зоопарку Wenn Sie unsere Tierwelt kennen und lieben lernen, wird es Ihnen sicherlich 

leichter fallen, Freilandprojekte des Tiergartens zu unterstützen [306, c. 4].  

          Комунікативний намір автора полягає у наданні інформації для 

мотивування адресата до певних дій або принаймні зміни ставлення до певних 

аспектів дійсності. Аргументативний комплекс утілений у лаконічний формі у 

реченні з синтаксичним та лексичним повторами, яке завдяки експресивній 

динаміці та ритмомелодійності має потужний сугестійний заряд і мотивує 

реципієнта почати знайомство з тваринами зоопарку «Nur was Menschen kennen, 

können sie lieben. Nur was Menschen lieben, werden sie schützen». Diese kurze Sätze 

bringen die Philosophie des Hannover Zoo auf den Punkt [322, c. 3]. 

Передмова ганноверського путівника 1975 року (на відміну від інших 

екземплярів) повністю присвячена інструкції прочитання путівника і 

поясненням його структури та графічним позначенням. Автор зазначає поділ 

тексту путівника на дві частини, для кожної з яких передбачена окрема ситуація 

рецепції:  

- einen knappen, informierenden Text für den Zoorundgang, der zu allen wichtigsten 

Tiergruppen führt та 

- besonders interessante Themen wurden als Unterbrechung des Rundgangs hier und 

da eingestreut. [….] wenn Sie etwas Muße haben, wird Sie vielleicht der Titel dieser 

Zwischentexte anregen, sich noch etwas mehr in den Zooführer zu vertiefen [318, c. 1]. 

Реалізація лише однієї функції передмови, керування сприйняттям тексту, 

пояснюється незвичною для путівника по зоопарку структурою, компонентами 

якої виступають тексти про тварин, заголовки, обсяг та детальність яких 
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сигналізують різні модуси прочитання: повідомлення загальних даних і 

розгорнутої інформації, сприйняття якої передбачає наявність інтересу та часу в 

адресата. Зауважимо, що короткі тексти не спрямовані на орієнтування по 

зоопарку (єдиною вказівкою на шлях у тексті є номер приміщення) і надають 

узагальнену інформацію (можливо, вона частково збігається з даними на 

табличках приміщень). Здається, що міні-тексти виконують другорядну роль і 

слугують вступом до текстів з більшою інформативною важливістю. Однак, 

визначення великих текстів як Zwischentexte указує на їх факультативний статус 

у структурно-композиційній будові путівника. Зважаючи на обсяг текстів і 

стилістично марковані лексику та синтаксис заголовків, стверджуємо, що автор 

усе ж очікує уваги адресата до них. Цей комунікативний намір автора 

обґрунтований експліцитною позитивною оцінкою текстів besonders interessante 

Themen, а підрядне речення умови з модальним прислівником vielleicht 

покликане, навпаки, позбавити адресата сумнівів у доцільності прочитання 

текстів. 

          Зазначення лише орієнтувальної функції зустрічаємо у короткій (три 

речення, одне з яких містить перелік видів тварин зоопарку через нагромадження 

однорідних членів речення для повноти та вичерпності) передмові 

ганноверського путівника 1980 року Über die Biologie der Tiere und ihre 

Verbreitung unterrichten Sie die Gehegeschilder. Sie finden leicht zu allen 

Tiergehegen, wenn Sie den grünen Bärenfährten in ihrem Zooführer folgen [319, c. 1]. 

Зауважуємо, що автор розмежовує інформативну функцію табличок на 

приміщеннях та орієнтувальну функцію путівника, реалізовану графічно, а не 

мовними засобами: перехід від одного приміщення до іншого унаочнюється 

зображеними слідами лап ведмедів. Очевидно, що путівник теж містить 

інформацію про тварин, але акцентування даних з табличок, формат і невеликий 

обсяг путівника свідчать про його мінімальну інформативність. У випадку 

повторення інформації з табличок у тексті путівника варто говорити про 

нульовий ступінь інформативності (за І. Р. Гальперіним, який розрізняє різні 

ступені смисло-змістової новизни тексту [18, с. 29]).  
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 Ювілейний лейпцизький екземпляр 1978 року до 100-річчя заснування 

зоопарку визначається автором як колекційний об’єкт на згадку [….] bringen wir 

den bewährten und traditionsreichen Wegweiser in neuer Gestaltung heraus. Die 

getroffenen Veränderungen haben zum Ziel, den Informationsgehalt zu steigern und 

den Wert und Reiz der Schrift als Erinnerungsstück zu erhöhen [313, c. 3]. З тексту 

можна дійти висновку, що путівники – це видання, традиційне для зоопарку, яке 

користується популярністю серед відвідувачів. Як і зоопарк в цілому, вони 

підлягають змінам та вдосконаленню, що виражається через уже згадану 

«дихотомічну» комбінацію традиційного та нового. Варто зауважити, що цей 

путівник характеризується обсягом та оформленням інформації, типовими для 

енциклопедичного видання, проте також містить розділ Zoorundgang з описом 

шляху. Недостатня увага автора до цього розділу у передмові, відсутність згадки 

про орієнтувальну функцію путівника (яка, на відміну від багатьох інших 

екземплярів, прямо реалізується через лексико-синтаксичні засоби) пояснюється 

наміром автора підкреслити цінність видання як основного (а не додаткового) 

джерела інформації про тваринний світ. 

 У лейпцизьких путівниках 1957, 1963 років виокремлюємо післямову, яка 

за Ж. Женеттом є варіантом передмови, просторове розміщення якої (на початку 

чи в кінці книги) не є регламентованим. Післямова в кінці книги апелює не до 

потенційного читача, а того, хто вже прочитав текст [171, с. 14, 229]. Отож, 

обидва учасники комунікації, автор та адресат, знаходяться в симетричних 

відносинах щодо рівня знань про зміст тексту, і перевага післямови полягає в 

тому, що вона уможливлює краще розуміння та упорядкування прочитаного. В 

обох путівниках початок післямови маркується метакомунікативними засобами 

Wir stehen wieder am Tore und schauen zurück; Wir sind am Ende unserer Wanderung 

durch den Zoo! 

          Розглянемо детальніше текст післямови путівника 1963 року. 

Стилістичний прийом осучаснення (Vergegenwärtigung) сприяє залученню 

читача до описаної в тексті ситуації, а інклюзивний займенник wir гарантує 

створення довірливої атмосфери завдяки спільним ціннісним орієнтирам автора 
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та адресата. Текст розгортається через ретроспективу (узагальнений перелік 

видів, побачених в зоопарку) Unsere Gedanken wandern noch einmal zurück in den 

Garten der Tiere …, яка поступово переходить у міркування про неможливість 

охопити все побачене за один візит до зоопарку Es ist verständlich, daß wir bei 

einem einmaligen Besuch eines Zoologischen Gartens nur einen Eindruck oder einen 

Überblicker halten. Підсумок міркування оформлений через пораду в умовному 

способі wäre ein mehrmaliger Besuch zur Erweiterung und Vertiefung der 

erworbenen Kenntnisse empfehlenswert. Завершує післямову комплекс 

аргументації відвідин зоопарку, основними елементами якого констатуємо: 

-  речення з каузальним сполучником da, підсилювальною часткою doch та 

протиставлені слова-поняття для обґрунтування причини популярності 

зоопарків Da die vielfach entlegenen weiträumigen Naturschutzgebiete die Wünsche 

aller naturverbundenen Menschen nicht allein zu erfüllen vermögen, wachsen in allen 

Ländern neue Tiergärten aus dem Boden. Sucht doch die Allgemeinheit angesichts der 

fortschreitenden Industrialisierung und der damit einhergehenden Naturentfremdung 

einen engeren Kontakt mit der Natur; 

-  перифрази лексеми «зоопарк» з експліцитною позитивною оцінкою eine 

liebliche Oase voll natürlicher Schönheit und fremdländischer Lebenswunder, 

reizvolles Guckloch der belebten Natur; 

-  прислівник умови so на початку речення для завершення аргументації та 

парний сполучник nicht nur, … sondern для унаочнення багатовекторності 

інституції So erfüllen die Zoologischen Gärten heute mehr denn je ihre kulturellen 

Aufgaben; sie dienen nicht nur der Lehre und der Bildung, sondern …[312, c. 96–97]. 

        Посилання на функцію зустрічається у путівнику 1957 року Nach dem Besuch 

wird man über das Erlebte irgendwo nachlesen. Dabei will dieser Führer behilflich 

sein [311, c. 109]. Автор передбачає багаторазове, селективне читання путівника 

для інформування про тварин після відвідин, не згадуючи про користування ним 

під час прогулянки зоопарком, адже для післямови функція орієнтування (яка, 

до речі, реалізована в основній частині путівника мовними засобами) уже не є 

актуальною.  
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        Підсумовуючи, зазначаємо, що передмова путівників не має чітко 

регламентованої структури; лише ініціальні (звертання до відвідувача, вітання-

запросини) та фінальні (побажання позитивних емоцій під час відвідин, 

власноручний підпис та ініціали директора) елементи є сталими та орієнтовані 

на встановлення і підтримку емоційного контакту з адресатом. Основний текст 

складається з різних змістових елементів, які виступають засобами втілення 

комунікативних намірів автора (характеристика завдань зоопарку для 

спонукання адресата до зміни ставлення чи дій для захисту тварин; перелік 

модернізованих об’єктів інфраструктури та нових розваг для переконання 

адресата відвідати зоопарк). В усіх передмовах відзначається (та 

підкреслюється) інформативна функція путівника. Інформація, отримана 

реципієнтом, відіграє важливу роль, оскільки вона є передумовою для 

очікуваного від адресата розуміння необхідності збереження видів. Відсутність 

зазначення та акцентування орієнтувальної функції зумовлена тим, що автор 

розраховує на користування вказівниками та табличками на території. Цікавим є 

факт, що у путівниках з вербалізацією шляху (лейпцизькі екземпляри 1978, 1991, 

1998, 2003, 2013) відсутні посилання на цю функцію у передмові, можливо тому, 

що для автора вона є самоочевидною. Доречною виявляється назва Begleiter 

(Dieser Zooführer ist Ihr Begleiter durch …), оскільки вона виражає функцію 

путівника як допоміжного інформаційного засобу, яким адресат може 

послуговуватись за умови виникнення інтересу до певних видів та достатнього 

часу під час / після відвідин. Передмова (післямова) путівників слугує передусім 

висвітленню деяких елементів теми «зоопарк» (розбудова, завдання, роль 

інституції), а не поясненню структури та інструкції прочитання тексту. 

Констатація можливих функціональних настанов путівника хоча і не є 

концептуальним центром передмови, проте належить до її обов’язкових 

змістових елементів.  
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2.4.4. Регламентуюча частина тексту (правила поведінки) 

 

 У зоопарку, як і в будь-якій іншій інституції, вписаній у суспільні 

відносини, діють певні правила поведінки.  Важливість інформування про них 

потенційного відвідувача пояснюється особливостями перебування на території 

зоопарку: незнання та недотримання правил може завдати шкоди як 

відвідувачам, так і тваринам. Частину тексту з правилами поведінки 

характеризуємо як інституційний текст, розуміючи під «інституцією» 

комунікацію з метою опрацювання суспільних цілей, залежно від яких 

використовуються різні типи мовленнєвих дій [150, c. 338]. Очевидно, що автори 

путівників, ураховуючи досвід інтеракції з відвідувачами, передбачають 

ймовірне виконання певних небажаних дій на території зоопарку і намагаються 

цьому запобігти, формулюючи вказівки та правила, необхідність дотримання 

яких наголошується у тексті Bitte beachten Sie die nachstehend aufgeführten 

Hinweise [313, с. 102]; Bitte beachten Sie daher folgendes [290, c. 141]. Учасників 

комунікації (автори – працівники та читачі – відвідувачі зоопарку) об’єднує 

спільний інтерес, який полягає у досягненні спільної мети – цікаві та безпечні 

відвідини зоопарку без завдання шкоди людям та тваринам.  

 Уже в деяких перших путівниках урахована необхідність регламентування 

відвідин зоопарку. Путівник Лейпцизького зоопарку 1883 містить окрему 

частину тексту Reglement für den Besuch des zoologischen Gartens, в якій, окрім 

інформації про години відкриття та використання абонементів, в останніх двох 

пунктах вербалізуються правила поведінки через речення в пасиві Hunde dürfen 

nur an fester Leine in den Garten gebracht werden та речення за принципом «wenn-

dann» (wenn стосується порушення, dann – покарання): Wer Thiere neckt oder 

beunruhigt, sowie unbefugt die angebrachten Barriere überschreitet,…… wird ohne 

Weiteres aus dem Garten entfernt….[309, с. 2] У путівнику 1907 року директивна 

функція має явний зобов’язуючий характер, виражений структурою з 

прикметником verboten у ролі предиката, яка стосується заборони нижче 

наведених пронумерованих дій: Es ist verboten: 1) Die Tiere zu necken oder 
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aufzustören; 2) Die Tiere mit Gras oder Laub zu füttern; 3) … [310, с. 1]. 

Підтвердженням директивності слугує повідомлення про покарання за 

недотримання заборон Wer diese Verbote übertritt…, яке пом’якшується 

наступним реченням з обґрунтуванням необхідності заборон Der Garten wird mit 

seinen Tieren dem Schutze des geehrten Publikums empfohlen.     

Зазвичай мовленнєва дія «заборона» актуалізується у асиметричних 

комунікативних ситуаціях, коли мовець має право заборонити дії адресата 

(залежно від інституції розрізняємо такі асиметричні комунікативні відносини як 

учитель – учень, керівник – підлеглий, лікар – пацієнт, офіцер – солдат і т.п.). 

[65, с. 11; 75, с. 93; 97, с. 141]. Відносини автор тексту – відвідувач базуються на 

принципах взаєморозуміння та співпраці, що послаблює право автора вказувати, 

вимагати та забороняти дії відвідувача. Автори путівника зіштовхуються з 

дилемою, оскільки, з одного боку, необхідно оприлюднити правила поведінки на 

території зоопарку, зважаючи на ймовірні ризики для здоров’я та життя 

відвідувачів, а з іншого – рівнозначність статусних ролей комунікантів і 

залежність зоопарку від кількості та задоволеності відвідувачів вимагає 

зваженого підходу до вибору мовних засобів вираження заборони. При 

формулюванні правил поведінки важливо уточнити причину, надати 

обґрунтування заборони, знизити ступінь категоричності та уникнути занадто 

негативної оцінки дій. Додавання пояснювальних мовленнєвих актів до 

директивних є відомою стратегією, оскільки директиви вважаються такими, що 

можуть спричинити конфлікт через образу реципієнта на прямий наказ / вказівку 

і фігурують як face threatening act / Gesichtsbedrohende Akte [235, с. 6]. 

 Тому директивні акти інтегрують у контекст, який повинен їх пом’якшити, 

містити обґрунтування вимог. Такий підхід використовується у путівниках з 

1950-х років. Директиви першої половини XX ст. стосуються лише заборони 

годування тварин, поряд з якими, як компенсуючий акт, інколи міститься дозвіл 

з модальним дієсловом dürfen, яке з 1950-х р. може замінюватись на können 

(виражає можливість, внаслідок чого послаблюється вплив директивної 

функції): Nicht gefüttert werden dürfen… Wenn Sie aber füttern wollen, so können Sie 
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es bei…[284, c. 9]. Після офіційної заборони годування тварин відвідувачами 

(1956) вимогам передує аргументоване пояснення такого рішення, яке 

завершується двічі повторюваним експліцитним вираженням мовленнєвої дії 

«прохання», підкріпленої зверненням до емоцій відвідувача: Im Interesse der 

Gesunderhaltung unserer Tiere bitten wir daher unsere verehrte Besucher, wirklich 

tierfreundlich zu handeln ….Wir bitten Sie nochmals: Beachten Sie das 

Fütterungsverbot! …[285, c. 11]. 

За В. Мочем мовленнєва дія «вимога» може реалізуватись, наприклад, як 

прохання чи наказ / вказівка [212, c. 132] та сигналізувати ввічливість / 

рівноправність чи дистанцію / асиметричність відповідно. Стилістичне 

оформлення правил поведінки уможливлює розуміння умов та мети комунікації, 

зокрема, демонструє, який тип соціальних відносин з реципієнтом вибудовує 

адресант (асиметричні / відчужені, симетричні / довірливі).   

Через пояснення заборон правила поведінки можуть займати 1-1,5 

сторінки, тому логічним видається їх поступове (з 1980-х років, окрім 

берлінських екземплярів) вилучення з путівника та розміщення як окремого 

тексту на території та інтернет-сторінці зоопарку, а також на паперовому носії у 

вигляді безкоштовного міні-буклету. Сигналом членування частини тексту з 

правилами поведінки виступає заголовок: номінативна фраза Gartenordnung або 

звертання An unsere Besucher, під яким міститься суцільний або пронумерований 

по пунктам текст. Урегулювання поведінки та дій відвідувача реалізується, 

залежно від ступеня необхідності дотримуватися приписів, через такі мовленнєві 

дії як заборона, наказ, вимоги, попередження та дозволи. Розглянемо лексичні та 

граматичні можливості втілення цих мовленнєвих дій у правилах поведінки. 

 Імператив як конвенційний засіб вираження директивної функції (прямий 

вияв бажання продуцента) зустрічається у наказових заперечних конструкціях 

Beschädigen Sie die gärtnerischen Anlagen, Pflanzungen und Wiesen nicht [318, c. 

94]; Werfen Sie keine Gegenstände in die Käfige oder Gehege und fassen Sie nicht 

über oder durch die Absperrungen der Tierunterkünfte [313, c. 102] та у ввічливій 

формі з часткою bitte (23% усіх вживань наказового способу), завдяки якій 
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заборона набуває форми побажання Bitte, unterlassen Sie es unter allen Umständen, 

Kinder auf Vorgitter, Absperrungen und Brüstungen zu stellen oder setzen [312, c. 12]; 

Bitte necken und belästigen Sie kein Tier [290, c. 141]. У інших випадках ввічливість 

заборони послаблюється відсутністю звертання Bitte, keinen Zucker und keine 

Süßigkeiten füttern [284, c. 9]. Категоричність заборони посилюється уживанням 

лише інфінітиву із заперечним словом Nichts in die Käfige werfen! [312, c. 12]. 

Коротка форма, окличний знак та владний тон свідчать про мовленнєву дію 

«наказ» (обов’язкова до виконання вимога вищої інстанції або особи вищого 

ступеня ієрархії), яка, зважаючи на спільність інтересів комунікантів, видається 

не зовсім прийнятною.  

 Експліцитне вираження заборони втілюється через перформативи 

untersagt, unzulässig, verboten, unerwünscht, erforderlich у простих реченнях Das 

Füttern ist grundsätzlich untersagt [286, c. 7] та реченнях з інфінітивною 

конструкцією, яка пояснює суть заборони Es ist nicht gestattet, mit Rädern zu 

fahren [312, c. 13]. Градація за ступенем інтенсивності заборони унаочнюється 

вживанням синонімів лексично-семантичного поля «заборона»: nicht erwünscht – 

nicht gestattet – unzulässig – untersagt / verboten. Крім заборон, через 

перформативи реалізується мовленнєвий акт дозволу у простих реченнях, 

характерних для офіційного мовлення Der Zutritt ist nur mit einem gültigen 

Eintrittsausweis  (Einzel- oder Dauerkarte) gestattet [318, c. 94]. Типовим мовним 

засобом вираження дозволу є модальне дієслово dürfen. Проте також і у випадку 

надання дозволу автор підкреслює своє право видавати вказівки через 

обмежувальний прислівник nur: Die geschäftliche Auswertung von Aufnahmen aus 

dem Zoologischen Garten darf nur mit Genehmigung des Zoos erfolgen [318, c. 74]; 

Unser Besucher darf sich nur auf den dafür vorgesehenen Wegen und Plätzen 

aufhalten [313, c. 102].  

     Зобов’язання відвідувача до певної дії у формі заборони виражається через  

пасив та актив з модальними дієсловами Rasenflächen dürfen nicht betreten 

werden; Niemand soll sich Blumen aneignen; Das Abrupfen von Pflanzen muß 

unterbleiben. Альтернативною мовленнєвою дією може виступати «прохання» 
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(наприклад, Wir bitten Sie, die Rasenflächen nicht zu betreten), яке має ввічливу 

форму та залишає реципієнту можливість прийняття кінцевого рішення, на 

відміну від вимоги та заборони, через які постулюється одноосібне право автора 

регламентувати дії адресата. Нанизування заборон одна на одну надає 

висловлюванню погрозливої тональності Niemand soll sich Blumen aneignen. 

Rasen darf man nicht betreten, Blüten nicht pflücken. Der Leipziger Zoo soll 

jederzeit vorbildlich aussehen [312, c. 12]. Зобов’язуючий та категоричний 

характер висловлення підсилюється прислівником jederzeit (із семантикою 

відсутності винятку) та графічними засобами (жирний шрифт для підкреслення 

важливості заборони).  

      Хоча заборона є категоричним мовленнєвим актом, який виключає 

можливість вибору реципієнта та має на меті чинення на нього тиску, автори 

путівника для сильнішого іллокутивного впливу та забезпечення суворості 

заборони використовують інтенсифікатори vor allem, nur, jegliches, jede, unter 

allen Umständen, unbedingt, grundsätzlich: Zur Aufrechterhaltung der Ordnung im 

Garten ist es auch erforderlich, daß jeder die Anordnungen des Personals unbedingt 

befolgt [312, c. 13]; Jede Werbetätigkeit, ambulanter Verkauf und Ähnliches sind 

untersagt [318, c. 94] та повтор заперечного займенника kein: Bitte füttern Sie stets 

nur einwandfreie Nahrungsmittel, keine verdorbenen, vor allem kein saures oder 

unreifes Obst! [284, c. 7]. 

      Cценарії можливих небажаних дій відвідувача та їх наслідки 

демонструються через попереджувальні вказівки за принципом «wenn-dann» 

Erleidet jemand durch Verstoß gegen die Gartenordnung selbst einen Schaden, so ist 

eine Haftung des Zoologischen Gartens ausgeschlossen [313 c. 102]; Übersteigen Sie 

die Absperrungen, begeben Sie sich mitunter in Lebensgefahr. Jeden Anspruch auf 

Schadenersatz, der sich daraus ergibt, müssen wir ablehnen [287, c. 7]. 

Безсполучникові підрядні речення умови відображають причинно-наслідкові 

зв’язки та слугують читачу попередженням про наслідки дій, негативних для 

нього, небажаність яких виражається не через заборону, а за схемою 

«констатація дії – констатація її негативного результату». Таким чином, автор 
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покладає повну відповідальність за поведінку на адресата і прямо дає зрозуміти, 

що виконання чи уникнення дії є в його інтересах. Замість звичного 

знеособлення зустрічаємо вказівку на адресанта, який постулює себе як групу 

осіб з правом приймати певні рішення. Хоча завдяки персоналізованому стилю 

зменшується дистанція між комунікантами, ситуація (як і у випадку заборон) 

передбачає конфлікт позицій, уникнення якого можливе за умови відповідної 

поведінки адресата.  

       Імпліцитне вираження заборони реалізується також через пропозиційний 

зміст, а саме: через асертивні мовленнєві акти, які фокусуються не на особі 

адресата, а констатують відомі кожному факти, прописні істини, але про них 

адміністрація зоопарку спеціально нагадує: Abfall und Papier gehören in die dafür 

bestimmten Behälter. Die Wege des Gartens sind nur für Fußgänger bestimmt. Der 

Spielplatz ist nur für Kinder eingerichtet. Absperrungen dienen Ihrem eigenen Schutz. 

Такі асертиви належать до непрямих іллокуцій, оскільки спрямовані на 

спонукання читача дотримуватись зазначеного, а також вірно його 

проінтерпретувати  і зрозуміти імплікатури, які полягають у виключенні інших 

варіантів дій (окрім зазначених у висловленні).  

       Забороняючи певні дії, автор оцінює їх як негативні і для переконання 

адресата наводить обґрунтування оцінки, таким чином «розбавляючи» текст з 

директивами (вимоги та заборони) інформативними мовленнєвими актами, 

знижуючи категоричність висловлення та уникаючи створення іміджу 

авторитарної інституції з правом видавати вказівки та не довіряти своїм 

відвідувачам. Правила поведінки містять чергування секвенцій «заборона / 

вимога» та «обґрунтування», які залежно від послідовності у тексті, пов’язані 

- експліцитно засобами каузативності (прислівники причини daher, наслідку so) 

та підрядними реченнями мети  um … zu : Süßigkeiten sind für viele Tiere Gift! 

Daher ist den Besuchern jegliches Füttern untersagt [312, c. 12]. Um unsere Tiere 

gesund zu erhalten und auch die Besucher vor oft ungeahnten Schaden zu bewahren, 

muß jeder, der in den Zoo kommt, einige Regeln kennen [313, c. 102]; 
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- асиндетично з акцентуванням уваги на мотивах небажаності вчинення дії через 

вираження ймовірних негативних наслідків у реченнях умови з wenn і з 

кон’юнктивом та наведення доказів-результатів дій відвідувачів у реченнях 

минулого часу.  

       Таким чином, формуються міні-комплекси з обґрунтування та пояснення; 

наприклад, у берлінських путівниках з 1950-х років правила поведінки 

оформлені у вигляді пронумерованого списку за схемою «правило (виділено 

жирним чи червоним шрифтом) – обґрунтування» 1. Das Füttern ist grundsätzlich 

untersagt. Bei rund 2.3 Millionen Besuchern im Jahr nehmen die Tiere zwangsläufig 

Schaden, wenn jeder ihnen auch nur einen kleinen Brocken reicht. Anomales 

Verhalten, Krankheiten und sogar der Tod sind die Folgen unkontrollierten Fütterns 

[290, c. 141]. Заборона годувати тварин обґрунтовується в підрядному реченні 

умови з унаочненням масштабів (великі цифри на позначення чисельності 

відвідувачів) та неминучості (zwangsläufig) результатів дій. Сполучник 

протиставлення nur та контраст чисельних показників (мільйони – кожен) 

підкреслюють особисту відповідальність відвідувача за наслідки вчиненого, які 

перераховуються як однорідні члени речення за принципом градації з 

підсиленням смислового значення, залежно від шкоди, завданої тварині, при 

цьому третій елемент, лексема Tod з негативною конотацією (актуалізація семи 

«завершення життя»), супроводжується інтенсифікатором, прислівником sogar, 

для підкреслення серйозності наслідків. Перформатив die Folgen unkontrollierten 

Fütterns надає завершеності відрізку тексту і відсилає читача до його початку (за 

Б. Зандіг це мовленнєва дія для побудови тексту Abrunden [234, c. 178]), 

формуючи у його свідомості логічний причинно-наслідковий ланцюг (негативні 

наслідки, тому годування тварин суворо заборонено).  

      У лейпцизьких путівниках 1960-70-х років опубліковані розгорнуті 

правила поведінки (порівняно з берлінськими екземплярами з 5 пунктами вони 

налічують 9-11 непронумерованих пунктів), детальний виклад яких 

забезпечується також дублюванням заборон за такою схемою послідовності 

секвенцій «заборона – обґрунтування – заборона»: Es ist unter allen Umständen 
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unzulässig, in die Käfige Spiegelscherben, Zigaretten, Papier oder irgendetwas 

anderes zu stecken oder zu werfen. Das hat schon oft zu Schädigungen von Tieren 

geführt, deren Empfindlichkeit die Besucher unterschätzten. Nichts in die Käfige 

werfen! [312, c. 12].  

      Відрізок тексту розпочинається із перформативної заборони (у 

безособовому реченні з іменним присудком) кількох дій (stecken і werfen), які 

узагальнюються у наступному реченні-обґрунтуванні через артикль das. На 

відміну від попереднього прикладу, обґрунтування реалізується через 

констатацію явищ, які відбулись у минулому, і має сильніший переконувальний 

вплив на читача, оскільки надає фактуальну інформацію, отриману емпіричним 

шляхом (досвід працівників зоопарку). Уточнення schon oft підкреслює 

повторюваність неправильних дій відвідувачів, спричинених відсутністю 

зоологічних знань. Підрядне означальне речення містить предикацію «тварини є 

чутливими», яка є другим компонентом обґрунтування. За стислим 

обґрунтуванням (одне складнопідрядне речення) йде директива з наказовою 

інтонацією, яка майже повторює початкову вимогу за змістом, але має значно 

сильніший ілокутивний вплив на читача, реалізуючи емфазу через безособове 

звертання, категоричність спонукання, заперечний займенник nichts та жирний 

шрифт.  

         Цікаве рішення оформлення заборон презентує путівник берлінського 

зоопарку 1958 року, де у вигляді окремих текстових елементів внизу на деяких 

сторінках розміщені малюнки тварин разом з реченнями в імперативі  Bitte keine 

Süßigkeiten füttern! Sie sind Gift für die Tiere! Через імітацію коміксів (тварини, що 

розмовляють) відбувається вплив на емоції читача, мотивуючи його 

дотримуватись правил, а заборони не сприймаються як face threating act.  

      Варто зауважити, що персоналізований стиль та формулювання правил у 

вигляді прохань характерне лише для віденських путівників 1970-90-х років. 

Текст з правилами займає лише 1/3 сторінки на початку путівника і не має 

виразних сигналів відмежування від іншого тексту путівника (він розташований 

на одній сторінці з історичною частиною без окремого заголовку). Замість 
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експліцитного вираження заборон у безособових та пасивних конструкціях 

зустрічаємо ненав’язливі вказівки Wir machen vor allem auf das Fütterungsverbot 

– und in Ihrem eigenen Interesse – auf die Bedeutung von Gittern und Absperrungen 

aufmerksam, прохання та речення в активі з агенсом та модальними дієсловами 

Wir müssen die Benutzung solcher Apparate auch im Interesse schreckhafter Tiere 

verbieten und bitten aus dem gleichen Grund, vom Blitzlicht so wenig wie möglich 

Gebrauch zu machen [305, c. 4]. Таким чином, автор не уникає постулювання себе 

як особи, що володіє правом формулювати заборони, але завдяки відсутності 

категоричності (через модальні дієслова підкреслюється вимушеність автора 

встановлювати правила) його образ не є авторитарним, а стосунки з адресатом 

базуються на співпраці. Стислість правил можлива завдяки включенню 

обґрунтувань у заборони у вигляді сталих прийменникових виразів aus dem 

gleichen Grund,  im Interesse та підрядних означальних речень wir müssen 

Fortbewegungsmittel verbieten, die andere Besucher gefährden könnten. Крім 

звичної комбінації сентенцій «вимога-обґрунтування» правила містять одне 

речення для вираження альтернативи Es gibt heute schon sehr lichtempfindliche 

Filme, die ein Photographieren ohne Blitz erlauben, яке підтверджує, що автор 

віддає перевагу пом’якшеному тону, характерному для симетричних 

комунікативних ситуацій. Крім цього, адресант демонструє розуміння бажань 

відвідувача, здійснює акт недозволу замість прямої заборони, який фігурує як 

реакція на можливі наміри адресата So verlockend es für Kinder sein mag, auf Rasen 

zu spielen – wir können dies nicht erlauben und bitten um Verständnis dafür, da… 

Зауважуємо ще одну секвенцію, нетипову для тексту з правилами поведінки 

інших путівників, «прохання про розуміння заборони», яка може бути 

інтерпретована як вибачення за необхідність дотримання правил та як засіб 

уникнення конфліктів.  

      Загалом, у всіх правилах поведінки є підтвердження того, що 

комунікативний намір автора полягає у схилянні адресата до певних дій, не 

знижуючи його статус та дотримуючись рівнозначності ролей комунікантів. 

Бажання автора показати дружній характер взаємин втілюється на початку 
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тексту у вступних реченнях-проханнях, які допомагають «урівноважити» 

високий ступінь категоричності наступних директив, створюючи враження, що 

вони є частиною загального мовленнєвого акту «прохання», який реалізується у 

комунікативний ситуації співпраці, взаємодопомоги та порозуміння між 

учасниками Wir bitten Sie daher, folgendes zu beachten [290, c. 141]; Wir bitten die 

Besucher [318, c. 94]; Wir bitten alle Besucher, uns, bei der Pflege der Tiere und der 

Erhaltung des guten Zustandes der Gebäude, der Wege und der Anpflanzungen zu 

helfen [312, 12]. Зазначена на початку розділу дилема працівників зоопарку 

виявляється у мовному оформленні правил поведінки. Додавання обґрунтувань 

та пояснень заборон спрямоване на зниження градусу емоційної напруги, 

зокрема, емоцій незадоволення та розчарування, які можуть виникнути в 

адресата через неможливість виконати дії щодо тварин (нагодувати та 

доторкнутись), а також емоції роздратування унаслідок відчуття тиску, 

спричиненого обов’язковим виконанням багатьох вимог. Тому обмежена 

кількість вимог, їх стисла форма, відсутність повторів та наявність обґрунтувань 

належать до стратегії уникнення конфлікту позицій. Типове вираження вимоги – 

спонукальне речення – лише у трьох випадках має окличний знак, що значно 

знижує категоричність висловлення. Безособові конструкції підкреслюють зміст 

заборони, а не фокусуються на особі адресата, що послаблює відчуття 

посиленого впливу на нього.  

     З іншого боку, автори путівника усвідомлюють, що зоопарк гіпотетично є 

об’єктом підвищеної небезпеки для людей і тварин за умови (не)виконання 

певних дій. Тому для забезпечення розуміння вимог адресатом автори активно 

використовують експліцитні заборони (перформативи, заперечні слова, модальні 

дієслова зі значенням необхідності müssen, наказу sollen та  заперечення дозволу 

dürfen nicht, інтенсифікатори у категоричних актах). Зазначимо, що в усіх 

правилах поведінки перші вимоги-заборони стосуються поведінки щодо тварин 

(заборона годувати, торкати, дратувати); за ними йдуть директиви, виконання 

яких необхідне для збереження здоров’я та життя відвідувачів (не перехилятись 

через загорожі) і підтримання порядку на території. Акцент на тваринах 
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пояснюється їх особливим становищем в зоопарку (віддзеркалене у 

концептуальних змінах зоопарку ще на початку XX століття, згідно з якими 

зоопарк – це, у першу чергу, місце для тварин, а не для розваг людей).  

      Вилучення частини тексту «правила поведінки» з путівників по зоопарку 

свідчить не про її другорядну роль та недостатнє інформаційне навантаження, а 

спричинене рішенням зоопарку публікувати детальні регламентуючі тексти на 

інтернет-сторінці. Лейпцизький зоопарк пропонує перелік пронумерованих 

правил під звичною назвою Zoo-Ordnung https://www.zoo-leipzig.de/zoo-ordnung/, 

які за змістом та формулюваннями схожі на правила поведінки путівників 1960-

70-х років. Берлінський https://www.zoo-berlin.de/fileadmin/downloads/pdf/zoo та 

ганноверський https://www.zoo-hannover.de/de/content/zoo-ordnung зоопарки 

розширили та інтегрували правила поведінки у текст юридичного дискурсу під 

назвою Allgemeine Geschäftsbedingungen (умови та положення) з пунктами, які 

частково повторюють вимоги з путівників Umgang mit unseren Tieren та зовсім 

новими Werbung, Verkauf und Akquise. Притаманна регламентуючим текстам 

віденських путівників стислість зберігається і в сучасному оформленні: правила 

поведінки викладені у розділі FAQ під заголовком Nicht erlaubt у вигляді 

секвенцій «питання-відповідь» https://www.zoovienna.at/besuch-und-tickets/faq-

der-tiergarten-von-bis-z/#not-permitted.  

 

2.4.5. Історична частина тексту 
 

 

Наявність частини тексту про історію зоопарку у багатьох путівниках 

(відсутня у 7 із 26 екземплярів) свідчить про намагання автора надати реципієнту 

якомога повніше уявлення про зоопарк і не обмежуватись лише констатацією 

сучасного стану інституції (зокрема, через інформацію про тварин, які на час 

створення путівника перебували в зоопарку), оскільки ознайомлення з історією 

дає можливість краще зрозуміти масштаби розвитку зоопарку та успіхи і 

труднощі його сьогодення. На початку 1950-х років усі чотири зоопарки 

(Берлінський 1844, Ганноверський 1865, Лейпцизький 1878 та найстаріший у 

https://www.zoo-leipzig.de/zoo-ordnung/
https://www.zoo-hannover.de/de/content/zoo-ordnung
https://www.zoovienna.at/besuch-und-tickets/faq-der-tiergarten-von-bis-z/#not-permitted
https://www.zoovienna.at/besuch-und-tickets/faq-der-tiergarten-von-bis-z/#not-permitted
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світі Віденський зоопарк 1752 року) налічували близько ста років і пережили 

насичений час (об’єднання Німеччини 1871, дві Світові війни, економічна криза 

1930-х років). Зважаючи на тривалість періоду та бурхливий історичний 

контекст, перед автором путівника постає питання селекції моментів, ключових 

для зоопарку, які виступають «вузлами» та відправними точками у ланцюгу 

подій. Тексти про історію розміщені до чи після основної частини тексту; хоча 

перший варіант видається більш логічним з погляду на хронологічну 

послідовність (опис етапів розвитку зоопарку в історичній частині передує опису 

актуального стану зоопарку як результату розвитку в основній частині), у 

більшості екземплярів переважає саме другий варіант, що сигналізує другорядну 

роль історичної частини тексту як доповнення до основної частини для адресатів 

з підвищеним інтересом до зоопарку, для яких становлення інституції є 

необхідним елементом знання про неї. Зауважимо, що до набуття популярності 

інтернету та сторінок у Вікіпедії путівник був базовим джерелом інформації про 

історію зоопарку.  

Оскільки історична частина охоплює етапи розвитку зоопарку у 

хронологічній послідовності, темпоральність є категорією, яка забезпечує 

когерентність тексту, його лінійний виклад та пов’язує повідомлення про окремі 

події в єдине ціле [30, c. 67]. Незважаючи на розгортання подій у часі як 

домінанту композиційно-мовленнєвої форми «розповідь», у історичній частині 

використовується дескриптивний розвиток теми (за К. Брінкером «тема 

упорядкована у часі»), типовий для текстів з описом подій, що вже відбулися 

(новини, звіти) [141, с. 60]. Хронологічний принцип організації тексту 

передбачає відповіді на питання «що і коли відбулося?» та використання мовних 

засобів на позначення подій (предикати минулого часу) та часових відношень.  

Фактуальність фігурує як основна ознака цієї частини тексту, адже описане 

ґрунтується на реальних фактах, відтворюючи які автор вводить такі основні 

змістові елементи як 

- особи, які мали стосунок до становлення зоопарку: засновники та директори 

зоопарку, яких автор називає поіменно, надає додаткову інформацію про 
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діяльність через складнопідрядні означальні речення Dr. Maximilian Schmidt, der 

vorher 25 Jahre Direktor des Frankfurter Zoos gewesen war, прикладки Ihr 

Nachfolger wurde Dr. Heinz-Georg Klös, vorher Direktor des Tiergartens Osnabrück 

та дужки Unter Pinkerts Nachfolger (Pinkert war bis 1909 Direktor) і зазначає їх 

особистісну характеристику через прикметники unternehmungslustiger, 

tierliebender Lausitzer та прийменникові фрази Mit Energie und Optimismus machte 

sie [K. Heinroth] sich daran; 

- приміщення для тварин (створені, реставровані та модернізовані), 

найменування яких виражені переважно складними іменниками (назва виду як 

визначальне слово + лексеми Anlage, Haus, Abteilung). Перелік приміщень (від 

двох до десяти назв) віддзеркалює успішність діяльності зоопарку у певний 

період. 

Змістові елементи поєднуються у реченнях в активі і пасиві, при цьому у 

пасивних конструкціях агенс не замовчується, а підкреслюється через 

прийменникові фрази aus seiner Dienstzeit, unter ihm, unter Leitung / Führung, dank 

der Aktivität, auf Initiative: Aus seiner Dienstzeit können die Affenhäuser, das 

Vogelhaus, der Wirtschaftshof, die großzügigen Bärenfreianlagen, das Raubtierhaus 

mit seiner Nachttierabteilung, der Anbau an das Aquarium und die Renovierung des 

Altbaus sowie die Zooerweiterung in den Tiergarten genannt werden  [289, c. 137].  

Виділення жирним шрифтом важливих подій та імен директорів (графічні 

засоби членування тексту), зміна яких свідчить про новий етап розвитку 

зоопарку, є засобами зв’язності тексту. Відсутність виділення шрифтом у 

великих історичних частинах (3-4 сторінки) утруднює сприйняття змісту тексту, 

не надає реципієнту точок опори у цьому процесі. Поява нового імені в тексті 

(також без графічного виділення у вигляді абзацу) сигналізує перехід до 

наступного періоду.  

Чіткість і об’єктивність досягається не лише зазначенням імен осіб та назв 

приміщень, а й упорядкуванням подій у часі. Берлінські екземпляри 

характеризуються максимальною точністю, яка виявляється у зазначенні таких 

сегментів часу, як дні тижня (разом із звичними для текстів про історичні події 
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числових позначень років – історичних дат), які, як й імена, маркують «нове» у 

тексті (прихід на посаду / залишення посади, відкриття нових приміщень) Dr. 

med. Heinrich Bodinus trat sein Amt am 1. Oktober 1869; 71jährig übergab er am 1. 

Januar 1932 seinem Sohn Dr. Lutz Heck das Amt des wissenschaftlichen Direktors 

[287, c. 110; 288, c. 109]. Проте в усіх путівниках зазначається дата створення 

зоопарку у форматі дд/мм/рр Nach einjähriger Bauzeit stellte Franz Stephan von 

Lothringen am 31. Juli 1752 bei einem ersten Rundgang seine Menagerie vor [306, c. 

88], що підкреслює значення події й уможливлює внесення дати до календаря на 

зразок дня народження.  

Перший повоєнний путівник Берлінського зоопарку 1951 року (у 1946 році 

була опублікована лише брошура з чотирьох сторінок із короткими відомостями 

про тварин та рекламними текстами) вирізняється з-поміж інших історичною 

частиною, присвяченою подіям воєнного періоду 1941-45 років. Замість 

типового для історичної частини формулювання (прийменникової Aus der / zur 

Geschichte des Gartens або номінативної фрази Geschichtlicher Rückblick / 

Entstehung und Werdegang) цей путівник використовує заголовок Im Krieg und 

nach dem Kriege і викладає лише певний (найтяжчий) період історії зоопарку, 

зокрема, містить опис збитків зоопарку від бомбардувань. Трагічна атмосфера, 

страждання тварин та боротьба працівників зоопарку за збереження приміщень 

та їх мешканців фігурують як трагічні об’єкти [196, c. 33], через які текст набуває 

тональності трагізму. У тексті відсутні питальні та окличні речення як вираження 

інтенсивних почуттів, натомість використовуються довші паузи (крапка з комою 

та двокрапка у 6 з 19 речень у відрізку тексту) для акцентування уваги на 

кількості зруйнованих приміщень. Перелік як інтенсифікатор трагічної 

тональності [50, с. 310] застосовується для найменувань приміщень, які 

поєднуються не зі звичними для інших путівників лексемами entstanden, 

modernisiert, wiederhergestellt, а з дієсловами зі значенням «знищення», тому 

кількість елементів у переліку будівель має протилежну до інших путівників 

функцію: унаочнює масштаб руйнувань, трагічність яких підсилюється 

меронімами на позначення малих сегментів часу An diesem Abend wurde eine 
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ganze Reihe Gebäude in Trümmer gelegt oder verbrannte; so das Affenhaus, die 

indischen Hirschhäuser, das Elefantenhaus, das Bauernhaus, das Vogelhaus, das alte 

Straußenhaus, der Hundezwinger, auf dem Wirtschaftshof das Verwaltungsgebäude, 

die Werkstätten und der Futterboden, ferner das Direktorhaus, das Quarantänehaus, 

das große Raubtierhaus, das Antilopenhaus, der Bauhof und der Kaisersaal des 

Hauptrestaurants [284, c. 10]. Текст насичений мілітарною тематикою 

(ізотопічний ряд «війна»): нагромадження іменників der erste Bombenwurf, der 

nächste schwere Bombenangriff, Spreng-, Brandbomben, Volltreffer, Blindgänger, 

синонімічних предикатів зі значенням «знищити / пошкодити» vernichten, 

zerstören, zertrümmern, verbomben, verbrennen, beschädigen, großen Schaden 

anrichten та воєнних метафор з негативним аксіологічним спрямуванням in 

Trümmer legen, in ein Feuermeer / in Ruinen verwandeln, Raub der Flamme / ein 

wüstes Schlachtfeld werden, zum Opfer fallen надає тексту «негативної» динаміки, 

ритм переліку підкреслює неможливість зупинити процес знищення, результат 

якого виражений метафорою з називанням емоції жаху kurz der Garten war ein 

Bild des Grauens. При переліку спостерігаємо повтор граматичної структури 

речення за принципом «часове позначення – суб’єкт дії – дія – об’єкт дії» –  

граматичний паралелізм Am 30. Januar 1944 erfolgte ein größerer Bombenangriff 

auf den Zoo, der schweres Unglück brachte: […]. Наростання емоційно-смислового 

напруження забезпечується клімаксом, при цьому останній член переліку 

відрізняється від попередніх двох метафоричним значенням, що підсилює 

експресивність висловлення Zwei schwere Sprengbomben, vier Luftminen und ein 

Regen von Brandbomben verwandelten den bis dahin mustergültigen Erholungsplatz 

der Berliner in ein Feuermeer. Констатація зазначених у цьому путівнику втрат 

узагальнюється через контраст кількісних позначень Über 30% des gesamten 

Tierbestandes fiel diesem nur 15 Minuten dauernden Luftangriff zum Opfer, який є 

ефективним засобом художнього впливу у наступних екземплярах Der 2. 

Weltkrieg zerstörte in wenigen Stunden die Arbeit von 100 Jahren. 1939 besaß der Zoo 

über 4000 Säugetiere und Vögel in rund 1400 Arten. […] überlebten 91 Tiere jene 

Schreckenszeit [291, c. 136].  
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Варто зауважити, що Берлінський зоопарк зазнав найбільших з усіх 

зоопарків Німеччини втрат унаслідок воєнних дій через розташування у столиці 

та поблизу бункера Гітлера [198, c. 252]. Підтвердження менших збитків 

Ганноверського та Лейпцизького зоопарків констатуємо у мовному оформленні 

відрізків історичної частини про воєнний період: відсутні контраст «до-після 

війни» та вербалізація почуття трагічного. У лейпцизькому екземплярі 1957 року 

відображення збитків реалізується в складносурядному реченні, яке, незважаючи 

на перелік та драматичний потенціал об’єктів зображення, не має вираженої 

драматичної тональності, оскільки після нього відразу ж наводяться позитивні 

факти, елімінуючи початкові хвилювання Fast alle Gebäude brannten, mehrere 

wurden durch Sprengbomben zerstört, viele Tiere gingen verloren. Dank der 

Wachsamkeit der Belegschaft wurde das meiste gerettet [311, c. 4]. У ганноверському 

путівнику 1975 року застосовано подібний перехід від негативного до 

позитивного повідомлення з відкритою емоційною оцінкою (емоція радості 

експліцитно виражена прислівником) […] wurden, bis auf wenige Anlagen, die 

gesamten alten Zooeinrichtungen zunichte gemacht. Glücklicherweise konnte ein Teil 

des Tierbestandes durch eine rechtzeitige Überführung in das Alfelder Stammhaus der 

Firma Ruhe gerettet werden [318, c. 83]. 

Контраст як засіб структурно-смислової організації застосовується в 

історичній частині. Принцип протиставлення елементів як виразник 

дихотомічного сприйняття світу та дуальності дійсності використовується у 

тексті для емоційно-естетичного впливу, сприяє виявленню подібностей і 

відмінностей опозиції [34, с. 7; 28, с. 11]. У путівниках протиставлення 

актуалізується в описі періодів підйому та занепаду / стагнації зоопарку, які 

виражаються лексемами з позитивною та негативною оцінкою відповідно  Neue 

Aktien wurden ausgegeben, und mit diesem Gelde wurden neue Tierhäuser gebaut; 

dadurch angelockt, stieg die Zahl der Besucher und damit die Kasseneinnahmen 

erheblich. Als 1884 Dr. Bodinus starb, hatte dieser glanzvolle Aufstieg des Gartens 

seine Kräfte aufgezehrt, und in der Entwicklung war ein Stilstand eingetreten [287, c. 

11].  
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Основними засобами експлікації контрасту виступають лексичні маркери 

(синтаксичні засоби вираження контрасту відсутні); контрастиви серед 

іменників, прикметників і дієслів позначають протилежні явища, ознаки та дії 

Aufstieg ↔ Stillstand / Stockung / Rückschlag / Krise; glanzvoll / großzügig ↔ 

mühsam / bescheiden / wenig erfolgreich; aufwärts gehen / verbessern / modernisieren 

↔ Ende nehmen.  

Протиставлення, а отже, і контраст характерний для опису періоду від 

заснування до 1950-х років, оскільки надалі у тексті тематизуються лише успіхи 

зоопарку. Через прийом контрасту автор відображає буремні та складні роки 

функціонування інституції, підкреслюючи результативність дій завдяки 

лексемам aufopferungsvoll / aufopfernd: durch die aufopferungsvolle Arbeit aller 

Beteiligten konnte diese Krise überwunden werden [305, c. 6]; ohne den aufopfernden 

Einsatz von Frau Dr. Heinroth wäre das Schicksal des Zoologischen Gartens Berlin 

wohl besiegelt gewesen [288, c. 12]. Дієприкметник aufopfernd слугує оцінці, 

характеристиці працівників як відданих зоопарку осіб, розбудова якого 

супроводжувалася труднощами і вимагала моральних та фізичних зусиль.  

      З 1950-х років історична частина тексту берлінських путівників 

завершується наведенням кількості тварин зоопарку за їх групами та видами 

станом на початок року, що є своєрідним підсумком розвитку зоопарку у вигляді 

умовної таблиці.  

Am 1. Januar 1975 besaß der Beliner Zoo 

1066 Säugetiere      in 233 Arten 

596 Reptilien          in 301 Arten….. 

                  Insgesamt also    13 812 Tiere in 2285 Arten  

До 1980-х років історична частина тексту містила відрізок про плани 

розбудови інституції, перехід до якого маркується зміною часових форм 

(майбутній час дієслів, зокрема, у пасивних конструкціях з модальними 

дієсловами), предикатами зі значенням прийдешності steht vor uns, ist vorgesehen 

та лексемами з семою «план» Neben dem geplanten Neubau eines großzügigen 

Menschenaffenhauses mit weiträumigen Freianlagen steht die Ausgestaltung des 

Geländes entlang der Straße noch vor uns. Hier sollen neue Anlagen für Bären, 
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Freianlagen für indische Huftiere sowie für Bergtiere gebaut werden. […] wird die 

Bautätigkeit sicher nicht nachlassen [318, c. 83]; 1976 wird das im Jahre 1874 

begonnene Tropenhaus fertiggestellt worden sein [287, c. 110]. Реалізацію планів 

можна перевірити у наступних виданнях (чи з’являться зазначені приміщення як 

нові змістові елементи в основній частині тексту) і під час відвідин зоопарку; 

автор застосовує конкретизацію (назви приміщень та час відкриття), уживає 

футур II та підсилювальний прислівник sicher для переконання адресата у 

безумовному завершенні дії. У новіших путівниках (лейпцизькі 2003-2013, 

ганноверські 1997, 2002 екземпляри) змістовий елемент «плани» був винесений 

у передмову, а у фіналі історичної частини повідомляється про сучасний стан 

діяльності зоопарку (завдання та цілі) та надається узагальнена характеристика 

інституції з акцентуванням її особливостей.  

Віденські та лейпцизькі путівники 2000-х років змінюють оформлення 

історичної частини і тяжіють до стислого викладу. У новіших  екземплярах 

Лейпцизького зоопарку замість суцільного тексту зі складними реченнями 

використовується хронологічна таблиця (нелінійний текст) з номінативними 

фразами 1929 Fertigstellung der Bärenburg та простими реченнями. Табелярна 

форма «біографії» зоопарку фокусується лише на одному змістовому елементі 

(приміщенні) та ілюструє розбудову зоопарку через додавання їх найменувань з 

роками, що свідчить про стислість викладу інформації у тексті з мовленнєвою 

формою «повідомлення / розповідь». Такий варіант історичної частини має 

інформативну цінність для реципієнта після відвідин зоопарку у випадку його 

зацікавлення певною будівлею і є більш придатним для внутрішнього 

документообігу інституції (хронологічний фактаж як фіксація змін території).  

В історичну частину віденських путівників 2000-х років інтегрований 

перелік назв збудованих приміщень у хронології з 1992 до 2002 року як 

унаочнення найбільш успішного періоду діяльності. Зауважимо, що в цих 

екземплярах відсутня експресивність та оцінність, констатація фактів 

відбувається без емоційної участі автора. На відміну від усіх берлінських та 

ранніх лейпцизьких і ганноверських путівників (1950-1980-х років) простежуємо 
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намагання автора конденсувати зміст (текст складається з 14 речень, 10 з яких 

прості розповідні речення), обравши з 250-річної історії зоопарку лише дев’ять 

значущих подій / осіб та виокремивши їх у відрізках тексту з вираженими 

сигналами членування (пропуск рядка та зазначення року або імені особи як 

ініціальних елементів). Таке доступне для швидкого огляду оформлення 

історичної частини тексту розраховане на побіжне ознайомлення адресата з 

певними етапами розвитку зоопарку без наголошення елементів змісту (за 

винятком конструкції «один з» для підкреслення важливості етапу Das Jahr 1992 

brachte eine der größten Veränderungen seit Bestehen des Tiergartens. Ab dieser Zeit 

arbeitet der Schönbrunner Tiergarten als Gesellschaft m. b. H. [307, c. 100]).  

У віденських путівниках 1970-90-х років історична частина 

розпочинається не з власне історії зоопарку (їй присвячена друга половина 

тексту), а охоплює ширший контекст і інформує про становлення зоопарку як 

інституції з найдавніших часів, зазначаючи завдання сучасного зоопарку 

(роз’яснювальна робота серед відвідувачів, захист тварин, пропозиції розваг). На 

противагу вище згаданим путівникам зі спрощеним викладом, у цьому 

екземплярі зустрічається порушення хронологічної послідовності тексту та 

прогресія з «тематичним стрибком»  Die absolut ältesten Tiergärten gab es in China 

und Ägypten bereits im zweiten Jahrtausend vor Christi Geburt – Fragen wir nach 

den Aufgaben eines modernen Tiergartens – Inzwischen hat die «International Union 

for conservation of nature and natural resources» Rotbücher über die gefährdeten 

Arten herausgegeben – Wie in anderen Residenzstädten gab es auch in Wien bereits 

seit dem 15. Jahrhundert Vorläufer unseres heutigen Zoos [304, c. 4]. Позмінне 

уживання форм минулого і теперішнього часів (за відсутності аксіологічного 

навантаження бінарної опозиції «негативне минуле-позитивне сьогодення») та 

темпоральних лексичних маркерів виконує прагматичну функцію, ілюструючи 

розвиток Віденського зоопарку як включеного в зоологічний дискурс об’єкта.  

Таким чином, принцип розгортання тексту «від загального (історія 

зоопарків та відношення «людина-тварина») до конкретного (історія 

Шенбрунна)» замінює часову послідовність. Необхідність розвитку зоопарку 
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відповідно до здобутків зоопарківської біології (наука, яка вивчає та розробляє 

методи оптимального утримання тварин у неволі) та з метою збереження 

історичних будівель виражена у цитуванні слів директора зоопарку Отто 

Антоніуса (1925-1937) у вигляді прямої мови Antonius hat sich in voller Erkenntnis 

der Tatsache, daß „der Tiergarten auch heute noch in seiner künstlerischen Einheit 

und Geschlossenheit seiner Gesamtanlage eine historische und architektonische 

Sehenswürdigkeit darstellt“, um die Modernisierung einzelner Objekte nach neuen 

tiergärtnerischen Erkenntnissen bemüht [304, c. 4]. Цитата як риторичний прийом 

слугує характеристиці зоопарку, яка, завдяки посиланню на авторитетну особу, 

претендує на загальне схвалення, а також підтверджує інформацію автора тексту 

про справи  директора зоопарку. 

Підсумовуємо, що темпоральність як лінгвістичний аспект категорії часу 

[І. Р. Гальперін 1977, З. Я. Тураєва 1986] в історичній частині путівників 

виражається звичними морфологічними (різні часові форми) та лексичними 

засобами (прислівники часу dann, gleichzeitig, heute; прийменниково-іменні 

структури nach Beendigung / Ende des Krieges, bis zu seiner Pensionierung, in den 

folgenden Jahren). Завдяки цифровому зазначенню дат (зокрема, роки та дні) та 

називанню імен директорів забезпечується необхідна для усіх історичних текстів 

ознака «правдивість». Точність і хронологічна послідовність викладу ґарантують 

легке сприйняття тексту, хоча рекурентність змістових елементів (час – особа – 

приміщення) і нагромадження більш ніж трьох найменувань приміщень 

сприяють монотонності. Особливістю переліку у цій частині тексту путівників є 

його різний прагматичний потенціал залежно від змісту: перелік 

використовується для підкреслення як успішної діяльності, так і збитків 

зоопарку. Емоціоналізація, звертання до емоцій адресата [131, c. 92; 195, с. 144] 

зустрічається у фрагментах тексту з трагічною тональністю, спричиненою темою 

опису (зоопарк під час війни). У часовій тріаді минуле – теперішнє – майбутнє 

актуалізуються переважно перші два елементи, при цьому минуле 

об’єктивується через прийом контрасту (чергування негативних та позитивних 

аспектів), який віддзеркалює складнощі під час становлення інституції. 
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Відсутність контрасту свідчить про стабільність та сталий розвиток, упевненість 

в якому виражається через вербалізацію часового плану «майбутнє». 

Серед видань 2000-х років історична частина як суцільний текст 

зберігається лише у берлінських екземплярах, лейпцизькі редукують історію 

зоопарку до хронологічної таблиці із зазначенням збудованих приміщень без 

інших мовних засобів вираження темпоральності, а у віденських (крім 2000 та 

2002 років) та ганноверських путівниках відомості про історію не виокремлені у 

частину тексту і фрагментарно розміщені у передмові та в основній частині.  

Недостатня увага автора до історичної частини пояснюється кількома 

факторами:  

- необхідністю зменшення обсягу путівника, оскільки автор передбачає рецепцію 

передусім під час відвідин зоопарку;  

- надлишковістю детальної інформації про історію для більшості відвідувачів, 

тому що основний обʼєкт їх уваги (Aufmerksamkeitspunkt) – це тварини зоопарку, 

котрі не належать до головних змістових елементів історичної частини;  

- появою нових змістових елементів, які стосуються актуального стану зоопарку 

(напрямки діяльності, розваги, особливе розміщення тварин «за континентами»), 

та доцільністю їх детального висвітлення.  

Другорядність історичної частини тексту і бажання автора висунути на 

перший план часовий вимір «теперішнє» спостерігаємо також на інтернет-

сторінках зоопарків: наприклад, на головній сторінці Лейпцизького зоопарку 

https://www.zoo-leipzig.de/startseite/ заголовок актуальної, нової інформації 

Aktuelles розміщений у центрі сторінки поряд із заголовками важливих для 

відвідин відомостей Tickets / Ihr Zoobesuch та повідомлень про тварин Unsere 

Tiere. Натомість відшукування відомостей про історію зоопарку потребує трьох 

переходів за лінками, при цьому лише друге посилання має відповідну назву  Wir 

über uns → Zoo-Historie →  Hier geht’s zur Geschichte.  

 

 

https://www.zoo-leipzig.de/startseite/
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

     1. Історія зоопарків супроводжується путівниками із самого початку. 

Путівники з’явились незадовго після заснування зоопарків у другій половині 

XIX ст., епоху розквіту бюргерства та накопичення знань (зокрема, з 

природничих наук), як засіб навчання та освіти населення. Зразком для перших 

німецькомовних путівників по зоопарку (у 1845 році Берлінський зоопарк 

випустив перший путівник) були пам’ятки та записки-об’яви із зображенням 

диких тварин і короткими відомостями про них у пересувних звіринцях та 

князівських менажеріях, а також путівники по раніше заснованим зоопаркам 

Лондона 1828 та Амстердама 1838. 

     2. Учасниками комунікативної ситуації стосовно путівників по зоопарку 

виступають автори (як правило, директор та куратори) та читачі путівників, які 

водночас фігурують у ролі (потенційних) відвідувачів зоопарку. Асиметричність 

комунікативної ситуації виявляється у різниці обсягу знань про види тварин між 

учасниками, зменшення якої можливе завдяки путівникам. Колективне 

авторство маніфестується у тексті займенником wir (за винятком написаного від 

першої особи лейпцизького путівника 1957 року).  

     3. Путівники по зоопарку характеризуються різнорідністю форматів, які є 

невербальними симптомами річниць заснування і концептуальних змін 

зоопарку, а також очікувань автора щодо рецепції тексту (малі формати 

сигналізують можливість рецепції під час прогулянки зоопарком, а подовжені та 

з альбомною орієнтацією – поза зоопарком). Розмежування передбачених 

ситуацій рецепції путівника може виявлятись також і в змісті (лейпцизькі 

путівники), в якому розділ основної частини з вербалізацією шляху по зоопарку 

з’являється окремо під назвою Zoorundgang / Ein Rundgang durch den Zoo.  

     4. Для назв путівників по зоопарку використовуються кілька лексем, у трьох 

з яких Wegweiser, (Zoo)Führer, Begleiter актуалізується орієнтувальна, і в одній 

Handbuch – інформативна функції путівника. Незважаючи на набуте після Другої 

світової війни негативне забарвлення лексеми Führer усі путівники (крім 
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берлінських) використовують її, наголошуючи на традиційності зоопарку як 

інституції з багаторічною історією.  

    5.  Текст як завершене ціле має ієрархічну структуру і складається з частин 

тексту, тематично-функціональних одиниць, розділених між собою за змістом та 

формально (графічно), у межах яких виділяють менші частини, сегменти частин 

тексту. У путівниках по зоопарку виокремлюємо основну (опис тварин, 

приміщень та розваг зоопарку) частину тексту, оточену іншими, які виконують 

рамкову функцію. До них належать: опис історії зоопарку (історична частина 

тексту), правила поведінки у зоопарку (регламентуюча частина тексту), 

передмова, зміст, рекламні повідомлення. 

     6. Рекламні повідомлення у путівнику містять переважно лексеми з 

предметно-раціональним значенням замість типових для реклами імперативу і 

суперлативу, що послаблює маніпулятивний вплив, набридливість та 

агресивність реклами і не шкодить репутації зоопарку як серйозної інституції.  

     7.  Унаочнення структури і полегшення орієнтування у тексті можливе 

завдяки змісту та переліку тварин (реєстру) в зоопарку Tierverzeichnis / 

Tierregister у алфавітному порядку (в двох берлінських путівниках 1987, 2002 за 

належністю до групи). Реєстр може бути частиною змісту зі звичною назвою 

Inhalt / Inhaltverzeichnis чи назвами, які виражають усеохопність путівника 

Zoowelten / Tiere von A bis Z. Під час відвідин зоопарку реєстр слугує сполучною 

ланкою між текстом табличок на приміщеннях з тваринами і текстом путівника.  

     8. Передмова путівників не має чітко регламентованої структури; лише 

ініціальні (звертання до відвідувача, вітання-запросини) та фінальні (побажання 

позитивних емоцій під час відвідин, власноручний підпис, ініціали директора) 

елементи є сталими та орієнтовані на встановлення і підтримку емоційного 

контакту з адресатом. Передмова (післямова) путівників слугує передусім 

висвітленню деяких елементів теми «зоопарк» (розбудова, завдання, роль 

інституції), а не поясненню структури та інструкції прочитання тексту. 

     9.  Для запобігання виникнення емоцій незадоволення та розчарування під час 

прочитання регламентуючих текстів використовуються мовленнєві акти 
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«прохання» перед переліком заборон / вимог і «недозволу», а також ненав’язливі 

вказівки замість прямої заборони, комбінація сентенцій «вимога-обґрунтування 

/ аргументоване пояснення», імітація коміксів з експліцитними заборонами, 

«озвученими» тваринами Bitte keine Süßigkeiten füttern!, сценарії можливих 

небажаних дій відвідувача за принципом «wenn-dann». Високий ступінь 

категоричності директив (імператив у наказових заперечних конструкціях) 

зустрічається лише у лейпцизьких путівниках 1950-70-х років. Ступінь 

інтенсивності заборони унаочнюється вживанням синонімів лексико-

семантичного поля «заборона»: nicht erwünscht – nicht gestattet – unzulässig – 

untersagt / verboten.  

     10. Історична частина текстів путівників по зоопарку ґрунтується на 

рекурентності трьох змістових елементів (час – особа – приміщення), 

темпоральності (хронологічна послідовність викладу) та контрасті (унаочнення 

етапів занепаду та підйому у розвитку зоопарку) і може бути оформлена як 

суцільний текст або хронологічна таблиця (нелінійний текст) з номінативними 

фразами і простими реченнями. 

     Основні результати, отримані в другому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [20, 22, 162, 164, 167]. 
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РОЗДІЛ 3 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОЇ 

ЧАСТИНИ ТЕКСТУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУТІВНИКІВ ПО 

ЗООПАРКУ: КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА, ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

ЗМІСТУ ТА АНАЛІЗ ІЛЛОКУТИВНОГО АКТУ 

3.1. Принцип організації тексту основної частини 
 

       З перших німецькомовних путівників по зоопарку основна частина тексту 

побудована за просторовим принципом: зазначення місця перебування тварин 

сигналізує текстовий сегмент. Основна частина складається з текстових 

сегментів, кожен з яких репрезентує «зупинку» на шляху через зоопарк з назвою-

сигналом введення нових (під)тем, оскільки стосується певного об’єкта і тварин 

у ньому. Підтеми (тварини / «зупинки», об’єкти на території зоопарку / розваги) 

розвиваються за певними аспектами. Принципи тематичних зв’язків між 

частинами тексту та основною темою (1) і всередині нього (2) виглядають таким 

чином [19, c. 44]:  

(1) Основна тема «зоопарк» розкладена за аспектами (підтемами) 

Підтема 1 – історія; Підтема 2 – правила поведінки; Підтема 3 – тварини / 

зупинки / розваги  

(2) Тема «зоопарк» в основній частині тексту розкладена за  

Підтемами                                     Критерії опису           

Тварина                            зовнішній вигляд; ареал; спосіб життя; харчування;  

                                          уміння (пристосування); розмноження;  

                                          характер; користь / шкода / небезпека для людей;  

                                          природоохоронний статус.                  

Зупинка                 коли / ким створена, особливості архітектури  

                                          (зовнішний вигляд та інтер’єр), технічне оснащення 

Розвага                        з тваринами / без тварин (відвідини концертів, закладів  

                                           харчування на території зоопарку). 
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Основна частина тексту найбільша за обсягом та інформативно 

найважливіша, оскільки містить відомості про тварин, які є основним об’єктом 

уваги реципієнта, та уможливлює уявну подорож по зоопарку завдяки опису 

шляху по його території. Від перших путівників XIX до 1970-х років XX століття 

формальна структура основної частини, її архітектоніка, лишались незмінними. 

Текст «відкривається» заголовком Rundgang durch den Zoo, Hereinspaziert!, 

реченням з описом шляху Wir betreten den Garten durch den Haupteingang, в 

якому лексема Haupteingang виділена жирним шрифтом, що сигналізує початок 

тексту, а закінчення маркується метакомунікативними засобами: Damit sind wir 

mit unserem Rundgang zu Ende; Zum Schluß sei noch erwähnt, dass..; Wir sind am 

Ende unserer Wanderung durch den Zoo; Die Tiere des Berliner Zoos und wir rufen 

Ihnen deshalb zum Abschied „Auf Wiedersehen!“; Zum Abschluß des Rundganges 

wollen wir… або жирним виділенням лексеми Ausgang. Суцільний текст 

розділений на сегменти, кожен з яких репрезентує зупинки шляху, тобто місця 

перебування тварин, під (нумерованими) заголовками Pferdehaus, Fasanerie, 

Affeninsel, які є сигналами членування тексту. Один від одного сегменти відділені 

також графічно (пустий рядок, нова сторінка). Шлях вербалізується в т. зв. bridge 

sentences, які пов’язують текстові сегменти: речення починаються з нового 

рядка, продовження речення (назва приміщення, жирний шрифт, великі літери) 

розташоване в наступному рядку, після якого з нового абзацу продовжується 

речення (як правило, це складнопідрядні означальні речення) або починається 

нове  

Schräg gegenüber vom Vogelhaus liegt eine große 

      Eisbären-Freianlage,  

die aus Granit gestaltet wurde.  

      У тексті шлях вербалізується експліцитно через дієслова на позначення 

руху та мовні засоби категорії локативності, яка є мовною презентацією 

мисленнєвої категорії простору і позначає розміщення / взаєморозташування  

предметів та людей відносно один одного. Локативність характеризується не 

лише статичністю, а й указує на напрямок руху, переміщення усередині простору 

[12, с. 5]. Зоопарк фігурує як простір, вмістилище приміщень і обмежених 
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територій для тварин та інших об’єктів розваг для відвідувачів («зупинок»), по 

якому (уявно) переміщується читач. Опорними точками «системи координат» 

зоопарку є найменування  зупинок, виражене іменниками Aquarium, Terrarium, 

Fasanerie, Restaurant, складними іменниками (назва виду чи групи як 

визначальне слово) Pinguinhaus, Raubtierhaus, Baikalrobben-Becken, Eulenvoliere, 

Dreisternpromenade, Kinderspielplatz, Tierkinderzoo, Hirschrevier, складними 

іменниками у прийменникових групах Freigehege für afrikanische Huftiere, 

Felsanlage für Robben und Pinguine, прикметником з іменником Vierwaldstätter 

See, der Obere Waldschänkenteich та іменниковою групою з генітивом Stand des 

Zoo-Fotografen, Gehege der Hawaiigänse. Різноманіття найменувань спричинене 

екстралінгвальними факторами, адже основні іменники відображають різні 

способи облаштування територій для тварин: наприклад, Anlage позначає 

«сукупність об’єктів у просторі, розміщених за планом та згідно з певною 

метою», Gehege «огороджену територію тримання тварин в зоопарку», Revier 

«обмежений простір, який тварина сприймає як свою територію», Voliere 

«велику клітку для птахів з можливістю польоту» [271, c. 152, 689, 1460, 1943].  

Модернізація зоопарку з метою уникнення огорож та кліток, імітація 

природнього середовища тварин з мало відчутними та невидимими бар’єрами 

між тваринами і відвідувачами (скло чи рови замість клітки) для створення 

ефекту безпосереднього контакту [200, c. 14] демонструється на початку 

текстових сегментів у підзаголовках, виражених з 2000-х років через нові 

найменування зупинок на позначення великих територій перебування тварин у 

природі (від певної області Tiger-Taiga, Okapi-Wald, Tieraffeninseln до 

континентів Südamerikapark, Gondwanaland, Afrikanische Savanne, Sambesi). 

Оригінальні найменування і найменування-неологізми (Orang.Erie, 

Entdeckerhaus Arche, Insektarium, Polarium, Pongoland) покликані викликати у 

реципієнта відчуття занурення у невідоме, у паралельний простір та сприяти 

формуванню іміджу зоопарку не лише як парку з тваринами, а парку з розвагами 

і пригодами (Tierpark, Zoologischer Garten → Erlebnispark). Обов’язкове 

зазначення об’єктів розваг / відпочинку / навчання для відвідувачів Restaurant, 
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Kinderspielplatz, Vierwaldstätter See, Zooschule підкреслює наповненість 

середовища, розгалужену інфраструктуру зоопарку, орієнтування у якій 

полегшує опис просторових відношень.  

Засоби вираження локативності (прийменниково-іменникові конструкції, 

прислівники місця) з дієсловами стану та руху позначають місцезнаходження 

«зупинки» і рух до неї hinter dem Affenhaus führt ein Weg hangaufwärts die 

Gebirgswiederkäueranlage entlang, in der Terrarienabteilung befinden sich dem 

Eingang gegenüber große Terrarien [305, c. 28, 53]; Wir kehren in die Mittelhalle des 

Raubtierhauses zurück und gelangen – vorbei an einer verglasten Anlage für 

Zwergotter – zur Treppe, die ins Nachttierhaus führt [287, c. 41]; Rechts davon 

erstreckt sich der Raubtierhausteich [288, c. 87]; Wollen Sie weitere seltene 

Antilopenarten sehen, dann gehen Sie rechts weiter [319, c. 9]. Автор надає чіткі 

вказівки шляху, спрямовуючи погляд адресата на потрібні об’єкти Stehen wir vor 

dem Klinkersockel, haben wir einen direkten Blick auf die Eisbärengruppe [313, c. 15]; 

Nun verlassen wir das Große Raubtierhaus, werfen noch einen Blick auf den 

gegenüberliegenden Gänseteich und verfolgen unseren Rundgang weiter bis zu dem 

Bärenzwinger [284, c. 32]. Для вербалізації руху путівники також послуговуються 

підрядними реченнями часу Das Teichcafè erreichen Sie, nachdem Sie den 

Elefantentempel passiert haben [317, c. 42]; Bevor wir uns dem nächsten großen Ziel 

Pongoland widmen, machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Australien [316, 

c. 21]. Локативи уживаються на позначення місцезнаходження усередині 

«зупинки», сприяючи ідентифікації виду тварин за його розташуванням In der 

Pinguin-Anlage sehen wir neben Silber- und Mantelmöven noch Felsenpinguine. 

Pinguine sind Vögel, die […]. Im gegenüberliegenden Becken spielt der Fischotter. 

Dieser […]. In den beiden folgenden Becken befinden sich verschiedene Robbenarten, 

die […] [303, c. 4].  

Речення / словосполучення з характеризуванням локативних відношень 

інтегровані у текст з відомостями про тварин і можуть бути інтерпретовані як  

вираження визначеної автором у передмові функції путівника «полегшити 

орієнтування». Однак, постає питання про їх прагматичне навантаження, адже у 
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ситуації рецепції тексту поза зоопарком ці вирази є для адресата другорядними, 

а під час відвідин зоопарку припускаємо орієнтування за розгалуженою 

системою вказівників на шляху, тому доцільно визначати їх функціональність 

передусім як засобів когерентності тексту, які забезпечують перехід між 

сегментами у основній частині.  

У ганноверському 1975 та лейпцизьких екземплярах 1978, 1994 

спостерігаємо розмежування основної частини на текст-опис шляху під назвою 

Rundgang durch den Zoo та текст-інформацію про тварин; таким чином, обидві 

функції путівника (орієнтувальна та інформативна) актуалізуються «в чистому 

вигляді». Виокремлюємо ці путівники, оскільки інформативний текст 

характеризується особливим викладом інформації. Ганноверський екземпляр 

1975 року містить тексти великого обсягу (1,5-2 сторінки у порівнянні зі 

звичними для текстових сегментів про певний вид 0,5 сторінки) із заголовками, 

які у формі еліпсисів констатують особливість виду Hannovers Elefanten – Stars 

unter den Dickhäutern, Kamele – Hunger- und Durstkünstler unter den Haustieren, 

Robben – die teuersten Kostgänger im Zoo, Hirschgeweih – verschwenderisch 

angelegte Waffen. Використання перифраз указує на критерії опису тварин, які 

будуть висвітлені у тексті, а тире замість присудка як експресивний графічний 

засіб слугує логічному наголосу, загостренню уваги читача саме на другій 

частині еліпсиса, а в останніх двох прикладах актуалізації неочікуваного 

(стереотипне уявлення про вид не містить зазначеної інформації).  

Ефект діалогізації створюють питальні речення у заголовках, які 

привертають увагу читача та є імпульсом до ознайомлення з текстом для 

отримання відповідей Wie intelligent sind die Menschenaffen? Warum es im Zoo 

keinen Winterschlaf gibt? Зауважимо, що останній заголовок стосується теми, не 

актуалізованої в жодному іншому путівнику, і експлікується цікавими 

світлинами тварин взимку. Питання з готовою відповіддю у кінці тексту виражає 

пряме спонукання до відвідин зоопарку в цю пору року Sie waren noch niemals an 

einem schönen Wintertag im Zoo? Dann haben Sie ihn bisher von einer interessanten 

und oft auch sehr reizvollen Seite noch nicht erlebt [318, c. 76].  
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Подібно до ганноверського лейпцизький путівник 1994 року [314] містить 

після опису шляху тексти  

- з корисною практичною інформацією для відвідувачів Warum, wann und wo gibt 

es Schaufütterungen? Wieviele Tiere gibt es im Zoo? Der Förderkreis des 

Zoologischen Gartens Leipzig e.V., Zooschule und Arbeitsgemeinschaften; 

- про внутрішню («погляд за куліси» для відвідувача Elefantendressuren im Zoo, 

Der Beruf des Tierpflegers im Zoo) та зовнішню (співпраця у рамках 

природоохоронних проектів Was sind Internationale Zuchtbücher und EEP's) 

діяльність зоопарку; 

- про минулі події у зоопарку  Weil der Kutscher Bier trank: «Die Löwen sind los!»; 

Kamele ziehen um;  Probleme mit unseren Flußpferden an einem Freitag, dem 13.; 

Pinguine auf Wanderschaft; «Pinis» Geburt - von Besuchern miterlebt. У текстах 

відображається послідовність зміни подій у часі, що свідчить про композиційно-

мовленнєву форму «розповідь» [137, с. 32]. Оскільки розповіді, наративне 

розгортання теми не є типовими для путівників по зоопарку (короткі 

повідомлення / narrative Einschübe [253, c. 91] можуть бути інтегровані в опис), 

розглянемо їх детальніше. 

          Заголовки свідчать про розважально-гумористичну тональність текстів. 

Наприклад, заголовок Kamele ziehen um [314, c. 57] обігрує комічну ситуацію, яка 

ґрунтується на базовому принципі комічного [201, c. 85] – невідповідності 

елементів сказаного (тварини не можуть самостійно переїжджати). На початку 

розповіді автор характеризує подію der Einzug von Zoobewohnern in 

neugeschaffene Unterkünfte «переїзд тварин до нового приміщення» як особливу 

для працівників зоопарку через метафору Glanzlicht im Alltag von Zoomenschen, 

яка містить антитезу «яскравий-буденний»; однак, далі наголошує на труднощах 

переїзду верблюдів завдяки інверсії (додаток на першому місці) Kopfzerbrechen 

bereitet meist die Überführung von Kamelen. Це речення трактуємо як підготовку 

читача до кульмінації (за С. М. Іваненко [50, с. 329] «перший крок до пуанту», де 

пуант є найвищим ступенем інтенсивності комічності у кінці тексту). Початок 

розповіді сигналізується минулим часом претеритумом Als die neuen Gehege im 
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Rosental bezogen werden konnten, beschlossen wir, unsere Kamelherde frei durch den 

Zoo laufen zu lassen. Другим кроком до кульмінації є констатація  Zunächst geht 

alles glatt, сталий вираз повсякденної мови, який натякає читачу на подальшу 

негативну динаміку розвитку подій (небажання тварин рухатись до нового 

приміщення), яка актуалізується в наступних реченнях через обмежувальний 

прислівник doch та сполучник протиставлення aber: Die Weibchen jedoch verließen 

nur widerstrebend ihr vertrautes Territorium; Aber schon nach 20 Metern wollte 

»Fatima« in Richtung ihrer alten Heimat umkehren. Третій крок до кульмінації 

(втеча тварин) репрезентований у реченні з катафоричним вживання займенника 

es (це сталося): Auf der Höhe des Imbißstandes hinter der Menschenaffenunterkunft 

geschah es dann. Швидкість розгортання подій відображена у нагромадженні 

дієслів на позначення стрімкого руху Trampeltierstuten spielten verrückt, ließen 

sich nicht mehr bremsen, stürmten, rannten. Друга частина розповіді тематизує 

спроби привести верблюдів у потрібне приміщення з використанням 

гіперболізованої антитези на позначення швидкості руху тварин під час втечі 

«бігти як дикий» та повернення «черепашою ходою» Im Schneckentempo drückten 

wir so das bockbeinige Tier  die Strecke entlang, die vorher seine Herdengenossen wie 

die wilde Jagd durcheilt hatten. Комічність зображення вище згаданої особини 

жіночої статі Фатіми ґрунтується на антитетичності: посилання на суб’єкт 

розповіді реалізуються через нейтральні іменники die alte Dromedarstute, das 

Tier, лексеми з негативним забарвленням das bockbeinige Tier та експресив das 

Luder у значенні «паскуда, стерво» у реченні [272], яке виражає найвищий 

ступінь непослуху Das Luder legte sich einfach hin, brüllte und spuckte um sich та 

позитивний прикметник das sonst so gutmütige Dromedar на позначення звичної 

поведінки тварини. 

У лейпцизькому путівнику 1978 року текст з вербалізацією шляху складає 

лише 1/5 від загального обсягу основної частини. Текст з інформацією про 

тварин викладений за зоологічною систематикою (за таксономічною категорією 

найвищого рівня «клас» тварин: ссавці, риби, амфібії, плазуни; виокремлення 

ряду «хижих» мотивовано очікуваним автором підвищеним інтересом адресата 
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до тварин, які традиційно належать до найулюбленіших: ведмеді та кошачі [198, 

c. 168]). Про високий ступінь складності презентації змісту свідчить детальність 

опису анатомії тварин з використанням фахової лексики, виражена у текстах і 

малюнках для унаочнення специфічних відомостей про тварину, наприклад, про 

структуру зубів у хижаків, типи пір’я у птахів та волосяного покриву морських 

свиней і т.п. Jede Kieferhälfte trägt drei kleinbleibende Schneidezähne (Fangzahn). 

Die vier Vorbackenzähne sind meist vollzählig erhalten, während die drei 

Backenzähne oft in reduzierter Zahl auftreten. Typisch für das Gebiß vieler Raubtiere 

ist die Ausbildung der Reißzähne. Der vergrößerte letzte Vorbackenzahn des 

Oberkiefers und der 1. Backenzahn des Unterkiefers arbeiten wie eine Brechschere 

(daher die Bezeichnung „Brechscherengebiß"): beide sind meißelförmig, haben einen 

Grat mit zackigen Spitzen und gleiten beim Beißen dicht aneinander vorbei, wobei die 

Spitzen des einen Zahnes genau in die Vertiefungen des gegenüberliegenden 

Reißzahnes passen [313, c. 19]. Тема «зуби хижаків» розгортається через 

статичний (розміщення зубів у щелепі) і динамічний опис (рух зубів під час 

укусу) та пояснення: рекурентне уживання термінів на позначення груп зубів 

супроводжується паралельним використанням лексичної одиниці повсякденної 

мови Fangzahn та унаочненнями, утіленими у порівняннях з єднальним 

сполучником wie та прикметником зі значенням компаративності meißelförmig. 

Автор застосовує прийом «мовного приближення» / sprachliches Heranzoomen 

[203, c. 106], детально розглядаючи критерій опису хижаків «зовнішній вигляд».  

Отож, путівник по зоопарку має високу інформативну цінність та слугує 

ґрунтовним джерелом відомостей про тварин. При цьому фрагменти тексту, як і 

в інших екземплярів, чергуються за принципом «від загального до конкретного»: 

від опису виду автор переходить до повідомлень про конкретних тварин 

зоопарку, уживаючи присвійні та вказівні займенники Tiger sind Einzelgänger und 

bewohnen große Reviere (teilweise über 50 km2), jagen vorwiegend Großtiere und 

finden sich nur zur Paarung zusammen. 1955 konnte unser Zoo ein Paar Sibirische 

Tiger importieren, aus dem sich eine sehr erfolgreiche Zuchtgruppe entwickelte. Für 
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diese herrlichen Großkatzen wurde 1968 eine Anlage mit 6 volierenartigen Käfigen 

errichtet [313, c. 33]. 

З середини 1990-х р. речення-містки повністю зникають з ганноверських 

та віденських путівників; вони містять послідовний перелік «зупинок», цифри 

яких збігаються з цифрами на плані, лишаючи адресату можливість орієнтування 

на шляху з допомогою путівника. Мінімальний зв'язок між найменуванням видів 

тварин та їх розташуванням реалізується через (повторне) зазначення 

найменування «зупинки» зверху на сторінках з інформацією про тварину. У 

ганноверських 1997, 2002 та віденських путівниках 2000, 2002, 2010 точками 

опори (Anhaltspunkte) і сигналами нового сегменту у основній частині  фігурують 

лише найменування видів тварин. Відомості про нещодавно створені «зупинки» 

(вище зазначені «паралельні простори») містяться про кожну в окремому 

сегменті з повідомленням про їх функціональність та незвичність (дієслова 

передають емоції захоплення та захвату, які реципієнт відчує, відвідавши 

«зупинку») Borneo Regenwald. Präsentiert wird ein Ausschnitt eines Berghanges im 

Regenwald Borneos. Eine exquisite Auswahl an Tier- und Pflanzenarten des 

Tropenwaldes begeistert den Besucher und demonstriert die weltweite Bedeutung 

dieses vielgestaltigen Lebensraumes [308, c. 92]; Goriallaberg – Gipfel der Natur. 

Lassen Sie sich von der Schönheit und Faszination des Gorillaberges fesseln. Die 7200 

Quadratmeter große Anlage für Menschenaffen bietet nicht nur… [322, c. 6].  

Виклад тексту з нанизуванням відомостей про тварин без експліцитних 

переходів тяжіє до енциклопедичного і уможливлює нелінійну рецепцію тексту. 

До характерних ознак основної частини цих путівників належать: 

- схематичність (ареал позначений на карті, природоохоронний статус виділений 

червоним кольором на горизонтальній лінії з категоріями загрози винищення з 

міжнародними англомовними назвами); 

- компресія інформації (кількісне вираження таких критеріїв опису тварини як 

час виношування, вага при народженні, тривалість життя за схемою: назва 

критерію – двокрапка – короткі дані у берлінському 2007 (єдиний путівник 

Берлінського зоопарку без опису шляху) та віденських екземплярах і 
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нанизування дієслівних конструкцій в активі для вираження критеріїв опису за 

шаблоном по вертикалі «найменування виду – три крапки як сигнал  

продовження – кожен критерій з нового рядку у ганноверських екземплярах Der 

Anden-Kondor …lebt in den Anden Südamerikas, kann eine Flügelspannweite von bis 

zu 3, 20 Metern haben, wird gut 11 Kg schwer, kann über 30 Jahre alt werden, frisst 

tote Tiere); 

- світлини тварин на пів- і всю сторінку (текст на фоні) для унаочнення 

зовнішнього вигляду.  

Отже, адресат отримує базову інформацію у вигляді «Steckbrief» (анкета, 

досьє) і для її уточнення і розширення може звернутись  

- до подальшого суцільного тексту з мінімальним лексичним наповненням (макс. 

112 слів) та спрощеним синтаксисом (паратаксичні конструкції) у віденських та 

розділенням на міні-теми з заголовками у ганноверських екземплярах Geier oder 

Storch? Treue Andenkondore; Fast so hoch wie ein Flugzeug); 

- тексту-«увага!», який стосується особливостей, вартих уваги реципієнта і 

маркується мовними (заголовки Kaum zu glauben, aber wahr:,  Sieh mal an…, 

Wussten Sie, dass …?) або графічними засобами (знак оклику на зеленому фоні). 

      Основна частина тексту є текстом-кластером / пазлом (Cluster / Puzzle-

Text) [221, с. 38]: (під)тема «тварина» висвітлюється з різних перспектив, 

інформація надається «порціями» для вибіркового опрацювання реципієнтом, 

усі фрагменти тексту (текст, таблиця, схеми-малюнки) можуть сприйматись 

окремо, але повне, завершене уявлення про тварину реципієнт отримає у їх 

сукупності (незалежно від почерговості сприйняття).  

Узагальнюючи виокремлюємо такі варіанти структурно-композиційної 

організації тексту основної частини путівників по зоопарку: 

- суцільний текст з вказівками шляху по зоопарку та розташуванням об’єктів 

його інфраструктури (орієнтувальна функція путівника), при цьому 

найменування приміщень сигналізують новий текстовий сегмент з описом 

тварин. Цей варіант є базовим (використаний у перших путівниках XIX століття) 

і зберігається у берлінських та лейпцизьких екземплярах 2000-х років. Дієслова 
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теперішнього часу та займенник wir в інклюзивному значенні у «динамічному 

описі», який відтворює пересування по зоопарку, використовуються для 

прийому «осучаснення» / Vergegenwärtigung, завдяки якому адресат ідентифікує 

себе з автором і не відчуває «нереальності» подорожі. Обов’язкове використання 

лексики на позначення локативності свідчить про підпорядкування основної 

частини тексту темі «зоопарк». Зауважимо, що у путівниках 2000-х років обсяг 

текстового матеріалу зменшується; натомість кількість фотографій 

збільшується, які, крім функції привертання уваги, виконують також функцію 

членування текстового сегменту. Інколи фотографії тварин не мають рамки і 

текст розміщується згідно обрисів тварини, завдяки чому він оптично 

сприймається як динамічна величина; 

- розмежування тексту-опису шляху й інформативного тексту про тварин 

зоопарку відповідно до ситуацій рецепції тексту під час відвідин та поза 

зоопарком або у перервах під час проходження шляху. Менший обсяг першого 

тексту та наявність у ньому короткого опису тварин у приміщенні підтверджує 

другорядність орієнтувальної функції путівника. Оскільки у короткому описі 

автор обирає найцікавіші відомості про тварин, мотивуючи адресата звернутись 

до великого тексту для поглиблення інформації, текст-опис шляху виконує 

функцію пробудження інтересу, яка забезпечується, зокрема, позиціонуванням 

тварини як найцікавішої в зоопарку (перше речення у короткому фрагменті Eine 

Hauptattraktion unseres Zoos sind zweifellos die Elefanten викликає інтерес 

адресата, який підсилюється на початку великого інформативного тексту Es gibt 

Tiere, die den Menschen, die mit ihnen in nähere Berührung kamen, lange im 

Gedächtnis bleiben; dazu gehören auch die Elefanten [318, c. 30]). Інформативні 

тексти великого обсягу відрізняються за способом викладу від текстів інших 

путівників: мають високий ступінь термінологічної насиченості і деталізації або 

характеризуються наративним розгортанням теми (розповіді про тварин) та 

комічністю;  

- тексти-кластери з описом тварин, при цьому найменування тварин позначають 

новий текстовий сегмент (назви приміщень зоопарку відсутні або використані 
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лише як заголовки текстових сегментів з описом / повідомленням про 

приміщення). Завдяки селективному сприйняттю тексту і фіксації уваги на 

окремих аспектах (через орієнтування за заголовками коротких фрагментів 

тексту – кластерів) адресат швидко і в стислій формі отримує уявлення про 

тварину. 

Зважаючи на можливість орієнтування на території зоопарку завдяки 

вказівникам на шляху та плану (видається безкоштовно або завантажується з 

інтернет-сторінки зоопарку), наявність засобів вираження орієнтувальної 

функції пояснюється бажанням автора дотримуватись характеристик тексту-

прототипу путівників по зоопарку, в якому тварини та приміщення належать до 

обов’язкових змістових елементів. 

 

3.2. Критерії опису тварин 

 

         Для опису тварин автори німецькомовних путівників по зоопарку 

спираються на певні критерії. Розглянемо критерії опису тварин у перших 

путівниках (до 1941 року), оскільки вони характерні і для наступних екземплярів. 

         Критерій «зовнішній вигляд».  Усе, що ми бачимо (чуємо, відчуваємо на 

дотик чи нюх) в об’єкті, може стати частиною опису. Традиційним є 

фокусування на характеристиках, типових для об’єктів (колір для одягу, запах 

для парфумів), дотримання точності (розміри та вага багажу в літаку) та 

детальності (частини приладу в інструкції). Опис зовнішніх ознак об’єкта може 

слідувати стандартним іконічним принципам «зверху – донизу», «ззовні – 

всередину», «від однієї частини до найближчої» або ж розпочинатися з ознак, 

найсуттєвіших для об’єкта / найцікавіших для читача, додаючи наступні за 

ступенем важливості / цікавості. 

     Важливість опису зовнішніх ознак тварини обумовлено тим, що дані про 

вигляд тварини – це необхідний складник знання про неї. У перших путівниках 

(XIX ст. – початок XX ст.) міститься інформація про тварину, отримана з 

власного досвіду авторів (спостережень за твариною в зоопарку або під час 
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експедицій) або ж запозичена з наукової літератури (енциклопедій, журналів, які 

в XIX ст. були доступні лише нечисленній освіченій публіці). Оскільки знання 

про тварину у авторів путівників були досить обмеженими, велика увага 

приділялась саме зовнішньому вигляду. Детальний опис зовнішніх ознак 

обумовлений також намаганням автора допомогти читачу розпізнати певний вид 

(підвид тварин) серед інших в одному приміщенні, передати йому знання щодо 

ідентифікації тваринного світу (Identifikationswissen). Типовим для путівників 

цього періоду є опис зовнішніх ознак, який вводиться в текст відразу після 

найменування тварини або після узагальненої оцінки за об’єктивними (розмір, 

вага, форма) чи суб’єктивними (краса) критеріями. Так, оцінне твердження 

завжди супроводжується обґрунтуванням, уточненням. Розвиток критерію 

«зовнішні характеристики»  реалізується передусім даними про забарвлення, яке 

-  виступає ознакою розрізнення виду серед інших (наприклад, у путівнику 

Лейпцизького зоопарку перелік папуг нараховує більш як 15 видів [309, c. 

15];   

- виступає ознакою розрізнення особин чоловічого та жіночого роду 

Männchen mit auffallender weißlicher Stirnblesse, Kropf rötlich, Weibchen 

unscheinbar grau [278, c. 33]; 

-  свідчить про певний період життя тварини (парування у птахів) … und 

zeigt dabei sehr schön das Hochzeitskleid: eingethümlich seidige, weiße Federn 

an Kopf, Hals und Schenkels [274, c.17], Die Farbe ihres [Gemse] Haarkleides 

ist im Sommer lichtbräunlich, im Winter fast schwarz [310, c. 11] та її вік Der 

rothe Ibis, Plegardis rubra, in der Jugend unscheinbar grau, wird im Alter 

scharlachrot [274, с. 25]. 

      Точність опису досягається завдяки численним складним прикметникам на 

позначення відтінків кольору citronengelb, scharlachrot, rosenroth, rothbraun, 

violettblau, schneeweiß, metallglänzend. Також забарвлення вербалізується через 

іменники-колороніми das schönste Rotbraun. За забарвленням тварина 

характеризується загалом або її частини тіла, кожна з яких вводиться в текст з 

прикметниками на позначення кольору, розміру чи форми. Прагнення до 
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деталізації виявляється також у переліку всіх частин тіла та найдрібніших 

деталей, у птахів диференціюються типи пір’їн: Der gemeine Rallen- oder 

Mähnenreiher. Ausgezeichnet durch einen langen Federbusch am Scheitel, von 

welchem sechs lange Federn bis auf den Rücken reichen, durch lange Halsfedern, die 

eine Art Mähne bilden, und lange schmale Rückenfedern, welche flatternd über die 

Flügel herabfallen [295, c. 25]. Щоб підкреслити роль забарвлення у розпізнаванні 

об’єкта, використовуються дієслова з семою «яскравий, який впадає в око» разом 

із метафорою Prachtkleid замість звичного Gefieder: bei welchem alle Farben in 

noch größerer Intensität glänzen; indem er mit den goldgelben Federn weithin leuchtet 

[274, c. 36].  

      Крім забарвлення опис зовнішніх характеристик містить інформацію про 

розміри тварини та її частин тіла, виражену через прийменникові фрази von 

eleganter Gestalt / kräftigem Körperbau / mit breitem, kurze, gesenkt getragenem Kopf 

/ zeichnet sich durch den weit über den Oberkiefer hervorstehenden Unterkiefer… aus. 

З метою зацікавити читача наводяться кількісні показники, коли мова йде про 

дуже малі або великі числа ist ausgewachsen ein ziemlich großer Affe von 1,5 Fuß 

Länge. Невід’ємним складником посилання на окремі тварини є згадування їх 

частин тіла з детальним описом форми, довжини, міцності, розмірів (роги для 

опису копитних, дзьоб у папуг та пеліканів, хобот у слонів, горб у верблюдів). 

Ця частина тіла може бути окремим носієм опису (роги як зброя, засіб захисту, 

процес скидання рогів) і охоплювати декілька речень.  

Dieser Kopfschmuck erneut sich jährlich von Grund aus; das Geweih wird, meist im Frühling, 

vollständig abgeworfen, meist beide Stangen an demselben Tage, und wächst so schnell wieder nach, 

daß es nach 4-5 Monaten seine ursprüngliche Größe wieder erreicht oder dieselbe überschritten hat. 

Anfangs weich, verknöchert es am Ende dieser Periode, die es umkleidende, weiße Haut stirbt ab und 

wird von dem Hirsche durch Abfegen entfernt, und die nunmehr vollendeten Geweihstangen bilden 

dann eine gefährliche Waffe für Angriff oder Verteidigung. Die Zahl ihrer Enden (bei deren 

Aufzählung man übrigens die Enden beider Stangen zusammenzählt) hängt von dem Alter des Thieres 

ab, doch ist die Zunahme derselben nicht immer ganz regelmäßig; sehr alte Hirsche oder solche, 

welche kränklich sind, setzen auch wohl zurück, d.h. die Anzahl der Geweihenden nimmt ab statt zu. 

Geweihe mit zusammen 20 Enden gehören zu den Seltenheiten [310, c. 66].  
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    Очевидно, що автор обирає для опису суттєві ознаки (частини тіла) у 

випадку, коли забарвлення не є засобом вирізнення. Крім цього, частини тіла і 

зовнішній вигляд слугують переходом до посилань на інші критерії, який 

реалізується двома способами:  

- спростуванням припущень реципієнта про уміння чи характеристики 

тварини alle Bären können trotz ihres plumpen Aussehens sehr schnell laufen; 

- обґрунтуванням способу життя тварини через зовнішні характеристики der 

Schnabel wird somit zu einem für den Vogel überaus vielseitig verwendbaren 

Werkzeuge, welches insbesondere beim Klettern vorzügliche Dienste leistet, der 

dicke lange Schwanz stützt hierbei den Körper und dient gewissermaßen als 

Steuer [310, c. 13, 36]. 

      Крім забарвлення, розмірів і форми зазначається також волосяний покрив. 

Як і попередні ознаки, він є засобом розрізнення in Größe und Gestalt unserem 

Rothhirsch ähnlich, aber mit einer längeren, rauheren Behaarung, die am Hals eine 

gescheitelte Mähne bildet und sich stets fettig anfühlt та додатковою 

характеристикою для конкретизації опису тварини (хоча у поодиноких випадках, 

наприклад, у дикого яка, є основним елементом опису). Фокусування на певних 

зовнішніх ознаках тварини має підґрунтя у її назві, яка віддзеркалює суттєві для 

тварини ознаки, ігнорування яких з боку автора було б недоречним (Fleckenkatze, 

Stachelschwein, Totenkopfaffe). Опис забарвлення, розмірів і форми слугує 

обґрунтуванням, конкретизацією попередньої оцінки тварини прикметниками з 

різною інтенсивністю вираження зовнішньої привабливості, іменниками, які 

входять до семантичного поля «краса» (Schönheit, Eleganz, Grazie) та елементом 

Pracht у композитах (Prachtvogel). Опис тварини розпочинається з ранжування, 

визначення її місця серед інших тварин. Путівник пропонує не лише їх перелік, 

інвентаризацію, а й створює категорії за ступенем вираження певної ознаки:  

- через найвищий ступінь порівняння прикметників (може 

супроводжуватись прислівниками на позначення впевненості у твердженні 

zweifellos das schönste Exemplar unter den Papageien); 
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- з допомогою конструкції «один з ....» з додатковою інформацією про 

критерій оцінки eine der schönsten und stattlichsten Antilopen, eine der 

auffallendsten Gestalten, was Schönheit betrifft [295, c. 19] 

Позитивна оцінка може підсилюватись додаванням елементів geben dem Thier ein 

imposantes Aussehen, dessen Schönheit durch Ebenmaß in den Formen und schönes 

Haar gehoben wird; dessen Schönheit noch erhöht wird durch die allerliebste 

coquettirende Haltung des Männchens zur Frühlingszeit [274, c. 27]. 

     Критерій «ареал тварини». Обов’язковим критерієм опису тварини 

виступає область походження і поширення тварини, яка слугує критерієм 

класифікації самого виду та підвидів (розрізнення тигрів за регіоном їх 

поширення). Навіть у мінімальних за обсягом описах (перелік тварин) поряд з 

назвою тварини єдиною інформацією є регіон походження поширення. 

Звертаючи належну увагу на цей аспект реципієнти з ненаукового середовища 

можуть отримати додатковий критерій для впорядкування численних видів, 

представлених в зоопарках, і сформувати уявлення про тваринний світ певного 

географічного регіону. Посилання на походження реалізується експліцитно 

(лексема Heimat та перифрази Vaterland, Zuhause), а географічна назва виступає 

суб’єктом heißes Afrika ist seine Heimat, seine Heimat erstreckt sich über. Також 

вона вживається в прийменникових фразах з in та aus як додаток до (складних) 

присудків іst heimisch / verbreitet / hält sich …auf та з дієприкметниками aus … 

stammende, in … eingebürgert / sich findende. Для полегшення розуміння зв’язків 

всередині виду автори звертаються до попередніх знань реципієнта і через уже 

відомі йому тварини вводять в текст нову інформацію Vertreter unseres Hirsches 

im Nordamerika. Стислими варіантами посилання на походження є зазначення 

географічного регіону через прикладку das Stachelschwein, Deutsch-Ostafrika, ein 

großes Nagetier…, окреме речення-еліпсис у переліках Zwerg-Tigerkatze. 

Südchina. та прикметники nordamerikanische Flughörnchen. Характеристика 

походження має різний ступінь деталізації: назви географічного регіону 

Südchina, heißes Afrika або перелік місцевостей розповсюдження виду (поширені 

означення) Bewohner unserer deutscher Wälder, mit dünnem Gesträuche besetzter 
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Gegenden. Єдиний випадок посилання на регіон поширення із зазначенням 

широти та довготи зустрічається у путівнику Віденської менажерії 1875 […]und 

das nördliche Russland bis zum 60. Grade Nord-Breite hinabreicht und südwärts bis 

zum 49. Grade nördlicher Breite herabzieht. Завдяки детальнішому опису реципієнт 

отримує інформацію про особливості далеких і невідомих йому географічних 

регіонів, які вимагають від тварини пристосування та певного способу життя. У 

тексті це відображено через експліцитний зв'язок критеріїв «ареал» і «спосіб 

життя» в підрядних реченнях місця зі сполучником wo:  hält sich in Thälern auf, 

wo sie zu Rudeln streicht / wo in Viehställe schlicht [310, c. 27, 65]. Як і у випадку 

зовнішніх характеристик, назва тварини може мотивувати автора до 

детальнішого опису поширення тварини або ж робити цю інформацію зайвою 

(місце поширення зрозуміле з назви тварини) die Südafrikanische Elenantilope.  

      Критерій «спосіб життя тварини». Опис способу життя передбачає 

відповідь на питання «що робить тварина?», тобто високу частотність дієслів та 

динамічний опис. Ми розрізняємо 

- дієслова стану: наприклад, у поєднанні з обставинами місця meistens verweilt im 

Wasser, з прислівниками wohnen rudelweise, scharenweise, gesellig in Rudeln 

(вербалізація способу життя тварин одна з одною)  та копулятивне дієслово sein 

ist Sohlengänger / Einzelgänger і  

- дієслова процесу (рухи, які виконуються твариною загалом або певними 

частинами тіла). Динамічний опис зустрічається для характеристики методів 

полювання, нападу та для опису рухів і поз тварин в зоопарку (як конкретизація 

узагальненої поведінки elegante Haltung чи характеристики echte Katze), завдяки 

чому читач отримує інформацію про те, що на нього очікує в разі відвідин 

зоопарку. Таке унаочнення спрямоване на зацікавлення реципієнта. Також автор 

заздалегідь спростовує ймовірні хибні висновки відвідувача про стан тварини, 

виходячи з її положення чи рухів wegen seiner eigenthümlichen Haltung glauben 

viele Besucher irrtümlich, dass der Vogel zittert [277, c. 19].  

     Критерій «спосіб життя» має часовий параметр:  
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- тривалий період часу (період розмноження, парування, годування) im 

Frühherbste tritt die Brunstzeit ein, das dröhnende Geschrei des Hirsches lässt sich 

als dann weithin vernehmen; in der Paarungszeit im September und Oktober verlieren 

sie ihre Sanftmuth und kämpfen auch wüthend mit einander [273, c. 7]; 

- щоденні ритуалізовані дії вдень / вночі, влітку / взимку (посилання на них 

можуть реалізуватись через конструкцію «Gewohnheit … zu + Infinitiv» Zur 

Sommerzeit sonnt es sich häufig am Strande, und im Winter hält es sich meistens im 

Wasser auf und bohrt sich unterhalb der Eisdecke Löcher in das Eis; von der 

Gewohnheit, seine Nahrung, bevor er sie verzehrt mit den Vorderpfoten, denen er sich 

geschickt zum Zugreifen zu bedienen weiß, hin und her zu rollen, gleichsam zu 

waschen; Ihre Gefrässigkeit [Gefleckte Hyäne] ist ausserordentlich, so folgt sie auch 

den Caravanenzügen gleichwie die Geier nach, um die gefallenen Thiere 

gemeinschaftlich mit denselben zu verzehren [276, c. 55]; 

- реакція тварини в певних ситуаціях (напад, полювання) Jeden Angriff führt er 

[Löwe] mit Vorsicht und nicht ohne eine gewisse List aus, wobei ihm die Fähigkeit, 

sehr weite Sprünge ausführen zu können, trefflich zu statten kommt; Wird er 

[Wasserbock] verfolgt, so flieht er ausnahmslos nach dem Wasser und springt ohne 

Zaudern hinein, um sich zu retten. [309, c. 34]. 

       Описи складних процесів (народження кенгуру, скидання рогів, 

полювання) містять підрядні речення часу In diesem Beutel, in welchem das Junge 

von der Mutter mit dem Maule gebracht wird, bleibt dasselbe, an der vorhandenen 

Zitze sich festsaugend, bis es hinlänglich Selbständigkeit erlangen hat. Etwas 

herangewachsen, sieht es dann aus demselben heraus, verläßt sein warmes Häuschen 

später nur auf Augenblicke, nimmt in demselben seine Nahrung und flüchtet, selbst 

wenn es schon halb erwachsen ist, vor etwaiger Gefahr noch in dasselbe zurück [276, 

c. 36].  

      На спосіб життя тварини може натякати сама назва (Wasserbock, 

Waschbär). Вона також слугує критерієм належності тварини до групи, завдяки 

чому реципієнт дізнається не лише про особливості способу життя окремої 
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тварини, а й усього виду gehört zu den Tieren, die in Trupps nach Art unserer 

Schweine leben [300, c. 22]. 

      Опис тварини в дії – це опис її поведінки в ситуаціях нападу / оборони, 

який містить дієслова з семантикою жорстокості і створює в уяві читача образ, 

що викликає емоції страху …und erfasst seinen Verfolger, wenn es [das Indische 

Nashorn] ihn erreicht, mit seinem Horne, indem es ihm den Leib aufreisst und ihn hoch 

in die Luft schleudert, so dass er todt zu Boden fällt / indem es an ihn [Elefant] anrennt 

und ihn mit seinem Horne den Bauch aufschlitzt; Stiere tödten sie [Condor-Geier], 

indem sie ihnen Auge und Zunge ausreiseßen, sie stürzen sich auch auf Hirsche und 

Löwen [295, c. 96]. Прийом «створення страхітливого образу» типовий для 

перших путівників і втілюється не лише через опис дій тварини, а й її 

зовнішнього вигляду та стосується тварин, екзотичних для відвідувача 

німецького зоопарку кінця XIX-початку XX ст. Незвичний вигляд орангутанга 

чи носорога описується з акцентуванням характеристик, які з точки зору автора 

є непривабливими та такими, що навіюють жах і мають конотацію 

«небезпечний» Diese Riesenorangs erregten seinerzeit berechtigtes Aufsehen, da sich 

wohl niemand vorgestellt hätte, daß derartige Ungetüme wirklich auf der Erde leben 

könnten. Sie waren von unbeschreiblicher Häßlichkeit und einer so unheimlichen 

Größe und Massigkeit, daß neben ihnen ein erwachsener Mann wie ein Kind dastehen 

würde […] Augen vom wilden, unheimlichen Ausdruck [310, c. 56].  

Критерій «уміння / пристосування». В критерії опису тварини надається 

інформація про здатності тварини виживати та пристосуватись до подекуди 

досить складних умов середовища. Посилання на цей аспект вербалізуються 

через 

- лексему Fähigkeit / Fertigkeit: Der Biber besitzt kaum glaubliche Kunstfertigkeit im 

Bau von Wasserwohnungen [298, c. 16]; 

- cкладні предикати з (модальними) дієсловами können та vermögen, verstehen і 

wissen в значенні «могти» vermag seiner Last von 200-300 Kilo an einem Tage 40-

50 Kilometer zurückzulegen; 
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- дієслова befähigen і verleihen, через які поєднуються аспекти «зовнішні 

характеристики» і «уміння» hintere Extremitäten, welche große Sprungkraft 

verleihen; sein starker Winterpelz befähigt es, die Strenge der kalten Winterzeit seiner 

Heimat zu ertragen; 

- частки sogar / selbst : selbst bei der strengsten Kälte durch die Eislöcher in das 

Wasser geht. 

 Іншим прийомом є опис тварини з допомогою прислівника / прикметника 

з оцінною семантикою (також для уточнення параметрів дії) vortrefflicher 

Taucher, schwimmt mit außerordentlicher Ausdauer und Schnelligkeit, gewandter 

Schwimmer. Уточнення у вигляді цифр щодо умінь тварини подаються в 

поодиноких випадках. Оскільки путівник належить до науково-популярної 

літератури, він не передбачає надання вивірених наукових даних (визначити які 

без належного технічного оснащення було проблематично) і автор обмежується 

загальними формулюваннями для уточнення способу життя тварини в 

природному середовищі. Однак, деякі уміння тварина може демонструвати в 

зоопарку, і через опис автор заохочує реципієнта переконатись самому в їх 

непересічності під час відвідин зоопарку. 

 Критерій «уміння» виступає як засіб аргументації в реалізації апелятивної 

функції «застереження реципієнта від небезпеки», яку, проте, варто розглядати 

як інформативну з огляду на екстралінгвальні чинники, адже надається 

інформація про те, як поводити себе під час зустрічі з хижаком, імовірність якої 

для середньостатистичного відвідувача зоопарку є мінімальною: Obschon 

ungereizt den Menschen nicht anfallend, ist doch der Leopard, einmal in Wuth gesetzt 

und zum Angriff übergehend, ein keineswegs zu verachtender Gegner und die Jagd auf 

ihn durchaus nicht gefahrlos. Er besteigt sehr geschickt Bäume, was Löwe und Tiger 

nicht thun [309, c. 27]. 

     Критерій «характер тварини». Перші путівники містять опис тварин за 

мірилом людських якостей, і антропоморфізація тварин спричиняє їх поділ на 

хороших та поганих. Критерій зреалізовано переважно через обмежений арсенал 

позитивно і негативно конотованих прикметників. Прикметники з позитивним 
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маркуванням тематизують зв’язок «людина-тварина», в якому людина очікує від 

тварини покірливості, послуху sanfteren Naturells, zahm, zutraulich, zärtlich, 

harmlos, genügsam, розваг lebhaften Temperaments, muntere Geselle, liebenswürdig, 

possierlich, putzig і розвинутих розумових здібностей kluges Auge, intelligente 

Elefanten. Приязне ставлення до тварини підкреслюється пестливою формою 

nettes Tierchen. Прикметники з негативною оцінкою позначають тварину як таку, 

що створює проблеми під час утримання scheues, furchtsam, streitsüchtig, 

zänkischer Natur, є небезпечною tückischer Blick, angriffslustig, unbändig, trotzig, 

zornig та нецікавою träges, schläfriges, regungslos, неприємною з точки зору 

естетичного сприйняття (вигляд, запах) widriges Geruch, häßliches Aussehen. 

Кореляція критерію «характер» з критерієм «користь» реалізується через пряму 

залежність (речення з конструкцією ist + характеристика, daher (nicht) leicht zu 

zähmen, в анафоричному парному словосполученні zutraulich und zahm) та 

спростування in der Gefangenschaft werden sie leicht zahm, sind aber unzuverlässig 

und tückisch, deshalb gefährlich [296,  c. 23]. 

      Характер тварини має часовий вимір: залежно від віку тварина може 

демонструвати різні риси, які протиставляються через речення з обмежувальним 

сполучником та часткою doch:  jung liebenswürdig, doch im Alter sehr boshaft zu 

sein pflegen. Прослідковуємо використання певних прикметників у сполученні з 

певними тваринами elegante Antilopen, possierliche Affen, stolze Hirsche та 

метафор Herrscher der Tiere для лева та Zierde der Gewässer для птахів в різних 

путівниках, що дає право говорити про сталі характеристики. Визначення 

характеру тварини за людськими критеріями пояснюється усвідомленням місця 

тварини в XIX-початку XX ст. Хоча ідеї про людину як вінець створіння вже не 

були настільки популярними, тварина розглядалась як істота, залежна від 

людини, яка повинна підкорятись і бути об’єктом розваг, замилування чи 

захоплення. Тварини, які не задовольняли цих вимог, вважалися гіршими.  

     Особливістю перших путівників є твердження про необхідність 

переслідування / знищення тварини, якщо вона за критерієм «користь-шкода» 

підпадає під другу категорію ist es [das europäische Wildschwein] jetzt in vielen 
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Gegenden fast ausgerottet, weil es auf den Saat- und Kartoffelfeldern ungeheuren 

Schaden anrichtet [274, c. 76]; Da es [das europäische oder gemeine Eichhörnchen] 

aber Eier und junge Vögel verzehrt und so der Vogelwelt schlimmen Schaden zufügt, 

wäre es besser, es würde mehr verfolgt und dezimiert [295, c. 92]. Належність 

тварини до корисних чи шкідливих є результатом підпорядкування за 

принципом харчування. Об’єднання двох критеріїв відбувається в реченнях 

через (da)durch та підрядних реченнях способу дії з indem: sind die Hyänen durch 

Vertilgung von Aas vielfach nützlich [309, c. 37]; es [der Elch] pflegt große Mengen 

von Bäumen zu entrinden und wird dadurch der Forstkultur sehr schädlich; macht sich 

nützlich, indem er [Aura / Kühnergeier] massenweise Aas zur Nahrung gebraucht 

[275, c. 17]. Шкідливість вербалізується в емотивній метафорі Feind, яка визначає 

тварину як ворога, якого потрібно побороти та знищити: er [Iltis] ist der größte 

Feind unseres Hausgeflügels und wird deshalb überall aufs Nachdrücklichste verfolgt 

[309, c. 29]. Цей критерій виражається через перформативи, а обсяг і 

інтенсивність користі / шкоди можуть деталізуватись через прислівники 

massenweise, schonungslos та через перерахування liefert Wolle, Milch, Fleisch.  

      Розгляд тварини як корисної для людини обумовлений зовнішнім 

контекстом: тварини століттями і на час випуску путівників по зоопарку були на 

службі у людини: у повсякденному житті як джерело їжі, сировина для одягу та 

ліків, засіб для транспортування та полювання, а також під час війни. Критерій 

користі тварин передує або слідує за критерієм «уміння» (оскільки саме вони 

уможливлюють використання тварин) і передбачає часте вживання пасивних 

конструкцій (тварина як об’єкт), а також перелік wird zum Tragen / als Last-Zug- 

und Reittier verwendet / zum Fischfang abgerichtet; das Fleisch wird gegessen. Лише 

в цьому аспекті зустрічається категорія минулого часу (інколи разом зі 

словосполученням прикметник alt + найменуванням народу), коли йдеться про 

історичні довідки (використання тварин в давнину в регіонах їх поширення) 

Schon die Alten rühmten die feine Wolle dieser Thiere [273, c. 5]; Die alten Karthager 

haben es verstanden, den Afrikanischen Elephanten zu zähmen und verwendeten ihn 

auch in grosser Zahl in ihren Kriegen mit den Römern [295, c. 13].  
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      Критерій «харчування» є, як правило, третім в ланцюжку «регіон 

поширення — спосіб життя — харчування» і додається через сполучник und: 

Gebirgsgegenden bilden seinen Hauptaufenthalt, wo er sich in weit ausgedehnten 

dichten Wäldern und öden Felsenschluchten umhertreibt und von den Früchten, 

Ameisen und Honig lebt [296, c. 7]. Цей критерій виражається перфомативами die 

Nahrung besteht in, nährt sich / lebt von, stellt j-n nach, begnügt sich mit та 

дієсловами на позначення способів вживання їжі würgen, fressen, verschlingen. 

Детальний опис процесу поглинання здобичі підкреслює силу тварини. Типовим 

є підкреслення неочікуваних та цікавих для реципієнта елементів харчування 

через частку doch + дієслово verschmähen і відокремлення (винесення акценту в 

кінець речення): die Nahrung der Affen ist vorzugsweise eine pflanzliche; doch sie 

verschmäht auch Kerbthiere, Vogeleier und kleine Wirbelthiere nicht [309, c. 31]; Sie 

[Gürtelthiere] leben von Ameisen und anderen Insekten, auch von Wurzeln und Obst 

[273, c. 6]. 

Критерій «розмноження» присутній в описі не кожного виду і слугує 

інформуванню реципієнта про особливості розмноження тварин в природньому 

середовищі та в зоопарку (кількість народжених особин в одному приплоді, 

тривалість виношування): Sie [Affen] bekommen nur ein Junges, welches sie sehr 

lieben und auf dem Rücken und um den Leib geklammert mit sich tragen [273, c. 5]; 

Das Weibchen [Afrikanische Giraffe] bringt nur ein einziges Junges zur Welt und die 

Tragzeit beträgt etwas über 14 Monate [295, c. 18]. Hat [Westindische Baumratte] 

sich bei uns bereits mehrfach fortgepflanzt; ein bis zwei Junge auf einen Wurf  [278, c. 

22]. Інформація про розмноження тварин у зоопарку важлива також для автора, 

щоб реалізувати мовленнєву дію «створення іміджу зоопарку»: працівники 

турбуються про тварин, завдяки їхнім діям тварини почуваються комфортно й 

активно розмножуються, але досягти цього досить складно. Утримання диких 

тварин супроводжувалось багатьма труднощами: необхідно було створити 

умови, максимально наближені до їх природнього середовища. Переломним 

моментом в історії розвитку зоопарків стала концепція Карла Хагенбека 

«зоопарк без решіток» (gitterloser Zoo), утілена ним 1907 року у власному 
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зоопарку з відтвореними природніми умовами (водоспадами, деревами, 

пустелями), малопомітними загорожами і бар’єрами [200, c. 18]. До того часу 

розміщення тварин в обмеженому просторі у тісних клітках мало нагадувало 

перебування в звичному ареалі та сприяло розповсюдженню інфекцій. Крім 

цього, транспортування тварини від місця вилову в експедиції (купівлі на ринку 

або в іншому зоопарку) могло тривати місяцями і супроводжувалось зміною 

клімату, необхідністю долати шлях пішки, хворобами, унаслідок чого тварини 

прибували до зоопарку знесиленими і в незадовільному стані здоров’я. 

Розмноження багатьох диких тварин у неволі має значно нижчі показники, ніж у 

природньому середовищі (найпоширенішою проблемою є відсутність партнера, 

оскільки не кожен зоопарк може дозволити собі утримання декількох особин 

екзотичних тварин з фінансових причин та через обмежену територію). Тому 

зоопарки намагались створити умови, в яких розмноження та народження 

здорових особин є постійним процесом. А це показник успішної діяльності 

зоопарку, який вирізняє його з-поміж інших. Цим пояснюється вживання 

прислівників wiederholt, regelmäßig, mehrmals з нейтральними дієсловами 

fortpflanzen, sich vermehren, Eier legen, позитивно маркованої лексеми Zuchterfolg 

(Hat sich hier fortgepflanzt; ein gerade bei den europäischen Wildgänsen seltener 

Erfolg, auf solche Zuchterfolge sind wir stolz [278, c. 52]) та експліцитне посилання 

на непересічні успіхи Unsere Stachelschweine haben sich bereits wiederholt 

fortgepflanzt, was bei diesen Tieren in der Gefangeschaft zu den Ausnahmen gehört 

[309, c. 11]. Апелювання до емоцій реципієнта (змалювання тварин як 

турботливих батьків) та пожвавлення опису реалізується через метафори Unsere 

Exemplare, von denen der Löwe und die eine Löwin im Jahre 1876 das Licht der Welt 

erblickten… haben schon wiederholt Elternfreuden erlebt [309, c. 25]. Для 

аргументації автор Лейпцизького путівника наводить кількість особин, 

народжених у зоопарку, важливість яких підкреслюється датами їх народження 

Unsere Exemplare haben sich in den letzten Jahren wiederholt fortgepflanzt; das 

jüngste Lamm wurde am 8. Mai 1883 geboren [309, c. 48]. 
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      Оскільки придбання, транспортування і утримання екзотичних тварин 

було пов’язане зі складнощами, у путівниках зазначаються імена друзів-

меценатів зоопарку, завдяки яким зоопарк міг здобути ту чи іншу тварину. 

Уживання прізвищ меценатів – це одна з типових ознак перших путівників по 

зоопарку і за важливістю може прирівнюватись до таких обов’язкових критеріїв 

опису як «ареал» чи «зовнішній вигляд», про що свідчить інформація про 

меценатів як в розширених описах (декілька критеріїв), так і в стислих варіантах 

опису, де меценат є одним з двох елементів загальної інформації про тварину 

(Philippinen-H., R. Philippinus H. Smith, Lucon; Geschenk von Weber, Manila) [277, 

c. 78]. Посилання на меценатів можуть обмежуватись лише їх іменами або 

поширюватись лексемами патетичного стилю та мовленнєвою дією «подяка» для 

підкреслення цінності отриманих зоопарком тварин: Von letzterem hat uns der 

Kaiserl. Gouverneur Ebermaier ein allerliebstes, am 24. Juni 1912 bei Kribi etwa ein 

Monat gefangenes Baby zum Geschenk gemacht [278, c. 17]; Ein Exemplar ist gnädige 

Schenkung Gr. Majestät des Kaisers [297, c. 11]. 

      Активне життя і розмноження тварин у зоопарку є можливими завдяки 

підвищеній увазі працівників bei sorgfältiger Pflege kann er [der Flamingo] in der 

Gefangenschaft lange am Leben erhalten werden [295, c. 27]. В поодиноких 

випадках автор зазначає, що деякі види легко звикають до нових умов життя в 

зоопарку und ist bei uns bereits so vollständig acclimatisiert, dass er sich ohne 

besondere Schwierigkeit fortpflanzt [295, c. 54]; ist bei passender Loyalität leicht zum 

Brüten zu bringen [274, c. 62]. Словосполучення bei sorgfältiger Pflege, richtiger 

Behandlung, bei grosser Sorgfalt in der Pflege виконують не лише інформативну 

функцію, а й сигналізують реципієнту про наступне: 

- відвідуваний ним зоопарк піклується про тварин; 

- тварини почуваються добре і здорові; 

- зоопарк має непересічні успіхи у вирощуванні видів порівняно з іншими 

зоопарками. Так, Лейпцизький зоопарк з початку заснування успішно 

займався розведенням левів та набув популярності в усій Європі як 

«Фабрика левів» (Löwenfabrik); 
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- висока народжуваність сприяє тому, що в зоопарку постійно можна 

побачити молодих особин, спостереження за якими викликають емоції 

радості та задоволення і сприяють подовженню часу візиту біля вольєрів з 

нещодавно народженими тваринами. 

Критерій «природоохоронний статус». Поняття «охоронний статус 

виду» пов’язане з заснування Міжнародного Союзу Охорони Природи (МСОП, 

1948) та виданням Червоного списку (з 1963 року), до якого внесено види тварин 

і рослин із зазначенням ризику зникнення та відповідним статусом. Червоний 

список має на меті інформувати громадськість про стан біорозмаїття та сприяти 

збереженню біологічних видів. Усвідомлення необхідності охоронних заходів 

для видів, що знаходяться на межі вимирання, розроблення законодавчої бази на 

міжнародному рівні та проведення просвітницької діяльності набуло розмаху 

після Другої Світової війни, але погляд на тварину як частину екосистеми бере 

початок ще з XVIII ст. (роботи французького натураліста Жоржа-Луі Леклерка 

де Бюффона про систематизацію видів 1749-1783). Незважаючи на те, що в 

путівниках ХІХ – початку ХХ ст. тварина розглядалась з антропоцентричної 

точки зору (погляд на тварину з точки зору шкідливості / користі для людини, 

приписування тварині людських якостей), оцінка тварини за екологічними 

критеріями все ж прослідковується.  

      Невтішна статистика зменшення кількості видів спричинена передусім 

людською діяльністю (часто нещадним винищенням видів, яке призвело до їх 

повного зникнення, як це сталося, наприклад, з тасманійським вовком, птахом 

додо, мандрівним голубом). За розробленою МСОП системою класифікації видів 

вид, який знаходиться під загрозою зникнення, може належати до однієї з 

категорій: зниклий (Extinct, EX ausgestorben) – зниклий в природі (Extinct in the 

Wild, EW in der Natur ausgestorben) – у стані критичної загрози (Critically 

Endangered, CR vom Aussterben bedroht) – у стані загрози (Endangered, EN stark 

gefährdet) – вразливий (Vulnerable, VU gefährdet) – близький до загрозливого 

стану (Near Threatened, NT potenziell gefährdet) – у стані найменшої загрози (Least 

Concern, LC nicht gefährdet) – відомості недостатні (Data Deficient, DD 
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ungenügende Datengrundlage) – недосліджений (Not Evaluated, NE nicht beurteilt). 

Хоча система класифікації з’явилась задовго до появи перших путівників по 

зоопарку, автори останніх уважали за необхідне інформувати читача поряд з 

зоологічними характеристиками (будова, життєдіяльність, поширення) також 

про (загрозу) зникнення видів. У путівниках розрізняємо фіксацію двох 

категорій вимираючих видів: зниклий вид та вид у стані загрози, для позначення 

яких використовуються дієприкметники ausgestorben (повністю тотожний з 

сучасною категорією) та ausgerottet, який імплікує активні дії людини, що 

призвели до зникнення популяції. Прислівники gänzlich, vollständig слугують 

підсиленню і виражають невідворотність вчинених дій In vielen Gegenden von 

Deutschland ist sie bereits gänzlich ausgerottet worden oder kommt nur höchst selten 

daselbst mehr vor [295, c. 39]. Для видів зони ризику вживаються обидва 

означення, але їх інтенсивність зменшена прислівниками fast, nahezu, beinahe та 

предикативними (еліптичним) конструкціями, які вербалізують процес переходу 

виду від однієї категорії до іншої  […] das dem gänzlichen Aussterben aus der 

lebenden Schöpfung noch näher gerückt ist, als der Alpen-Steinbock… [300, c. 123); 

Wegen seiner Flugunfähigkeit dem Aussterben nahe (279, c. 23].  

     Крім дієприкметників ausgestorben / ausgerottet (Aussterben / Ausrottung) 

уживається також нейтральна лексема verschwinden: diese Art der europäische 

Wisent ihrem gänzlichen Verschwinden aus der Reihe der lebenden Geschöpfe bereits 

nahegerückt ist [302, c. 88] і негативно забарвлена лексика (schonungslos verfolgt, 

geschossen, nachgestellt werden): die schonungslose Weise, mit welcher dieses einst 

auch bei uns häufig gewesene Thier [die Gemeine Fischotter] allenthalben verfolgt 

wird, überall wo er [der Gemeine Wolf] sich zeigt wird ihm nachgestellt [295, c. 107, 

108], es hat sich durch planlose Vertilgung sehr gemindert [310, c. 28]. Хоча в 

пасивних конструкціях не називається агенс, але емотивно маркована лексема 

schonungslos (літота) підкреслює негативне ставлення автора до виконуваних 

дій. Уживання дієслова високого стилю erlegen свідчить про шанобливе 

ставлення до тварини та актуалізує концепт «боротьба / зіткнення людини і 
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тварини» Der letzte Wisent […] erlag im Jahre 1755 dem Geschosse eines 

preusisschen Raubschützen [301, c. 89].  

Стосовно критерію «природоохороний статус» зауважуємо такі характерні 

ознаки: 

- може реалізовуватись через часове протиставлення «поширеність виду 

раніше і зараз» для підкреслення інтенсивності винищення виду: Nur durch 

künstlichen Schutz erhalten sich noch einige Tausend Stück, ein winziges Häuflein 

im Vergleich zu den ungezählten Schaaren die noch vor wenigen Jahrzehnten die 

Prärien des Westens durchzogen [274, c. 89];  

- може не містити уточнень (посилання обмежується вищезгаданими 

виразами);  

- може мати розгорнуту форму. Посилання розгортається через зазначення 

причин знищення / зменшення кількості у прийменникових фразах з wegen, 

halber:  Wegen ihres ausgezeichneten Wildbrets wird sie [die Elen-Antilope] eifrig 

gejagt und ist infolgedessen nahezu ausgerottet [310, c. 20]; des beträchtlichen 

Schadens halber sowie seines Pelzes wegen wird ihm [der Fuchs] überall häufig 

nachgestellt [309, c. 36] та перформативах wegen des Zwiebelgeruches des 

Hirsches wird nur das Kahlwild gegessen, was die Ausrottung in den besiedelten 

Gegenden beschleunigt [278, c. 79]. Також зазначаються спроби урятування 

виду, виражені за допомогою прийменника dank: dank kaiserlicher Hege sich 

in ein paar Hundert Exemplaren wild erhalten hat [310, c. 28], патетичних 

формулювань для подяки високопоставленим особам hatte einer unserer 

verständnisvollsten und tatkräftigsten Wildheger, eine Herde herangezogen [277, 

c. 75] та умовного способу und auch dort schon vollständig ausgerottet worden 

wäre, wenn er nicht unter dem Schutze der italienischen Regierung stehen würde 

[295, c. 4]; 

- не містить експліцитних засобів заклику реципієнта до дій, спрямованих на 

збереження видів. 

      Лексема selten та предикативні конструкції eine (große) Seltenheit sein / zu 

den (allergrößten) Seltenheiten gehören теж розглядаються як індикатори 
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зменшення розмаїття тваринного світу. Проте варто зауважити, що рідкісність 

може стосуватись саме наявності тварини в зоопарку (а не у природі) die Nahrung 

dieses nur höchst selten in der Gefangenschaft gezeigten Tieres [310, с. 29] і слугує 

передусім зацікавленню реципієнта та сигналізує про необхідність побачити 

тварину, унікальність якої підкреслюється лексемами з семантикою «єдиний, 

рідкісний» ist das seltenste katzenartige Raubtier und zum ersten Male in unserem 

Garten aufgestellt [310, c. 46], die nur sehr selten aus ihrer fernen Heimat, dem 

südamerikanischen Andengebirge, lebend zu uns gelangt [281, с. 23]. Важливою для 

уточнення значення прикметника selten / kostbar є спрямованість путівника: 

якщо у Віденському путівнику 1875 року до означень жодного разу не додано 

уточнення «в зоопарку / у неволі», а природоохоронний статус фіксується 

експліцитно, стверджуємо, що мова йде про рідкісність унаслідок зменшення 

чисельності виду. 

      Розуміння необхідності збереження біорозмаїття виражено через 

авторську позицію (емоційно забарвлена лексика, подяки за врятування виду) та 

твердження про врятування виду з використаними в них лексемами захист / 

збереження. Ці елементи та зазначення статусу виду (майже) зниклий) свідчать 

про паростки формування завдання зоопарків «захист видів і природи», яке в 

подальшому постулюватиметься як основне завдання цієї інституції. 

  

3.3. Кількісний аналіз критеріїв опису тварин  

  

Для виявлення частотності контекстів, які відповідають визначеним 

критеріям опису, було здійснено кількісний аналіз, у якому були враховані всі 

мовні засоби, використані для вираження певного критерію опису, як в стислій, 

так і розширеній формі. Наприклад, критерій опису «харчування» вербалізується 

через лексему (дієприкметник pflanzenfressend, іменник Aasfresser) або 

предикативну конструкцію (nährt sich / lebt von / verschmäht auch …nicht), 

критерій «спосіб життя»  через прислівники з -weise (leben rudelweise) або 

речення з динамічним описом поведінки тварини під час полювання, будови 
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гнізда чи співіснування в групі. З шістнадцяти путівників періоду 1799-1914 рр. 

було проаналізовано три найбільших за обсягом з кожного зоопарку (Лейпциг 

1883, Берлін 1889 та Відень 1875). Для прикладу пропонуємо таблицю з даними 

путівника Берлінського зоопарку 1889 р.  

Табл. 2. 

Кількісний аналіз опису тварин у путівнику Берлінського зоопарку 1889 р. 

Критерії 

опису 

Птахи  Копитні   Хижі 

ссавці 

 Збірна  

група 

 ЗК=3

47 

 ЗК=80  ЗК=10

0 

 ЗК=64 

Зовнішній 

вигляд (ЗВ) 

343/ 

99% 

ЗВ 69 / 86% ЗВ 90 % ЗВ 51/ 80% 

Ареал (А) 264/ 

76% 

А 61 / 76% А 64 % А 42/ 66% 

Спосіб життя 

(СЖ) 

65/ 

19% 

М 16 /  20% М 35 % СЖ 10/ 16% 

Меценати 

(М) 

32/ 

9% 

СЖ 15 / 19% СЖ 28 % М 6/ 9% 

Харчування 

(ХАРЧ.) 

28/ 

8% 

РІДК 14/ 

17,5% 

РІДК 13 % РІДК 5/ 8% 

Рідкісність 

(РІДК.) 

26/7.5

% 

ХАРЧ 6/ 7.5% ХАРЧ 13% УМ 5/ 8% 

Розмноження 

(РОЗМ.) 

9/ 

2.5% 

РОЗМ 6 /7.5% УМ 3% ХАРЧ 4/ 6% 

Уміння 

(УМ.) 

9/ 

2.5% 

УМ 6/ 7.5% РОЗМ 2% РОЗМ 2/ 3% 

 

Для наочності та зручності підрахунку всі тварини були розділені на групи: 

птахи, хижі ссавці, копитні та збірна група, до якої належать види, менші за 

чисельністю в зоопарку, та ті, які не входять до попередніх трьох груп (травоїдні 
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ссавці, мавпи, кенгуру, морські тварини). Критерії опису тварин наведено 

послідовно, починаючи від найчастіше зазначеного у числах та процентах 

(округлено) від загальної кількості (ЗК) екземплярів виду, перерахованих у 

путівнику. 

Під час аналізу було виявлено, що у трьох путівниках найчастіше 

зустрічаються контексти за критеріями опису «зовнішній вигляд» та «ареал». У 

путівниках Лейпцига та Відня «ареал» є обов’язковим критерієм для всіх тварин, 

а в Берлінському він займає другу позицію після зовнішнього вигляду і 

характерний для опису 64-76% тварин. Це пояснюється тим, що він охоплює 

найбільшу кількість видів (для порівняння Віденський путівник налічує 82 види 

птахів, 27 хижих тварин, 35 копитних, 11 для збірної групи, Лейпцизький – 62, 

21, 12, 12 видів відповідно), а переліку схожих видів тварин передує узагальнене 

ввідне речення, яке містить інформацію про ареал, що робить зайвим його 

згадування для кожного виду окремо Zunächst zwei aus der südamerikanischen 

Steppe. Опис зовнішнього вигляду є невід’ємним майже для всіх тварин 

(мінімальне значення 62% для хижих тварин в путівнику Лейпцига, при цьому 

Віденський путівник зазначає зовнішні характеристики для всіх тварин без 

винятку) [24, с. 59]. Прагнення звернути увагу читача на зовнішній вигляд 

обумовлено такими чинниками: 

- детальний опис допоможе відвідувачу розпізнати екземпляр серед 

багатьох інших за умови їх знаходження в одному приміщенні; 

- використання численних оцінних прикметників та прикметників на 

позначення відтінків кольору для птахів та мавп підкреслює незвичність і 

красу тварини (також такий опис має на меті мотивувати читача 

переконатись у цьому на власні очі); 

- опис зовнішнього вигляду передбачає опис частин тіла, характерних для 

певного виду (роги оленів, ріг носорога, хобот слона, грива лева, шия 

жирафа) і таких, які впадають в око відвідувачу. Частини тіла є ланкою для 

поєднання критерію «зовнішній вигляд» з критерієм «уміння» der dicke 
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lange Schwanz stützt hierbei den Körper und dient gewissermaßen als Steuer 

[309, c. 36]; 

- фокусування на зовнішньому вигляді може бути спричинене відсутністю 

достатніх знань про інші критерії опису екзотичних тварин. 

      Для комплексного уявлення про тварину згадування лише зовнішніх даних 

недостатньо. Перед автором стоїть завдання створити для реципієнта картину 

життя тварини у дикій природі, оскільки в зоопарку відвідувач спостерігає за 

твариною в обмеженому просторі та лише певний час, що значно знижує шанси 

побачити тварину в русі, під час прийому їжі, спілкування з іншими 

представниками виду, під час полювання та пристосування до умов природнього 

середовища. У путівниках різною мірою представлені контексти, побудовані на 

основі критеріїв «спосіб життя, уміння / пристосування, харчування, 

розмноження». Віденський путівник містить найбільш об’ємні та докладні 

характеристики кожного виду. Найнижчий показник для критерію «спосіб 

життя» – 36 % для збірної групи (для хижих тварин 70%, 60% для копитних та 

40 %  для птахів). На противагу цьому, путівники Лейпцизького та Берлінського 

зоопарків обмежуються короткою інформацією про спільне життя тварин (leben 

rudelweise / in Rudeln) або ж експліцитно зазначають, що спосіб життя схожий до 

способу життя попереднього виду тварини (Die Lebensweise ähnelt der von voriger 

Art). Найвищий показник цих путівників, 28% для хижих тварин, пов'язаний з 

тим, що характеристика хижаків передбачає аспекти полювання та небезпека, 

тобто опис поведінки тварин під час пошуку здобичі та реакції на людину. Саме 

тому і критерій «харчування» має для опису цієї групи найвищі значення в усіх 

путівниках (13%, 33% та 56% у путівниках зоопарків Берліна, Лейпцига та Відня 

відповідно).  

Критерій «уміння» відображає надзвичайні розумові та фізичні здатності 

пристосування до найскладніших природніх умов, вижити в яких можуть окремі 

види. Путівники концентрують увагу лише на деяких видах, зазначаючи 

однакові (для усіх трьох путівників) уміння для певних видів (силу та хитрість 

для хижих тварин (3%, 24%, 30% для цієї групи у путівниках Берліна, Лейпцига, 
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Відня), розум для слонів, уміння швидко вчитись розмовляти для папуг, 

витривалість для верблюдів). За критерієм «рідкісність» (природоохоронний 

статус) найвищі показники в Берлінському зоопарку мають описи копитних 

тварин (17.5%), що пояснюється наявністю в зоопарку видів, загроза існування 

яких була усвідомлена ще в ХІХ ст. (зубр, бізон). Віденський путівник наголошує 

на загрозі вимирання мавп, морських тварин (тюленів) (50%). Такий високий 

відсоток пов’язаний з тим, що Віденський зоопарк містить переважно такі види 

з групи тварин, природоохоронний статус яких є проблемним (5 видів мавп з 9, 

обидва види тюленів). У Лейпцизькому путівнику цей критерій найбільше 

стосується хижих тварин (19%); проте, у тексті наголошується передусім на 

небезпеці та шкоді тварин для людини, що спричиняє переслідування та 

винищення видів. 

      Отож, констатуємо, що основний текст німецькомовних путівників по 

зоопарку присвячений опису тварин за певними критеріями, частотність 

використання яких у описових відрізках тексту різниться залежно від путівника. 

Критерії «зовнішній вигляд» та «ареал» є обов’язковими для опису кожного 

виду, вони випускаються лише у випадку узагальнених речень перед переліком 

видів, місцевих видів, що мешкають у Німеччині, та тварин, добре відомих 

реципієнту. Оскільки Віденський путівник містить найдетальніші описи, він 

демонструє найвищі значення для критеріїв, які відповідають за інформацію про 

життя тварин поза зоопарком. Путівник Берлінського зоопарку охоплює 

найбільшу кількість видів і, щоб не перенавантажувати читача, в описах замість 

повних речень використовуються еліптичні конструкції з лексемою, яка 

позначає певний критерій (іменник Pflanzenfresser, прислівник rudelweise та 

оцінний прикметник vortrefflicher Kletterer). Показники критерію «рідкісність» 

залежать від частки видів під загрозою від загальної кількості видів групи в 

зоопарку. В усіх путівниках зазначена інформація про природоохоронний статус 

(рідкісність) для кожного виду, існування якого ускладнене через людський 

вплив. Характерною рисою Берлінського путівника є згадування меценатів: 

скорочено Das hübsche junge Paar ist ebenfalls ein Geschenk des Herrn Rer. & Co. 
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та повними реченнями зі словами подяки Unser schönes Paar verdanken wir einer 

opferwilligen Schenkung des verewigten Mitgliedes des Vorstands, Herrn. Geh. 

Commercienraths von Bleichröder [274, c. 20, 22].  

      

3.4. Засоби когерентності тексту в тематичній структурі німецькомовних 

путівників по зоопарку 

 

Назва різновиду жанру «путівник по зоопарку» свідчить на рівні номінації 

про структурування тексту, яке базується на просторових характеристиках: текст 

ілюструє прогулянку по зоопарку, а приміщення для тварин фігурують як 

елементи тематичної структури. На відміну від тексту-розповіді, побудованому 

за хронологічним принципом (темпоральність як категорія, що забезпечує 

когерентність), текст путівника по зоопарку – це опис з послідовним 

нашаруванням елементів (принцип послідовного нанизування) згідно з їх 

розташуванням у просторі.  

У ситуації рецепції тексту путівника безпосередньо в зоопарку його 

зв’язність виражена інтенсивніше, ніж під час прочитання поза зоопарком, 

оскільки в другому випадку прогулянка по зоопарку є уявною, а тематичні 

елементи виступають автономними одиницями з інформацією про окремий вид 

тварин, що уможливлює нелінійну рецепцію.  

Вибір і принцип упорядкування тематичних блоків визначається 

екстралінгвальними чинниками: маршрутом, розробленим колективним 

автором, тому що в путівнику згадуються приміщення зоопарку, «зупинки» (у 

послідовності їх розташування під час проходження запропонованого 

маршруту), а також самим автором через підбір інформації для підтеми 

«тварини». Прогресія підтеми «тварина» реалізується через додавання нових 

ознак (критеріїв опису тварини), які, у свою чергу, можуть деталізуватись. Назва 

виду є носієм референції, відправним пунктом для референційного розгортання 

в тексті, яке виводиться з питання «Якою є тварина?». Відповіді на це питання 

гарантують змістову єдність. Оскільки путівники належать до науково-
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популярного підстилю, однією з вимог є зрозумілість для читача, тому текст 

повинен містити також сигнали єдності на «поверхні» тексту, на граматичному 

рівні (когезія) [25, c. 64]. 

      Заголовок, назва приміщення, містить назву виду тварин як визначальний 

компонент у складному іменнику Affenhaus або як уточнюючий елемент поряд зі 

словами на позначення місця перебування тварини Haus für exotische Vögel. 

Зв'язок між заголовком та безперервним текстом з описом виду реалізується 

через принцип повторного посилання, зокрема через повтор і семантичні 

відношення родове-видове поняття: назва Bärenzwinger – описувані види 

Kragenbär, Eisbär, Grieselbär; Raubtierhaus – afrikanischer Gepard, Tiger, Leopard, 

Irbis [277, c. 58, 54].  

Підтема «зупинка» слугує основою для другої підтеми «тварина», 

зберігаючись лише в першому реченні текстового сегменту через вживання 

особового або присвійного займенників (Zebushaus. Zur Zeit wird es von 

Riesenzebus bewohnt; Klein Hirschhaus. In seiner sternförmigen Rotunde finden sich 

einige Hirschfamilien zusammen), просторового прислівника з дейктичною 

функцією hier, da: Huftieranlagen. Da begegnet uns der Zwergesel, der… або 

відносного займенника в підрядному реченні (Das Stelzvogelhaus, das in 32 

Abteilungen fast alle Arten Kraniche und Störche enthält, die es überhaupt gibt). Ця 

підтема має розвиток лише у випадку визначних будівель (з огляду на технічне 

оснащення, внутрішнє художнє оформлення, історичну вагу): наприклад, текст 

про будинок для антилоп Antilopenhaus Берлінського зоопарку (1871), 

розгортається у всіх путівниках через рему «картина у фойе»: In der Vorhalle 

deutet schon ein prächtiges Gemälde von Paul Wenerheim auf den Inhalt des Hauses. 

Das Kunstwerk ist … [274, c. 41; 278, c. 82]. Варто зауважити, що цей будинок 

відомий історикам передусім як місце зустрічі трьох кайзерів для домовленостей 

про співпрацю («Drei-Kaiser-Treffen»): австро-угорського монарха Франца 

Йозефа I., німецького кайзера Вільгельма I. та російського царя Олександра (6-

11.09.1872 року). Факт проведення зустрічі в приміщенні зоопарку ще раз 

підкреслює його важливу роль у соціо-політичному житті тодішньої Німеччини 
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та свідчить про велику увагу не лише до тварин, а й до зовнішнього оформлення 

приміщень зоопарку загалом. Ця зустріч згадується в путівниках зоопарку після 

1945 року.  

      Розгалуженість притаманна текстам про приміщення для розваг 

відвідувачів (Restauration, Pony-Reitbahn, Teich am Cafe), які апелюють до 

емоційного стану радості і насолоди Pony-Reitbahn, wo den jugendlichen 

Besuchern des Gartens Gelegenheit sich bietet, dem meist so beliebten, aber selten 

gebotenen Vergnügen des Reitens sich hingeben zu können; Restauration, deren 

aufmerksamer Wirth, Herr Ernst Pinkert; bei reelen Preisen allen unseren Ansprüchen 

genügen wird; so können wir uns auch den Klängen eines guten Militärconcertes 

erfreuen [309, c. 53].  

      Інколи текстовий сегмент розпочинається зі вступних речень, які надають 

інформацію про вид (Die Känguruhs gehören zu jener Ordnung von Tieren, welche 

ihre Jungen vollständig unreif, …..gebären. In diesem Beutel ...). Для кращого 

структурування у самому текстовому сегменті використовуються вступні 

речення з терміном ширшого значення (гіперонімом) з двокрапкою, які слугують 

привертанню уваги реципієнта до подальшої інформації, сигналізують перелік 

екземплярів (завдяки дієприслівникам у функції означення з семою «той, що йде 

услід» folgend, nachstehend та номінативним фразам, наприклад, stattliche Anzahl) 

і створюють рамки для наступного тексту великого обсягу, хоча можуть 

передувати і переліку всього двох видів: Folgende Arten sind hier bemerkenswerth; 

Paviane mit…, Meerkatzen, Paviane im Kleinen, … [273, c. 5]; In der rechten 

Abteilung sind nachstehende Arten enthalten: … [295, c. 21]. 

Упорядкувальну роль виконують також темпоральні прислівники zunächst, 

ferner, schließlich і поєднувальні прислівники außerdem, daneben, noch, dazu, а 

також лексеми і словосполучення із семою «приєднання» Gesellschaft leisten, 

anschließen: Wir treffen uns zunächst auf die Chinchilla …; dann folgen die 

Erdhörnchen, vertreten durch … An die Erdhörnchen schließen sich Perlziesel, die 

unteren offenen Felsengehege bevölkern, neben den ihnen verwandten Murmeltieren 

[280, c. 14].  
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До графічних засобів виокремлення тематичних елементів належить 

жирний шрифт / курсив для номінації виду, абзаци (опис виду розпочинається з 

відступу) та пробіли між текстовими сегментами. Вони формують графічний 

образ тексту, доступніший для сприйняття реципієнтом. 

      Текстовий сегмент очікувано починається з абзацу, виділеної жирним 

шрифтом чи курсивом назви (під)виду німецькою з означеним артиклем (хоча в 

текст вводиться нова тварина, але контекст слугує попередньою інформацією – 

назва приміщення перед текстом) та латинською мовами. Латинські позначення 

надають відтінок фаховості, підкреслюють наукове підґрунття тексту. З іншого 

боку, автор намагається зробити інформацію доступнішою для сприйняття і 

може використовувати ближчу для адресата, уживану в повсякденному мовленні 

розмовну назву тварини як факультативну Der Rosenstaar, Pastor roseus, wird 

auch Hirtenstaar genannt [274, c. 61], Der Wapiti oder canadische Hirsch, Cervus 

canadensis [310, c. 5]. В наведених у дослідженні прикладах назва латинською 

мовою для зручності сприйняття тексту буде вилучатись. 

У текстових сегментах підтема «тварина» розгортається через додавання 

ознак, які належать до семантичного поля «тварина». Залежно від виду тварин 

обсяг та спосіб викладу інформації різняться: 

- великі ссавці (леви, ведмеді, слони, мавпи, кенгуру, олені) тематизуються 

детально, з охопленням усіх аспектів, які можуть уточнюватись 

підрядними реченнями, поширеними означеннями; 

- птахи та гризуни характеризуються додаванням ознак без уточнення в 

паратаксичних реченнях через кому, в еліпсах з двокрапкою, яка 

сигналізує перелік. Інформація надається через прийом компресії завдяки 

прийменниковим фразам (aus Australien, von mittlerer Größe, mit gelbem 

Schnabel). 

      Мінімальні варіанти опису типові для переліку і містять назву тварини та 

один / два критерії опису, які на думку автора є найсуттєвішими і вартими уваги. 

Майже завжди зазначається регіон поширення (походження), його випускають 

лише за наявності узагальнюючих речень перед переліком, які вказують на ареал, 
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а також для місцевих, поширених в Німеччині, видів: Die Zwergziege. Muntere, 

zutrauliche, kleinste Ziegen aus West- und Centralafrika [297, c. 46]; Hier sind auch 

die amerikanischen Schwielensohler untergebracht, die ja Gebirgstiere sind: Das 

gezähmte Lama. Das Vicunna. … [279, c. 96]; enthält im oberen Stockwerk unsere 

hauptsächlisten deutschen Tagraubvögel, im unteren einheimische Raubthiere [274, c. 

84]; Fettschwanzschaf aus dem Kubangebiet (Kaukasus) [278, c. 114]. 

Пояснення відсутності (детального) опису відбувається завдяки 

перформативним формулюванням Da jede Art für sich sitzt, erübrigt sich jegliche 

Nennung und Beschreibung [282, c. 35]; Der Anblick dieses mit einem weißen Kragen 

geschmückten Fasans sagt mehr wie jede Beschreibung [295, c. 74]; Die Farbenpracht 

spottet jeder Schilderung, weshalb wir von einer näheren Beschreibung absehen [309, 

c. 21]. Останні два речення містять приховану іллокуцію: через асертиви автор 

закликає читача побачити тварину і переконатись в її красі на власні очі. Для 

тварин, вигляд яких, за очікуваннями автора, добре відомий адресату, не 

надається уточнень, а додається фактологічна інформація наукового змісту 

(харчування, спосіб життя) Die Giraffe, ihre wunderbare äußere Gestalt, ihre Farbe, 

ihre Bewegung sind bekannt und bedürfen keiner Beschreibung [274, c. 42]. 

Таким чином, зі змісту текстів путівників по зоопарку можна зробити 

висновок, що навіть екзотична тварина, жираф, була відома відвідувачу 

зоопарків Німеччини кінця ХІХ ст., який міг бачити таких тварин раніше в 

пересувних зоопарках (Wandermenagerien) та на картках чи листівках, придбаних 

у них. 

       Розгорнутий опис (перелік усіх / більшості критеріїв) може  

- мати стислу форму (нашарування критеріїв в одному реченні з декількома 

сурядними чи підрядними): Dieses [der Rüsselbär] mit langer, rüsselförmiger, sehr 

beweglicher Nase versehene, zu den Sohlengängern gehörige und mit noch einigen 

Gattungen die Gruppe der sogenannten Kleinbären bildende Raubthier ist ein 

vortrefflicher Kletterer, lebt in Rudeln bis etwa 20 Stück gesellig, und nährt sich, wie 

die meisten Bärenarten, von gemischter Kost, d.h. sowohl von Pflanzen- als auch 

Thierstoffen [309, c. 20] (критерії «зовнішній вигляд», «уміння», «спосіб життя», 
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«харчування» + зоологічна систематика); Ein seltsamer Vogel, jedem leicht 

kenntlich an seiner schönen, zarten, weißen Farbe mit rosigem Anfluge, an den […] 

und an den […] und dem seltsam gebildeten Schnabel, dessen er sich, um im Schlamme 

der Gewässer seine aus kleinen Insekten bestehenden Nahrung, nach Art der Enten 

herauszusuchen, in einer ganz ungewöhnlicher Weise bedient [274, c. 13] або  

- вводити кожен критерій в окремому реченні. При цьому критерії опису 

можуть розділятись не лише крапкою, а й тире, що полегшує орієнтування 

читача в тексті. In der zweiten Abteilung befindet sich das Gemeine Rennthier, das 

Nord-Europa und Nord-Asien angehört,…(ареал). – Vom Nordamerikanischen 

Rennthiere durch bedeutende Größe und abweichende Bildung des Geweihes 

verschieden (зовнішній вигляд). – Der Aufenthalt des Gemeinen Rennthieres ist nach 

den Jahreszeiten verschieden; in der wärmeren Zeit sucht es die Wälder in höheren 

Gebirge auf, in der kälteren zieht es in die kahlen Ebenen (спосіб життя). Hiernach 

richtet sich auch seine Nahrung, die … besteht (харчування). – Höchst auffallend sind 

die eigenthümlichen Knacklauten, welche … (особливі риси). – Das Gemeine 

Rennthier ist das einzige Hausthier in der Familie der Hirsche und wird heerdenweise 

gehalten und als … verwendet (використання в людській діяльності). – Auch in 

unserem Klima hält es die Gefangenschaft auf längere Dauer … und hat sich in 

mehreren unserer zoologischen Gärten auch schon fortgepflanzt (розмноження). – 

Die beiden hier befindlichen Exemplare, Männchen und Weibchen, wurden der kais. 

Menagerie im März 1875 von Herrn Ritter von Boie іn Hamburg zum Geschenke 

dargebracht (посилання на конкретних тварин в зоопарку) [295, c. 77–79].  

      Навіть в розгорнутих описах текст тяжіє до компресії, про що свідчить: 

- активне використання еліпсів, в яких може бути відсутній як підмет, так і 

присудок. Еліпси не змушують читача до інференції та не ускладнюють 

розуміння інформації, тому що випускаються копулятивні дієслова і назви виду: 

[…] Hat sich hier fortgepflanzt; ein gerade bei den europäischen Wildgänsen seltener 

Zuchterfolg; Sandwichs-Gans, von den gleichnamigen Inseln, ein zierliches Gänschen 

mit grauem Körper, schwarzem Kopf und braunem, durch dunklen Ring begrenzten 

Hals; Geschenk des Herren Pflügers in Bremen [275, c. 52]. Чергування синтаксично 
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редукованих та складних речень, динаміка синтаксису, типова для усіх 

путівників по зоопарку; 

- поширені субстантивні фрази (назва виду / частина тіла деталізуються праворуч 

або ліворуч від іменника (Rechts- und Linksattribut) прийменниковими групами 

чи прикметниками) der Virginische Uhu vom schlankeren Körperbau; das Berg-

Zebra eselartig in der Gestalt; die unter der Kehle und am Unterleibe in grossen Falten 

herabhängende Haut; zu den Kammgeiern gehörend, ein prächtiges Thier.  

      До засобів компресії на словотворчому рівні також відносимо складні 

іменники на позначення опису характерних ознак тварини Winterpelz, 

Hochzeitskleid, Federbusch Pflanzenfresser, Einzelgänger, Flugunfähigkeit, 

Sprungkraft, Last-, Zug-, Reittier Brunstzeit; назви виду часто є композитами, 

перша частина яких надає інформацію про певний критерій опису, як правило, 

зовнішній вигляд Fleckenkatze, Zwerg-Ziege, Stummel-Schwanz-Schaf, Nasenaffe, а 

також ареал Japan-Bär, Berg-Anoa, Eisbär, історію виникнення / ім’я дослідника 

Davidshirsh, Bakerantilope і спосіб життя Jagdfasan.  

      Категорія часу є важливою для зв’язності тексту, оскільки зміна часових 

форм маркує перехід до інших тематичних елементів (критеріїв). Характерна для 

опису форма теперішнього часу лише в поодиноких випадках змінюється 

формами минулого часу (претеритумом / перфектом), коли повідомляється 

історія відкриття, зникнення чи порятунок виду від зникнення, а також в 

контрастивних реченнях за принципом «früher / ursprünglich / einst – heutzutage» 

про зменшення кількості видів Ursprünglih war dieselbe [Der europäische Wisent] 

über einen großen Theil von Mittel-Europa und West-Asien verbreitet und hat noch zur 

Zeit des Mittelalters über den größten Theil von Deutschland und nordwärts bis nach 

Holland und in das südliche Schweden gereicht. Heutzutage dagegen trifft man ihn in 

Europa nur noch in Bialowieza-Walde in Litthauen, wo er seit 1802 unter dem Schutze 

des Kaisers von Russland steht und dadurch vor seiner gänzlichen Ausrottung aus 

Europa gesichert wurde [295, c. 89] та майбутнім часом у відрізках тексту про 

плани зоопарку Fischotter-Becken, das später in der Vaterländischen Tiersammlung 
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seinen Platz finden wird [278, c. 68] і у типових формулюваннях wird (bald) zahm / 

zutraulich.    

     Когерентність на лексичному рівні ґрунтується на кореферентності 

(посилання на один і той же об’єкт, «принцип повторного посилання»), яка 

реалізується наступними засобами:  

- прономіналізація – посилання на тварину через займенники; 

- повтор (тотальна рекуренція). При повторі назва (під)виду не виділяється 

графічно, може вживатись в однині та множині. Числова форма множини 

(як в назві, так і далі в тексті) підкреслює, що інформація стосується не 

лише тварини в зоопарку, а й представників виду загалом (імпліцитне 

узагальнення). 

Gürtelthiere, Armadill aus Brasilien. Die Gürtelthiere sind mit einem Panzer von 

knochenartigen Täfelchen bedeckt und rollen sich bei Gefahr wie eine Kugel 

zusammen; sie leben nur im heißen Amerika, und graben mit ihren Klauen 

unterirdische Gänge, in welche sie bei ihrer Verfolgung flüchten. Sie leben von […] 

[273, c. 6]; 

- субституція, яку ми трактуємо як заміну одного виразу іншим. В системі 

мови субституція зустрічається у випадках, коли між обома виразами існують 

семантичні відношення, які гарантують їх взаємозаміну незалежно від мовного 

та позамовного контексту, як наприклад, синоніми і відношення гіперонімії 

(заміна вузького поняття ширшим, з більшою кількістю ознак). У путівниках 

субституція виражається через семантичне відношення «родове-видове 

поняття». Крім найбільш загальних лексем Tier, Art (можуть вживатись також з 

уточнюючим компонентом «вид», наприклад, Rinderart) та Spezies виділяємо 

гіпероніми на позначення підгруп класів тварин (найвищий рівень класифікації 

в групі хребетні) Vogel, Säugetier, рядів Nagetier, Wiederkäuer, Raubtier, підрядів 

Raubkatze, Schwimm-, Stelzvogel та родів Affen, Geier, а також лексичні одиниці, 

що не належать безпосередньо до зоологічного дискурсу Vertreter, Mitglied der 

Gruppe, Exemplar, Verwandte, Landsmann, Nachkomme, Vetter, Mittelding, але 

слугують ілюстрації зв’язків між представниками виду. Майже всі вищеназвані 
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лексеми супроводжуються прикметниками (оцінними чи на позначення 

розмірів), які роблять текст немонотонним Der Höckerschwan, Cyglus olor, der 

beliebte Ziervogel unserer Teiche [309, c. 6]; Das Capybara- oder Wasserschwein, 

Hydrochoerus capybara Erxl., das größte Nagethier [282, c. 17]; birgt den Central-

Afrikanischen Büffel (Bubalus brachycerus), einer der allerseltensten Rinderarten 

[300, c. 28); Der Sumpfbiber, Myopotamus coypus, der Vertreter des Bibers in 

Südamerika [310, c. 42]. Зв’язність тексту підсилюється також вказівними 

займенниками з деїктичною функцією Dieses Thier erinnert an den Wachbären  

[274, c. 80]. Розвиток підтеми може здійснюватись через слова з вужчим 

значенням, гіпоніми (Männchen та Weibchen), які зустрічаються у порівнянні 

таких критеріїв як забарвлення чи наявність / відсутність певних ознак 

(наприклад, рогів) Die Nilgau-Antilope, Antilope picta, stammt aus Ostindien, die 

Männchen sind blaugrau, die Weibchen gelbgrau gefärbt [309, c. 21]; 

  - перифраза (лейблінг) як вид субституції: використання лексем, які містять 

додаткову, нову інформацію про тварину. Перифрази не лише виконують 

номінативну функцію (посилання на тварину), а й одночасно повідомляють певні 

характеристики (prädizieren), таким чином компресуючи текст. Рекуренція через 

субституцію актуалізує додаткові, конотативні значення та оцінку, ставлення 

автора до об’єкта. Таким чином, посилання на одну і ту саму тварину 

уможливлює її опис, підкреслюючи певні ознаки Meister im Klettern, 

vortreffliche Taucher, Vierhänder, Pflanzenfresser, ein äußerst putziger Bursche, der 

allbekannte spitzschnauzige Räuber, Jagdgenosse, ein höchst selten kommender Gast. 

Для птахів використовується конвенційна для путівників по зоопарку метафора 

Zierde: Die Mandarinente, Alx galericulata, Zierde des Gewässers, метафора Stolz 

для оленів: Der Edelhirsch, Cervus elaphus, ist der Szolz unserer deutschen Wälder 

[274, c. 47, 87] і метафора Herrscher / König der Tiere для левів: der Löwe hat sich 

den Ruf als Herrscher über die Tiere errungen [310, c. 44]. Метафора Riese 

зустрічається для різних класів ein Riese unter den Schwimmvögeln [276, c. 40]; der 

Riese unter den Hirschen [309, c. 29]. Лексема Geselle хоча і може мати стилістичне 

забарвлення «зневажливий, пейоративний» [270, с. 717], вживається у значенні 
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«малий, малюк» та має жартівливий відтінок possierlicher Geselle [Rüsselbär]. 

Перифраза Reinecke (ім’я походить з німецьких редакцій французьких поем про 

хитрого лиса, алегоричну фігуру, і стало відомим, зокрема, після поеми В. Гете 

в гекзаметрах 1793 року „Reinecke Fuchs“) використовується для представників 

роду лисиці Der Eisfuchs, aus der Polarzone, ein geistig zurückgebliebener Vetter 

unseres schlauen Reinecke, der in den menschenleeren Einöden seiner Heimath nicht 

Gelegenheit hatte, sich zu bilden [274, c. 83].  

     Для комплексного зображення тваринного світу як в зоопарку, так і поза 

його межами автор застосовує два протилежних стилістичних прийоми. 

Генералізація реалізується через предикати належності gehören, zählen в 

означальних і простих реченнях для узагальнення інформації про всіх 

представників виду Die Brand-Ente, Fuchs-Ente, Tadorna vulpanser, gehört zu den 

Enten, bei welchen die Farbe des Männchens konstant bleibt [277, c. 67]. Посилання 

на певну тварину в зоопарку, конкретизація, вербалізується через лексеми 

Exemplar, Stück та присвійний займенник unser, ужитий поряд з ними, а також 

лексемами Tier, Paar, Mann, Weibchen. Обов’язковою така вказівка є у 

Віденському зоопарку 1857 року, розміщена в кінці кожного текстового сегменту 

про (під)вид з уточненням його появи в зоопарку через партицип II (geschenkt, 

angekauft, mitgebracht): Die beiden in der kaiserlichen Menagerie befindlichen 

Exemplare wurden im Mai 1875 vom Thierhändler Hagenbeck in Hamburg angekauft 

[295, c. 21]. В інших путівниках конкретизація факультативна і використовується 

для привертання уваги реципієнта до особливо важливих аспектів щодо тварини 

(розмноження, рідкісність, краса): Unser Männchen ist von der seltenen Paraguay-

Rasse und verspricht ein außergewöhnliches Prachtexemplar zu sein [274, c. 21]; 

Halbmondantilope, D.lunatus Burch., aus Südostafrika. Erstes Exemplar! [Be 1914, c. 

84]; Unser Paar hat sich seit 1881 regelmäßig fortgepflanzt [309, c. 28].  

      Єдність між тематичними елементами всередині текстового сегменту 

забезпечують, зокрема, компаративні відношення. Зіставлення актуалізується 

через ступені порівняння прикметників з копулятивними дієсловами sein / haben, 

перформативи (ähneln, gleichen, unterscheiden, übertreffen, übereinstimmen), 
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прийменникові фрази (вираження однаковості) von der Größe разом з 

темпоральними деїктичними прикметниками vorig / folgend та партиципами, 

утвореними від дієслів на позначення мовлення bisher besprochene / bald zu 

besprechende, які поряд з іменником є основою порівняння Der rothe Flamingo, 

Phoenicupterus ruber. Kleiner als der vorige und ganz roth gefärbt [274, c. 14]; Der 

Zwerg-Arara, Arara severa, kaum halb so groß, als die bisher beschriebenen Arten 

[309, c. 35]; Schwach bemähnt ist der Senegallöwe, kleiner als die beiden genannten. 

Hellfärbig wie der Senegallöwe ist der Perserlöwe [297, c. 20].  

Рематичні елементи додаються не лише через саме протиставлення, але й 

доповненням до нього через сполучник протиставлення aber, обмежувальну 

частку nur та подвійний прийменник bis auf, який як і частка, підкреслює 

граничні межі різниці між екземплярами Der australische Triel, bedeutend größer 

als unser Triel, aber ganz ähnlich gefärbt; Der virginische Hirsch, ungefähr von der 

Größe des Damhirsches, aber von ausgezeichneter schlanker Gestalt mit schmalem 

Kopf; Der schwarze Schwan aus Australien, fesselt durch den Farbengegensatz zu dem 

unseren, dem er sonst bis auf den Schnabelhöcker gleicht [274, c. 23, 36, 18]. Це дає 

підставу для розгляду порівняння як вихідної констатації для нанизування нової 

інформації, яка показує відмінні риси екземпляру, ознаки, які відрізняють його 

від інших представників. Замість прикметників може прямо зазначатись мірило 

порівняння (tertium comparationis) an Gestalt / Größe / im Benehmen ähnlich; teilt 

mit dem vorigen Manieren, wird schwerlich übertroffen in Frabenpracht.  

У поодиноких випадках порівняння стосується декількох критеріїв опису 

тварини і реалізується в складносурядних реченнях зі сполучниками aber,  

jedoch: Der große Silber-Reiher hat etwa die Größe des gemeinen Reihers, ist aber 

schlanker und steht höher auf dem Boden, ist ihm jedoch in Körperhaltung sehr ähnlich 

[282, c. 48]. Стилістичний прийом порівняння слугує також унаочненню, коли 

мірилом порівняння є не попередня за описом, а добре знайома реципієнту 

тварина unser / deutsch / gemein / einheimisch: Senegal-Wasserbock in Größe und 

Gestalt unserem Rothirsch ähnlich, aber mit einer längeren, rauheren Behaarung 

[283, c. 83]; в одному випадку тваринні ознаки були зіставлені з людськими Sie 
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[Füchse] erlangen die Größe eines Schäferhundes; der Steinmarder, von der Größe 

der kleinen Katze; Sie [schwarze oder amerikanische Bären] laufen langsamer als der 

Mensch, klettern aber umso besser [273, c. 12, 8].  

Зв’язки між видами експлікуються через лексеми Verwandte, Vertreter, 

Landsmann з географічними назвами Der Wapiti oder canadische Hirsch, der 

Vertreter unseres Edelhirsches im nördlichen Amerika, übertrifft denselben bedeutend 

an Größe, da er eine Länge von 2 m. und eine Höhe von fast 1,5 m. erreichen kann 

[309, c. 5]; Tschunja, Vertreter des vorigen in Argentinien; Schwarzohr-Milan, der 

chinesische Vertreter unserer schwarzen Form [277, c. 35, 91]. Er [der Dominikaner 

aus Südamerika] ist ein Landsmann des Vorigen [298, c. 62]. Крім цих нейтральних 

варіантів зустрічається метафора Ausgabe, за допомогою якої розрізняються 

представники одного виду («випуску») Die Waldohreule, die kleine Ausgabe des 

Uhus [299, c. 48].  

Намір автора деталізувати інформацію виявляється у зазначенні ступеня 

однаковості / різниці через прислівники-інтенсифікатори kaum, ganz, bedeutend, 

außerordentlich: Bedeutend kleiner ist Pelecanus minor aus Mittelasien und 

Nordostafrika [297, c. 31]; Er [Tiger] ist weit schöner als der Löwe, aber auch noch 

grausamer [292, c. 14]; Spanischer Schneumon […] naturgemäß nächster, kaum zu 

unterscheidender Verwandter des vorigen [277, c. 62].  

 Крім звичних засобів, порівняння для певних видів птахів може 

ґрунтуватись на концепті «змагання краси» (використання слів з семантичного 

поля «змагання») і за оцінкою зовнішнього вигляду ранжувати / визначати 

найкращих Die Mandarinen-Ente macht der vorhergehenden mit Recht und Erfolg 

den Vorrang der Schönheit streitig; Die Schell-Ente ist nicht die letzte, wenn es gilt um 

den Schönheitspreis zu streiten [274, c. 47, 67]; Die Mandarinente ist in China und 

Japan einheimisch und wetteifert mit der Brautente an Schönheit [309, c. 9].  

      Винятком щодо побудови тексту є путівник Віденського зоопарку 1898 

року, в якому відсутні вступні та узагальнюючі речення, замість них –  великі 

текстові сегменти (1 сторінка) з інформацією про вид, для яких характерні 

незвичні для інших путівників назви (замість нейтральної номінації виду 
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використовуються метафори та перифрази Leichtfüssiges Volk (антилопи, газелі), 

Die Herrscher der Lüfte (хижі птахи), з назвою виду вживається прийменник bei 

bei den Affen, bei den Bären, який створює ефект присутності читача поряд з 

тваринами) та переважання динамічного опису (предикати дії на позначення 

зміни рухів тварини). Прикладом найвищого ступеня деталізації може слугувати 

опис польоту хижих птахів в гіпотаксичних конструкціях з 11 дієсловами: Man 

muss einen Steinadler stundenlang in den Lüften kreisen, sich heben und senken, lange 

ohne Flügelschlag dahinschweben und dann jäh in die Tiefe herabstürzen, im 

Frühjahre mehrere Mäusebussarde gleichzeitig ihr schönes Flugspiel, ihr Rütteln und 

Stillehalten in der Luft gesehen haben, die gewandten Bewegungen des Königweihs, 

der in schönen Schraubenlinien dahingleitet, oder ein Kornweihpaar beobachtet 

haben, wie sie bald flattern, bald schweben, jetzt lange um einen Punkt herumkreisen, 

dann plötzlich senkrecht in die Höhe steigen und wieder ebenso abwärtsgleiten […] 

[297, c. 35].  

      Автор визначає ці тексти (в дужках під назвою) як Schilderung («живий» 

опис з високим ступенем суб’єктивності та емоційності (на відміну від 

об’єктивного фактологічного опису Beschreibung) [224, c. 88]. При переліку 

представників виду автор підшуковує неклішовані оцінні та описові епітети, 

перифрази для якомога точнішого відображення характеру, умінь, зовнішнього 

вигляду тварини. Щоб викликати зацікавлення і створити напругу, автор 

використовує синтаксичні та лексичні стилістичні засоби: катафоричне 

«введення» тварини в текст, контраст, відокремлення та прислівник plötzlich, 

який сигналізує пуант, кульмінацію, несподівану зміну: Wohl fallen der riesige 

Elephant, das ungeschlachte Nilpferd, das dickhäutige Rhinoceros durch ihre 

gewaltige Grösse und derbe Kraft auf. Wenn wir aber von unbändiger Kraft, kühnem 

Muth, wildem Grimm bei Thieren sprechen, dann sind es die grossen Raubkatzen 

Asiens, Afrikas, Amerikas, die uns zuerst in den Sinn kommen, der Löwe, der Tiger, 

der Leopard, der Jaguar, der Puma. […] wenn am Abende, da die Sterne 

herniederfunkeln, die Tagesthierwelt sich zurückgezogen, die Schakale und Hyänen 
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auf nächtliche Jagd ausgehen, plötzlich seine [der Löwe] Donnerstimme durch die 

Wüste schallt [297, c. 20].  

Когерентність тексту реалізується через ізотопію (нагромадження лексем 

з однаковими семами): ланцюжок сем «страх», «жорстокість» для опису хижих 

диких кішок значно переважає за кількістю та розмаїттям складників інші 

путівники: Grausamkeit, Unersättlichkeit, Tücke, Schrecken (seines Revieres), 

brüllend, Kampf auf Leben und Tod, blutdürstiger, Blut aufsaugen, überfallen, nicht 

zaudern, unlöschbarer Blutdurst, unersättlicher Raubgier, niederreissen, hinwürgen. 

Варіантом початку підтеми «тварина» є використання стилістичного 

прийому підкреслення (емфази) через повтор, підсилене знаком оклику, який 

надає виразу емоційності: Schon der zierliche, schlanke Gliederbau unseres Rehes, 

unserer Gemse findet unser Gefallen. Wie graziös, ebenmässig, fein sind aber erst die 

Antilopen gebaut! Wie zart, schwächlich erscheinen die Beinchen der Gazelle, der 

Zwergantilope und wie gewandt und schnellfüssig jagen sie über die Steppe dahin  та 

категоричне заперечення з експресивним відтінком: Und doch gibt es kein Thier, 

das uns die Freiheit des Vogels so lebhaft vor Augen führte, wie der Raubvogel in 

seinem gewaltigen Höhenfluge [297, c. 25, 35]. Як і в попередньому прикладі, тема 

вводиться через зіставлення з іншими тваринами, при цьому контраст 

ґрунтується на фонових знаннях реципієнта. 

      Таким чином, когерентність текстового сегмента ґрунтується на «принципі 

повторного посилання»: через прономіналізацію, повтор назви тварини 

(тотальна рекуренція), семантичні відношення (використання гіпероніма, 

наприклад, Löwe-Großkatze), субституцію Meister im Klettern, vortreffliche 

Taucher, Vierhänder, Pflanzenfresser. Зв’язок між текстовими сегментами 

забезпечується адитивними (додавання) та компаративними відношеннями. 

Виявлено характерне для тексту-опису нагромадження атрибутів: ein sehr 

schädlicher Vögel (прикметник), von ziemlich beträchtlicher Größe, bemerkbar 

durch…… (прийменникова група), aus Europa stammende, die stark verlängerte 

Nase (дієприкметник), Marabu, ein häßlicher Vogel, hat (прикладка), Truthenne, 

dessen Heimat ….. (підрядне означальне речення).  
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     3.5. Зміни змістового наповнення основної частини тексту через 

еволюцію зоопарків      

      

Здобутки зоологічної науки та зоопарківської біології, зокрема, 

спричинили зміни у змістовому наповненні основної частини. Остаточна відмова 

від кліток, розміщення тварин за належністю до ареалу на великих територіях 

для їх вільного пересування і взаємодії, інсценізація природніх умов у вигляді 

мікрокосмів чи так званих «тематичних світів» з мінімальними бар’єрами між 

відвідувачами та тваринами уможливили спостереження природньої поведінки 

тварин. Критерій опису «спосіб життя» актуалізується через опис розвитку та 

щоденних інтеракцій тварин саме у зоопарку, свідком яких є відвідувач: Zwischen 

den Tieren hat sich im Laufe der Zeit ein Gleichgewicht eingestellt: jeder respektiert – 

von kleinen Auseinandersetzungen abgesehen – den anderen, doch werden alle 

Neuankömmlinge heftig verfolgt [287, c. 79].  

      Для путівників 1950-60-х років характерна конкретизація, виражена 

посиланням на певних тварин через називання їх імен. Читач відслідковує 

«сімейну історію» виду у коротких фрагментах, експліковану фотографіями 

тварини зі стислою характеристикою у різний час розвитку: «Gottlieb» als 

Flaschenkind,  «Gottlieb»  als erwachsener Bulle: Als kurz nach der Geburt des Sohnes 

die Mutter starb, mußten wir unseren «Gottlieb» mit der Flasche aufziehen. Er gedieh 

gut, färbte nach etwa einem halben Jahr in das Silbergrau des erwachsenen Zebus, 

und jetzt führt er mit seinem Vater öfters Plänkeleien Horn gegen Horn auf [284, c. 

39]. Унаочнення і конкретизація сприяє формування емоційної прив’язаності до 

тварин.  

           Критерій «природоохоронний статус» набуває значення, про що свідчить 

його зазначення для усіх видів (наприклад, як обов’язковий критерій Bestand у 

таблицях берлінського путівника), і використовується не лише для опису тварин 

з констатацією теперішнього статусу та прогнозів, як у попередніх путівниках 

(der Eisbär ist in seinen Beständen so stark zurückgegangen, daß er bald zu den Tieren 

gehören wird, die in der Freiheit aufgehört haben zu existieren; die auf dem 
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Aussterbeetat stehende Hohltaube [312, c. 68, 74]), а й для висвітлення активної 

співпраці зоопарку у природоохоронних проектах в окремих текстових 

сегментах під назвами Der Große Panda, Symbol des World Wildlife Fund [318], 

Natur- und Artenschutz [308], Was tut der Zoo Leipzig für den Artenschutz [317]. 

Характерною ознакою текстів є уживання скорочень на позначення міжнародних 

природоохоронних організацій з графічними символами (IUNC, CITES, EEP, 

WWF, WAZA), кількість яких відображає ступінь заангажованості зоопарку, та 

складних іменників з семантичного поля «захист тварин»: Rettungsstation, 

Artenschutz-, Zuchtprogram, Monitoring-, Auswilderungs-, Freilandprojekt, 

Schutzgebiet.   

      Зауважуємо, що у перших повоєнних путівниках зустрічається новий 

змістовий елемент «працівники зоопарку», виражений через зазначення імен 

зображених на фото осіб Die Lausejungen des Affenhauses: Bubi, Nakal und Sam mit 

ihrem Pfleger Walter та ушануванням працівників у розширеній характеристиці з 

прикметниками позитивної оцінки, переліком як інтенсифікатором доказовості 

непересічних умінь та винесенням підрядного речення на перше місце для 

підсилення експресивності висловлення: An dieser Stelle wollen wir unseres 

beliebten und treuen Affenwärtes August Liebetreu gedenken, der nahezu 50 Jahre 

unsere Affenpfleglinge betreute und im Alter von 76 Jahren einer tückischen Krankheit 

erlag. Sein Geschick war in ganz Europa bekannt; er war der erste, der […]. Auch die 

Schimpansen gediehen unter seiner Hand vortrefflich […]. Daß Orangs in 

Gefangenschaft gezüchtet werden, ist sicher auf das Geschick unseres guten alten 

Wärters zurückzuführen [285, c. 24]. Уведення у текст цього змістового елементу 

спричинене авторською інтенцією підкреслити важливість внеску осіб у 

розвиток зоопарку, особливо у післявоєнний час. 

      Замість зазначення імен меценатів у описі тварин (у путівниках XIX 

століття) у берлінських екземплярах зустрічаємо перелік дарувальників тварин 

(осіб та організацій) у кінці основної частини, якому передує констатація 

значущості допомоги у гіпотетичному висловленні: Die Verwirklichung 

zahlreicher Bauvorhaben sowie der Aufbau unseres reichhaltigen Tierbestandes und 
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seine sachgerechte Pflege wären aber nicht möglich ohne die vielen Spenden [288, c. 

155].  

      Підсилення орієнтації зоопарків на розширення видів розваг, 

мультиопціональність, персоналізація пропозицій знаходять відображення у 

виокремленні текстових сегментів основної частини з використанням засобів 

комерційної реклами: 

- екскламативних тверджень Mit Ihren Gästen bei uns zu Gast! та наказів Begeistern 

Sie Ihre Freunde oder sich selbst mit einem besonderen Geschenk! 

- англіцизмів Exotische Events am Abend, Dinner mit Safariblick, Flamenco-Show, 

besonderes Highlight; найменування закладів і страв іншомовними лексемами для 

передачі аутентичності Hacienda Las Casas (mexikanisches Chili con Carne, Salsa); 

- орфографічної трансформації для гри слів Zoo aktiv (замість so aktiv перед 

переліком розваг);  

- суперлативів і позитивно оцінних прикметників для характеристики 

пропозицій besonderes Erlebnis, außergewöhnliche Möglichkeit, faszinierende 

Natur, tolle Geschenkidee, spannendes Abenteuer, einzigartige Erlebniswelt та 

прикметник tierisch з функцією інтенсифікатора tierisch viel Freude. 

Емоціоналізація читача відбувається не лише через повідомлення про 

розваги, а й через змалювання загальної атмосфери під час відвідин зоопарку. У 

посиланнях на «зупинки» відображається романтична, ідилічна обстановка: Die 

Weinterrasse «Rote Veranda» bietet eine wohl einmalig schöne Aussicht auf den mit 

Schwänen und anderen Wasservögeln bevölkerten See; Mit der romantischen Brücke 

und den riesigen Trauerweiden bietet dieser Teich einen äußerst malerischen Anblick 

[284, c. 55; 312, c. 27]. Автор апелює до естетичних переживань реципієнта від 

споглядання ландшафтів зоопарку, створюючи в його уяві картини, які 

традиційно асоціюються зі спокоєм, ніжністю, мрійливістю. З 1990-х років 

відвідини зоопарку все більше ототожнюються з пригодами та відкриттями, про 

що свідчить нагромадження іменників-перифраз найменувань «зупинок» з 

компонентом значення «таємничий, незвичний»: Einblick in die abenteuerliche 

Welt / in die Geheimnisse der Bärenstuben, geheimnisvolles Dunkel des Aquariums, 
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Tierparadies, Reich der Affen, Dorado für Aquarianer, als reizvolles Guckloch der 

belebten Natur. У реченнях з дієсловом entdecken передається атмосфера гри, під 

час якої адресат дізнається нове (exploratives Lernen) Hinter der nächsten Brücke 

erwarten uns schon die Elefanten. Doch ehe wir hier länger verweilen, müssen wir 

noch einen etwas abgelegenen Winkel entdecken [316, c. 38].  

      Суттєві зміни змістового наповнення основної частини (у часовому 

проміжку 1845-2013) полягають у обов’язковому зазначенні критерію опису 

тварин «природоохоронний статус» для усіх видів, вираженні критерію «спосіб 

життя» через висвітлення поведінки тварин у зоопарку (для формування 

очікувань адресата від майбутніх відвідин), у появі імен працівників зоопарку як 

об’єктів референції, у виокремленні підтеми «розваги» у вигляді текстових 

сегментів з використанням прийомів реклами. Актуалізація розважальної 

функції путівників виявляється у змалюванні відвідин по зоопарку як 

пригодницької подорожі. 

 

3.6. Іллокутивна структура німецькомовних путівників по зоопарку 

 

3.6.1. Назви та передмови путівників як індикатори домінантних текстових 

іллокуцій (1799-1914) 

 

         Назва жанру або його різновидів може слугувати попереднім сигналом 

функції тексту і своєрідною інструкцією розуміння і сприйняття тексту для 

реципієнта [230, c. 135]. Розглянемо детально назви та передмови перших 

путівників (1799-1914) для виявлення вказівок на домінантну функцію та на 

відповідність експліцитної назви дійсній іллокуції, справжньому наміру автора.  

        Назви німецькомовних путівників по зоопарку варіюються: лексема Führer 

та її синонім Wegweiser (покажчик шляху до певної мети) зустрічаються з назвою 

зоопарку, підкресленою графічними засобами (великі літери, жирний шрифт), 

наприклад, Führer durch den / im Berliner Zoologischen Garten (1851, 1901, 1903, 

1910, 1914). Віденські путівники розраховані саме на відвідувачів зоопарку і 
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передбачають рецепцію путівника першочергово в зоопарку, а не поза ним, про 

що свідчать лексеми Besucher та Ausflug: Ein Ausflug nach Schönbrunn. 

Belehrender Wegweiser für den Besucher der Menagerie, des botanischen Gartens und 

der übrigen Anlagen (1879); Schönbrunn. Belehrender Führer für den Besucher des 

Schlosses, des Parks, der Menagerie, des botanischen Gartens und der übrigen 

Anlagen (1898); Dritte, anläßlich des 150jährigen Bestandes der Schönbrunner 

Menagerie veranstaltete, illustrierte und vermehrte Ausgabe. Mit 3 Plänen von der 

ganz Schnönbrunn und Menagerie, 8 Vollbildern und 48 Textbildern (1903). 

Підтвердженням іллокуції «вказувати шлях» є примітка про наявність плану на 

титульній сторінці Schönbrunn. Führer durch die Menagerie. Mit zwei 

Farbendrucken nach Aquarellen von Ludwig Hans Fischer, 33 Reproduktionen nach 

Photographien und einem Plane (1912) та у вступних частинах тексту з 

експліцитною назвою Zur Orientierung! Rundgang: Die Wanderung geht vom 

Eingang am Stadtbahnhof aus. S. auf dem Plan links bei «Eingang Stadtbahnhof», а 

також іллокуція «надавати пораду щодо правильного шляху» Man kehre immer 

wieder zum Rundweg zurück, wenn man ihn verlassen hat; so wird man die richtige 

Reihenfolge innehalten [276, c. 15; 278, c. 3]. Уточнююче означення Belehrender 

Führer (двічі) свідчить про другу функцію, притаманну путівникам, 

інформативну, виражену через «навчання, пояснення». Прикметник Illustrierter 

та посилання на світлини свідчать про наявність ідентифікаційної функції 

«розпізнавання тварини серед інших» як допоміжну для реалізації обох 

іллокуцій «вказувати шлях» (під час прогулянки по зоопарку) та «інформувати 

про зовнішній вигляд тварини». Зображення тварин в кінці XIX ст. –  початку 

XX ст. були досить рідкісними і містилися передусім в енциклопедіях та 

спеціалізованих журналах, а зважаючи на те, що активний розвиток фотографії 

припадає на першу половину XIX ст. (зберігання зображення на папері стало 

можливим лише в 1830-х роках), чіткі світлини високої якості з підписами 

зображених на них тварин в путівниках мали цінність для читача і могли 

переглядатись навіть окремо від текстів, про що свідчить, зокрема, їх розміщення 

на останніх сторінках як у путівнику 1914 р.   
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Назви путівників очікувано містять найменування зоопарку, але замість 

перформативів іллокуції «вказувати шлях» акцентується інформативна функція 

«описати тварин зоопарку» через експліцитні вказівки Die Thierwelt im 

Zoologischen Garten von Berlin geschildert von Dr. Bodinus, Dr. Max Schmidt, Dr. L. 

Heck. Berlin, Druck von C. Bernstein (1889); Beschreibung der in dem Thiergarten zu 

Schönbrunn neu angekommenen (1799) / befindlichen (1802) Thieren; Die kaiserliche 

Menagerie zu Schönbrunn. Eine populäre Schilderung sämmtlicher Thiere derselben 

(1875). Таким чином, в назвах повідомляється, що тварини певного зоопарку є 

об’єктом опису, що відрізняє путівники від енциклопедичної літератури 

(Enzyklopädie – видання, в якому міститься весь обсяг знань з усіх або певної 

дисципліни в алфавітному чи систематичному порядку [271, c. 530]), 

спрямованої на детальне інформування про якомога більшу кількість тварин, як 

і характеристика путівника його авторами через іменник зі зменшувальним 

суфіксом –lein Büchlein та прикметником klein diese kleine Schrift (Wien 1875, 

1898, 1903) як вияв відсутності претензій на всеохоплюючу та глибоко фахову 

інформацію і підтвердження ситуювання путівників по зоопарку в дискурсі 

«неспеціаліст-експерт». 

      Як зазначено у розділі 2.4.3., передмови (а також вступні речення) 

путівників по зоопарку є важливим джерелом індикаторів інтенцій автора. У 

Віденських путівниках 1875, 1879, 1898, 1903 років (крім найстаріших 

екземплярів 1799, 1802 років та путівника 1912 року) передмова є повноцінною, 

виокремленою через назву, частиною тексту, займає дві сторінки та експліцитно 

пояснює мотивацію створення путівника: 

- екземпляр 1875 року покликаний вирішити проблему відсутності 

путівників для менажерії Шенбрунн Da fast in allen europäischen zoologischen 

Gärten durch besondere gedruckte Schriften …, die kaiserliche Menagerie aber bis 

jetzt noch immer eines solchen entbehrt, so habe ich mich einer diesbezüglichen an 

mich ergangenen Aufforderung, diesem Mangel abzuhelfen, mit Vergnügen durch 

Verfassung des vorliegenden Büchleins entsprochen [295, c. 2]. Згідно інформації у 

тексті можна зробити висновок, що путівники вважались обов’язковим 
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елементом функціонування тогочасних авторитетних зоопарків та мали 

слугувати ліквідації неосвіченості населення як логічному продовженню все ще 

популярних в XIX ст. ідей Просвітництва. Варто уточнити, що за інформацією, 

отриманою від працівників архіву зоопарку Шенбрунн, першими відомими 

путівниками вважаються екземпляри 1799 та 1802 років, оскільки в них 

розглядаються тварини зоопарку. Однак ці путівники були написані приватними 

особами поза зоопарком, який в той часу належав кайзерському двору. Тому 

путівник 1875 року визначається автором як перший, оскільки він був створений 

на вимогу керівництва кайзерівської менажерії (у період тривалої перерви з 1802 

по 1875 рік зоопарк згадується в путівниках по Відню, проте, з досить детальним 

описом). Перший путівник, написаний за дорученням управління зоопарку, 

датований 1912 роком.  

- поява екземпляра 1898 року обґрунтована специфічним позамовним  

контекстом: святкування на вшанування кайзера Франца Йозефа I. (Kaiserfeste), 

місцем народження та резиденцією якого був Шенбрунн, палацовий комплекс з 

парком. Тому путівник охоплює не лише дані про менажерію, але й про палац, 

парк, ботанічний сад та інші угіддя (про що прямо зазначено в назві путівника) 

Den tausenden Schriften und Festlichkeiten, die da eine seltene Feier … verherrlichen 

sollen, schliesst sich bescheiden auch dieses Büchlein an, indem es die herrliche 

Sommerresidenz, die Geburtsstätte unseres Kaisers, in ihren schönen Einzelheiten dem 

Leser vorführt und schildert [297, c. 6]. Наявність декількох підтем пояснює більш 

стислу форму викладу (максимум три критерії опису тварини, еліпсиси, 

відсутність складнопідрядних речень, крім декількох означальних), а присвята 

путівника визначній події змушує автора, по-перше, подавати фактологічну 

інформацію особливо цікаво, не обмежуючись лише переліком тварин з 

коротким описом, а змальовуючи цілі сценарії життя тварин на природі та 

наділяючи їх влучними оцінними характеристиками; по-друге, створити 

привабливий імідж Шенбрунна як місця відпочинку та естетичної насолоди від 

природи та мистецтва (упорядкування парку та споруди), використовуючи 

позитивно конотовані  лексеми з підсилюючими прикметниками, які запобігають 
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сумнівам щодо обіцяного wahre Freude, echtes Vergnügen, та занурюючи читача 

в романтично-задумливо-мрійливу атмосферу через вибудовування тематичного 

ланцюжка з клішованих лексем der Abend, ein wohltuendes Dämmerlicht, die 

lauschigen Winkel, Abendlied, der herrliche, stille Sommerabend, ein Stern, lautloses 

Sinnen und Träumen, das träumerische Behagen [297, c. 73]. 

- путівник 1903 року приурочений до 150-ї річниці заснування менажерії; 

він повинен забезпечити таку характеристику путівника як актуальність. Автор 

пропонує відвідувачам оновлений план менажерії та вже у передмові повідомляє 

про зміни (через прикметник neu акцентується кількість оновлень, що 

обґрунтовує потребу у виданні), використовуючи стилістичний прийом 

підкреслення, реалізований через перелік (як підтвердження кількості змін) та 

повтор лексеми neu : Wenn anläßlich dieses Jubiläums der Schönbrunner Menagerie 

unser Führer in dritter, erweiterter und illustrierter Ausgabe erscheint, so geschieht 

dies vor allem in Hinblick auf die vielen Erweiterungen und Veränderungen, welche 

seit kurzem in der Menagerie vorgenommen worden sind. Die drei großen 

Raubtierhäuser wurden neu adaptiert… Ein neues Dickhäuterhaus, ein neues 

Kamelhaus, eine neue Flugvoliere für kleine Sumpfvögel, zahlreiche neue Käfige für 

kleine Säugetiere sind hinzugekommen….Dem Publikum sind neue Zu- und 

Durchgänge eröffnet worden [298, c. 2].  

           У тексті 1875 року знаходимо вказівки бі-функціональності путівника, ко-

домінування орієнтувальної (вказівка шляху) та інформативної (освіта населення 

завдяки повідомленням про тварин) функцій, виражене, зокрема, через 

прислівник zugleich: durch besondere gedruckte Schriften, welche dem Besucher 

zugleich als Leitfaden oder Führer durch dieselben [zoologische Gärten] dienen 

sollen, für die Belehrung des Volkes gesorgt ist [295, c. 1]. Також функції тексту 

виражені через перформативи dienen і Zweck та зазначення цільової публіки, для 

якої наводяться різні ситуації рецепції тексту, залежно від яких ступінь 

інтенсивності актуалізації функції змінюється. Для туристів обидві вищезгадані 

функції однаково важливі Sie [diese Schrift] dient dem Fremden als belehrender 

Führer. Для жителів Відня старшого віку іллокуція «вказувати шлях» має 
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другорядне значення (автор висловлює передбачення частих відвідин парку 

через прислівникову конструкцію з семантикою «повторюваності» immer 

wieder); зазначаючи мотивацію візиту парку (поринути у спогади юності), автор 

надає тексту ностальгійної тональності sie ist dem Wiener gewidmet, den es immer 

nach dem naturbegnadeten Sommergarten drängt, Erinnerungen aus ferner Jugendzeit 

aufzufrischen [297, c. 2]. Припускаємо, що автор не очікує від цієї групи адресатів 

уважного читання путівника з метою отримання знань у галузі зоології; він 

фігурує як сувенірне видання на пам'ять про парк, з яким читачі себе 

ідентифікують, оскільки цей парк десятиліттями є невід’ємним елементом та 

гордістю міста. До адресатів належать також представники фахового 

середовища, спеціалісти з зоології та біології (частина тексту «опис рослин 

Ботанічного саду»), для яких інформація може бути об’єктом критичного та 

прискіпливого розгляду, тому автор зазначає естетичну функцію путівника 

(перше видання путівника як подарунок) та використовує подвійне заперечення 

для ввічливого й обережного твердження, щоб запобігти можливій критиці 

möchte diese kleine Schrift dazu beitragen, das grössere Publikum zu belehren und 

auch vom Fachmanne als eine nicht unwillkommene Gabe entgegengenommen 

werden [295, c. 3]. Для студентів та учнів путівник, у першу чергу, повинен 

виконувати функцію «виховання освіченої молоді» завдяки «повідомленню 

інформації про тварин», а для вчителів слугує допоміжним засобом «поширення 

знань»: sie gilt aber insbesondere den Studenten der Mittelschule, der Jugend unserer 

Volks- und Bürgerschulen [297, c. 2]; vor allem der Lehrerwelt und lernbegierigen 

Jugend [298, c. 2]. Через означення anregend «cпонукаючий, надихаючий» [271, 

c. 157] виявляється функція «спонукати до отримання нових / додаткових знань», 

адже путівник може бути для адресата першим джерелом інформації у сфері 

зоології, яке, за очікуванням автора, зацікавить читача та дасть поштовх до 

подальшого пошуку Erfüllt das Büchlein diesen Zweck, ist es dem Besucher 

Schönbrunns wirklich ein erwünschter, belehrender, anregender Führer, dann hat es 

seine Aufgabe erfüllt [297, c. 6].  
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          Путівники Лейпцизького та Берлінського зоопарків замість передмови 

обмежуються декількома складнопідрядними реченнями, відділеними від 

іншого тексту (візерунковими) лініями, додатково – назвою Vorbemerkungen / 

попередні зауваження (Лейпциг 1907, Берлін 1889). У них фігурують мовленнєві 

дії-асертиви «пояснити ймовірну відсутність тварин в зазначених приміщеннях» 

та «інформувати про таблички на шляху з назвами видів»: In solchen Fällen geben 

die an den Tierbehältern befindlichen Namenschilder die nächste Auskunft, so daß 

man, im Register nachsehend, leicht die Beschreibung jeden Tieres finden kann [310, 

c. 6]; die Abweichungen von dem hier Angegebenen sind alsdann durch die 

Namensschilder an den Käfigen zu ersehen [273, c. 1]. Поясненню передує непряме 

звертання до відвідувача Die Besucher des Gartens müssen wir vor ihrer Wanderung 

darauf aufmerksam machen, dass … [278, c. 5] та мовленнєва дія «просити 

вибачення» за невідповідності Insbesondere bitten wir […] in der Besetzung 

desselben [Zoologischer Garten] etwa vorkommende, mit dem Führer nicht 

übereinstimmende Unregelmäßigkeiten zu entschuldigen“ [309, c. 4]. Короткі вступні 

висловлення можуть пояснювати вибір об’єктів та способи їх опису, називаючи 

використовувані для цього мовленнєві дії «назвати», «описати» та «пояснити», 

які належать до інформативної функції: Wir glauben uns vielmehr darauf 

beschränken zu dürfen, diese gewöhnlichen Arten nur zu nennen, um unseren Führer 

nicht anschwellen zu lassen. Dagegen haben wir uns bemüht, den ungewöhnlichen, in 

der Literatur weniger leicht auffindbaren Arten nach Möglichkeit einige 

beschreibende und erklärende Worte zu widmen. Von einigen der seltensten und 

interessantesten Tiere unseres Bestandes geben wir Augenblicksaufnahmen, die bei 

vielen von diesen gewiß die ersten ihrer Art sind [276, c. 4]. Останнє означальне 

речення не лише спрямоване на створення рекламного ефекту (рідкісність 

фотографій наголошується самим автором), але й слугує ще одним 

підтвердженням того, що путівники по зоопарку є одним з нечисленних джерел 

відображення тогочасної позамовної дійсності.  

Путівники Берлінського зоопарку, починаючи з 1901 року, містять 

фотографії, унікальні щодо якості та зображених на них тварин. Деякі з видів 
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були винищені на початку XX століття, як, наприклад, сумчатий або 

тасманійський вовк (вид зʼявився ще в епоху плейстоцена, 11 тисяч років тому), 

єдиний представник сумчатих вовків, який дожив до початку ХХ століття 

(останній екземпляр помер у неволі 1936 року), і лише завдяки світлинам можна 

отримати уявлення, як вид насправді виглядав.  

      Винятком є Берлінський путівник 1889 року, який в кінцевих абзацах 

містить експліцитні сигнали інформативної та апелятивної функцій, виражені 

через іллокуції «повідомити необхідну та корисну інформацію в короткій та 

доступній формі» та «мотивувати до подальшого навчання» (ця іллокуція 

реалізована через твердження wollen angeregt haben і може розглядатись як 

іллокуція «сподіватись на поглиблення знань читачем після прочитання 

путівника») Wir sagten ihm dem Besucher in anspruchsloser Weise und möglicher 

Kürze, was ihm nützlich und was etwa nöthig war und wollen damit nur zu weiterem 

Studium angeregt haben [274, c. 94]. Для унаочнення зіставлення індикаторів 

іллокуцій з назви та передмови (вступних речень) пропонується таблиця у 

додатку Б.  

      Як бачимо, у назвах путівників з лексемою Führer / Wegweiser (без  

означень belehrend, illustriert), які свідчать про основну іллокуцію «вказувати 

шлях» також  і через вступні речення виражаються іллокуції, які є допоміжними 

до неї і можуть бути зараховані до групи іллокуцій під загальною назвою 

«полегшити орієнтування в зоопарку, запобігти непорозумінню: «звернути увагу 

на план, порадити правильний шлях, пояснити ймовірну відсутність тварин в 

зазначених приміщеннях, просити вибачення за невідповідності, повідомити про 

новий план, інформувати про таблички в зоопарку». 

      Означення illustriert у назві та лексеми Illustrationen, Farbendrucke, 

Reproduktionen nach Photographien, Vollbilder у підназві сигналізують 

іллокуцію  «інформувати про зовнішній вигляд тварин», реалізація якої не 

підлягає сумніву, оскільки в путівнику є зображення тварин, з яких можна 

отримати певне уявлення про їх вигляд (хоча б поверхове, як у випадку 

схематичних малюнків «від руки» у Лейпцизькому путівнику 1907 року). 
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Означення belehrend уможливлює додавання іллокуції «надати знання про 

тварин», яка підтверджується та уточнюється у передмові через іллокуцію 

«пояснити вибір об’єктів та способи їх опису». Крім неї знаходимо сигнали 

наступної іллокуції «спонукати до отримання нових / додаткових знань», яка є 

похідною іллокуції «надати знання про тварин» (зв'язок indem: мотивувати 

інформуючи, інформація як змістова передумова для спонукання до пошуку 

знань). 

           Відмінною рисою путівників Віденського зоопарку є повідомлення 

мотивації створення путівника (в екземплярі 1903 року вона зазначена вже в 

підназві і деталізована у передмові). У найстаріших путівниках 1799 та 1802 

років дізнаємось про намір автора вже з назви (до попереднього опрацювання 

тексту), оскільки вони не містять вступних речень (таку роль відіграє єдине 

речення для реалізації іллокуції «вказувати шлях» на початку тексту: So wie man 

vom Schönbrunnenschloßgarten in den Thirgarten hineingeht, so findet man gleich 

rechts in der Ersten Abtheilung zwei Landbären [292, c. 1; 293, с. 1]).  

           Путівник Берлінського зоопарку в передмові містить поради щодо 

кращого орієнтування і безпроблемного отримання інформації Der Besucher wird 

sich jedoch leicht orientieren und informieren, wenn er bei unerwartet ausstoßenden 

Namen im Register nachsieht [274, c. 5]. Ця іллокуція викликана прагненням автора 

компенсувати можливі небажані враження від попередньої іллокуції  «пояснити 

ймовірну відсутність тварин». Іллокуція «спонукати до подальшого навчання» 

виражена перформативами zu weiterem Studium angeregt haben (у Віденських 

путівниках прикметником з цього ж словотвірного гнізда anregender Führer). 

        Отож, іллокуція «вказувати шлях» відображена в назві путівника, але також 

і в путівниках без лексем Führer / Wegweiser, оскільки останні містять пов’язані 

з нею іллокуції у передмові (наприклад, «інформувати про таблички в 

зоопарку»). Підготовка до рецепції тексту відбувається через іллокуцію 

«пояснити вибір об’єктів та способи їх опису». Іллокуція «інформувати про 

тварин»  є підґрунтям для успішного втілення інших важливих іллокуцій «освіта 

населення (поширення знань з зоології)» та «спонукання до отримання нових / 
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додаткових знань», експліцитно виражених у передмові. Таким чином, у назвах 

та передмовах, крім очікуваної для путівника іллокуції «вказувати шлях», автори 

акцентують увагу на повідомлення корисної інформації, яка розширить світогляд 

неспеціаліста і буде цікавою також для фахівців. Це ще раз підтверджує 

усвідомлення авторами (працівниками зоопарку) важливості суспільного 

значення путівників, яке полягає в сприянні підвищенню рівня освіченості, 

відкриттю науки широким масам та розвитку культури мислення, культури 

опрацювання знань.   

 

3.6.2. Мовні засоби реалізації іллокуції «вказувати шлях по зоопарку» 

 

     Для реконструкції іллокутивної структури тексту потрібно виявити і 

описати наявні в тексті мовленнєві дії у взаємодії та продемонструвати мовні 

засоби їх втілення. Згідно з формулюваннями у передмові та вступних частинах 

тексту домінантними функціями є інформативна та апелятивна (орієнтувальна), 

які реалізуються завдяки численним допоміжним (субсидіарним) і додатковим 

мовленнєвим діям. У повсякденному житті для розпізнавання та визначення 

тексту як «путівник» потрібно, щоб він містив іллокуцію «вказувати шлях» до 

приміщень з тваринами (інструктивна складова апелятивної функції). 

Допоміжними іллокуціями є «назвати приміщення» (у поодиноких випадках 

замість назви приміщення використовується назва виду, який відвідувач бачить 

перед собою) та «зазначити просторові координати». Орієнтування в просторі 

може ґрунтуватись на «об’єктивному описі розташування» (визначається 

сторонами світу й чіткими географічними пунктами) та на перспективізації 

(Perspektivierung), за якої рух адресата у просторі відбувається згідно з 

перспективою автора, заданої в тексті [154, c. 70]. Важливим для такого опису є 

чіткість і точна відповідність розташування об’єктів у реальності, щоб 

полегшити орієнтування відвідувача, а не заплутати його. Синхронізована 

перспектива автора та читача дозволяє використовувати просторові прислівники 

та дейктичні вирази замість нагромадження складних конструкцій Einige Schritte 
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weiter nach rechts, weiterhin befindet sich, wir finden hier. На відміну від 

обов’язкових просторових прислівників, прислівники, що означають часові 

відношення zunächst, ferner, weiter, відіграють у реченнях на позначення шляху 

другорядну роль і підкреслюють безперервність прогулянки зоопарком та є 

засобом когерентності. 

      Основна та допоміжні іллокуції вербалізуються різними мовними 

засобами:  

- зазначенням особи, яка виконує дію (здійснює прогулянку по зоопарку), 

виражене безособовими та нейтральними лексеми man, wer, Besucher: Vom 

Ausgange den Weg nach links einschlagend kommt man zunächst zu … [299, c. 

13]; Der Besucher wendet sich von hier aus links [274, c. 73]. Хоча пряме 

звертання до відвідувача відсутнє у всіх путівниках, автор все ж 

намагається зменшити просторово-часову дистанцію між ним та 

адресатом, характерну для цієї комунікативної ситуації, через 

інклюзивний займенник wir, який повинен викликати у читача відчуття 

єдності, спільності In den oberen Käfigen des Affenhauses finden wir folgende 

Eichhörnchen [310, c. 54]; Hier sehen wir in prächtigen Exemplaren zur Linken 

des Teiches [297, c. 29]. У цьому випадку назва приміщення є акузативним 

об’єктом або вживається у дативі з прийменником zu у реченнях з 

дієсловами finden, sehen, gelangen / kommen zu (відшукати щось, досягти 

мети): Aus dem neuen Teile auf demselben Wege wieder auf das alte Gelände 

zurückkehrend, gelangen wir zum Lama- und Gemsenberg [277, c. 95]; Von der 

Fasanerie aus sieht man das Blockhaus für Wapiti [310, c. 27]; Zum Japanbären 

zurückkehrend, kommen wir, links einbiegend, zur Abtheilung der Ziegen und 

Schafe [297, c. 45]. Варто зауважити досить суперечливе для іллокуції 

«вказувати шлях» дієслово treffen auf у значенні «наштовхнутись на щось» 

[271, c. 1785], що передбачає неочікуваність побаченого, яка, однак, не 

реалізується в умовах керування проходженням шляху Diesem gegenüber 

trifft man auf den Hundezwinger [278, c. 109]. Для підсилення та створення 

чогось подібного до «Aha»-ефекту (в психології «ага»-ефект або «ага»-
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стан – раптове прозріння, розуміння, вирішення задачі, знаходження давно 

шуканого рішення  [254]) автор застосовує прийом «незакінчене речення», 

після якого інтонаційно мала би бути пауза, оскільки наступне приміщення 

(закінчення речення) зазначається вже з нового рядка; 

- елімінуванням особи, що дозволяє вживати прості речення з назвою 

приміщення як суб’єкта та дієслова зі значенням «розміщення» liegen, 

befinden sich, stehen weiter hin, findet sich zur rechten Hand, der Neptungs-

Teich [274, c. 13]; Diesem Haus gegenüber zur Rechten liegt beiläufig in der 

Mitte eines großen, freien, mit Sitzbänken versehenen Platzes das Bassin für … 

[298, c. XIII]; 

- для урізноманітнення та пожвавлення опису замість діючої особи 

вживаються лексеми Rundgang та Weg: Der Rundgang führt weiter an der 

Wiener Kaffeehalle vorbei um den Teich herum über den Konzertplatz [278, c. 

60], а для приміщень використовується стилістичний прийом 

персоналізації Gehen wir auf dem früheren betretenen Wege weiter, so ladet 

uns das Restaurationsbuffet zu einer Erfrischung ein [309, c. 14]. 

Для забезпечення точності опису автор використовує (поширені) 

означення перед назвами приміщень Der Besucher wendet sich von hier nach einer 

auf einer kleinen Erhöhung befindlichen Grotte [274, c. 92], які допомагають 

відвідувачу візуально встановити відповідність між зазначеним у тексті та 

об’єктом перед ним (з дієприкметником vorspringend таке орієнтування 

відбувається заздалегідь, оскільки наголошується видимість об’єкта ще здалеку 

In dem geräumigen, vorspringenden Mittelbau treffen wird … [310, c. 37]). Для 

«речень-містків» спостерігаємо також тяжіння до компресії, засобами якої 

виступають партиципні конструкції для вербалізації проробленого шляху 

(партицип II) Am Ende dieser Abteilungen angelangt, bemerkt man noch zwei große 

Käfige [299, c. 14] та одночасності дій (партицип I) Dem Wegweiser an dem linken 

Flügel desselben gegenüber folgend, findet er zur rechten Seite [275, c. 35]; Indem wir 

uns, vom Rosenthale aus in den Garten eintretend, noch vor der Brücke links wenden, 

http://www.lexicongraph.de/spectrum/aesthetik/node3.html
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gelangen wir zunächst an Hühnervoliere [309, c. 4], а також номіналізація Beim 

Eintritt in dieses Haus findet man zur rechten Seite [299, c. 10]. 

      Варто зауважити, що в найстаріших путівниках іллокуція «вказувати 

шлях» реалізується дещо інакше. Мінімальним варіантом є єдина вказівка шляху 

на початку тексту як вступне речення, за яким йде перелік приміщень з 

тваринами So wie man vom Schönbrunnenschloßgarten in den Thirgarten hineingeht, 

so findet man gleich rechts in der Ersten Abtheilung zwei Landbären [292, c. 1].  

Креативний підхід до оформлення речень-містків демонструє перший 

Берлінський путівник (1851), виражаючи іллокуцію графічним засобом: 

малюнком руки з вказівним пальцем, який сигналізує наступні речення-містки, 

надруковані меншим, ніж інший текст, шрифтом, що підтверджує їх допоміжну 

функцію в орієнтуванні. У реченнях-містках в одному випадку вживається 

кон’юнктив I для надання інструкції Man folge überall den im Garten angebrachten 

Wegweisern und zwar in der Richtung der darauf befindlichen Pfeilspitzen [273, c. 2] 

та тричі використовуються еліптичні речення Links in der Hütte:…, Im Behälter 

die Thür links: … [273, c. 5, 14].  

Оскільки у назві Віденських путівників актуалізується інформативна 

функція, мала кількість речень-містків є виправданою, адже намір автора полягає 

в описі тварин зоопарку, а просторові вирази слугують ідентифікації виду, адже 

на початку ХІХ ст. путівники були чи не єдиним джерелом такої інформації. 

Зважаючи на досить часте використання речень-містків (10 разів на 34 

приміщення), путівник Берлінського зоопарку можна охарактеризувати як 

перший приклад німецькомовного путівника по зоопарку, в якому реалізується 

одна з головних іллокуцій путівника «вказувати шлях».  

       Ідеальним путівником по зоопарку з точки зору інтенсивності актуалізації 

і важливості цієї іллокуції є Віденський екземпляр 1912 року, в якому речення-

«містки» не вкраплені в текст як переходи між текстовими сегментами, а є 

основним текстом. Іллокуція «інформувати про тварин» виражена лише через 

називання (інколи через номінальну фразу з позитивно конотованим 

прикметником schön або прикметниками на позначення істотних ознак виду 
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einen indischen Elefanten von seltener Größe und Schönheit; großes, bereits sehr altes 

Exemplar eines Japanbären), як правило, в узагальнених формулюваннях: назва 

виду як постнуклеарний атрибут (атрибут із родовим відмінком та 

прийменниковий атрибут з von) після іменників Sammlung, Kollektion, Arten, Zahl, 

Serie, уточнених оцінними прикметниками reichhaltig, mannigfach, які 

підкреслюють розмаїття видів Diesem gegenüber befinden sich zwei Objekte 

(Volieren), welche eine reichhaltige Sammlung der seltensten fremdländischen 

Wildhühnerarten enthalten. An diese reiht sich zunächst die Abteilung für Giraffen 

(Tierhaus Nr. 49) …Nach dem Verlassen dieses Gebäudes gelangt man zum Tierhause 

Nr. 50 (Wat- und Sumpfvögel), das eine reichhaltige Kollektion schnepfenartiger und 

vieler anderer Vögel jeglicher Art sowie eine große Anzahl von Aquarien mit Süß- und 

Seewassertieren enthält … [299, c. 11–12]. 

 Підсумовуємо, що іллокуція «вказувати шлях» набуває значення у текстах 

німецькомовних путівників по зоопарку лише за умови синхронізованої 

перспективи автора та читача, яка забезпечується чіткістю опису через 

(поширені) означення перед назвами приміщень, просторові прислівники та 

дейктичні вирази. Зазначена іллокуція може актуалізуватися у реченнях-

«містках», вкраплених в текст як переходи між текстовими сегментами, бути 

основним текстом або реалізуватись графічним способом.  

 

3.6.3. Мовні засоби реалізації іллокуції «інформувати про тварин» 

 

      У назвах віденського 1875 та берлінського 1889 путівників друга 

домінантна функція – інформативна, постулюється як така, що стосується тварин 

в зоопарку Schilderung sämtlicher Thiere derselben, 1875; Die Thierwelt im 

Zoologischen Garten von Berlin 1889, однак її змістова спрямованість є ширшою, 

адже автор на прикладі конкретної тварини в зоопарку надає інформацію про цей 

вид загалом і має на меті поглибити знання реципієнта в галузі зоології, яка 

реалізується через іллокуцію «описати тварину». Крім обов’язкового називання 

виду (мінімальний варіант), ця іллокуція має низку іллокуцій-уточнень 
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(Spezifizierung), які їй підпорядковуються (зв'язок за принципом indem «яким 

шляхом»), ґрунтуються на мовленнєвій дії «описати» та відповідають 

вищезгаданим критеріям опису тварин. 

Кількість застосованих субсидіарних іллокуцій свідчить про ступінь 

детальності та інформативності путівника (максимальний варіант реалізації 

функції «інформувати про тварину» буде охоплювати всі можливі іллокуції, 

тобто стосуватись усіх критеріїв опису тварин). Додатковою іллокуцією  

(принцип зв’язку з основними чи другорядними ілокуціями wobei «в той час, як»)  

є «оцінка» (Bewertung), оскільки опис тварини може містити ставлення / оцінку 

до певних критеріїв опису тварини. Оцінка стосується субсидіарних іллокуцій 

«описати зовнішній вигляд», «описати уміння», «описати характер» тварини та 

виражається через надання позитивних / негативних ознак тварині (переважно 

через прикметники, наприклад, vorzüglich, gewandt, erstaunlich, geschickt, 

vortrefflich + зазначення уміння Kletterer, Schwimmer; gutmütig, liebenswürdig, 

zutraulich, anhänglich ↔ tückisch, unliebenswürdig, frech, launenhaft для 

характеру). З огляду на високу частотність використання прикметникa schön для 

опису зовнішнього вигляду (зокрема, для 87% згаданих в путівниках видів 

птахів), можемо вважати цей варіант оцінки нормою та прототипом для 

путівників, «нейтральним мінімумом», який частково втрачає для реципієнта 

своє оцінне значення. Інтенсивніше оцінка виражається більш оригінальними 

прикметниками (graziös, anmutig, elegant, bizzar), прикметниками найвищого 

ступеня порівняння з мірилом широкого спектру (der prächtigste unter allen 

Vögeln, das wunderschönste Exemplar, das es überhaupt gibt), кількома позитивно 

маркованими прикметниками для одного виду (eine prachtvolle Taube von 

imponierender Größe …, dieses herrlichen Vogels).  

Ступінь позитивної оцінки прямо пропорційний оригінальності та 

кількості вжитих прикметників з позитивною оцінкою. Крім оцінки 

(евалюативне ставлення до теми), вирізняємо також епістемічне ставлення: 

ствердження автором правдивості змісту тексту та ступеня впевненості у своєму 

знанні. У путівниках епістемічне ставлення актуалізується через припущення та 
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впевнене твердження, які стосуються як об’єктивних аспектів (зоологічні факти), 

так і суб’єктивних уявлень автора для послаблення / підсилення інтенсивності 

оцінного висловлення про красу unstreitig einer der schönsten der ganzen Familie; 

ist vielleicht eines der schönsten, elegantesten Thiere überhaupt [274, c. 22, 83] / 

небезпечність wohl das gefürchtetste Raubthier [297, c. 20] / оригінальність 

vielleicht die interessanteste Art [277, c. 63] виду і виражається 

- модальними словами з різною інтенсивністю вираження імовірності (sicherlich, 

gewiss, bekanntlich, unzweifelhaft, unstreitig, wahrscheinlich, wohl, vielleicht, 

offenbar): Die langen schmalen, beim Auftreten weit gespreizten Hufe sind wohl eine 

Anpassung an das Leben auf dem Sumpfboden Westafrikas [276, c. 85]; Das Lama, 

höchst wahrscheinlich die Kulturvarietät des Guanakos, ist … [309, c. 15];  

- модальними дієсловами sollen та dürfen (останнє в єдиному для цього дієслова 

варіанті вираження ввічливого припущення в претеритумі кон‘юнктиві dürfte) 

und dürfte als eine solche Ente zu betrachten sein [274, c. 13]; Nach Europa dürfte 

eine lebende Lontra bis jetzt nur sehr selten, vielleicht noch gar nicht gelangt sein [309, 

c. 43]; Schraubenziege soll ebenfalls teil an der Entstehung der Hausziege haben [278, 

c. 31]; 

- модальними синтаксичними групами (es besteht kein Zweifel, allem Anschein 

nach): Diese höchst auffallende Form ist allem Anschein nach nur das Produkt einer 

wohl schon durch mehrere Jahrhunderte fortgesetzten künstlichen Verstümmelung der 

Spanischen Haus-Katze [295, c. 43] та конструкцією з scheinen та нереальним 

порівнянням es scheint, als ob er dort eine eigene, ihm unumgängliche nothwendige 

Nahrung fände [274, c. 68]. 

      Припущення засновується на тому, наскільки автор вважає себе обізнаним 

про певний факт, і відповідно повідомляє про нього щось імовірне. Автор 

путівника висловлює припущення щодо наукових фактів, зокрема, щодо 

походження виду (зв’язки між видами у зоологічній таксономії), способу життя, 

статусу вимирання тварини, таким чином позиціонуючи себе як науковця-

експериментатора, який активно спостерігає, документує та аналізує поведінку, 

розмноження, зовнішній вигляд видів і вибудовує за цими ознаками зоологічну 
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таксономію (систематизація видів). Путівники по зоопарку відображають етап 

розвитку зоологічного знання середини XIX – початку XX ст., наукові пошуки 

та результати емпіричних досліджень. Підтвердження використання таких 

наукових методів як експеримент та спостереження виражається експліцитно 

через повідомлення про власний досвід працівників зоопарку Die Erfahrung hat 

gelehrt, daß insbesondere die größeren, obschon hauptsächlich die tropische Zone 

bewohnenden Katzenarten sich unserem Klima leicht anpassen [309, c. 22]; Nach 

neuerer Beobachtung sollen auch einzelne Pärchen auf einigen Seen Mecklenburgs 

nisten [275, c. 67].  

      Оскільки путівники покликані надати базові знання реципієнту в галузі 

зоології і розраховані передусім на неспеціалістів, автор повинен викладати 

інформацію зрозуміло, уникаючи нагромадження фахової лексики та за потреби 

вдаючись до пояснень. Мовленнєва дія «пояснення» не реалізується через 

метамовні вирази X називається … та предикативні дефініції X – це є …,  

дефініції майже не зустрічаються (лише 6 разів у всіх путівниках періоду) і  

надаються через  d.h.: und nährt sich von gemischter Kost, d.h. sowohl von Pflanzen- 

als von Thierstoffen, фаховий синонім загальновживаного слова та уточнення в 

дужках zur Paarungszeit (Brunstzeit), weiche Haut (Bast), das Weibchen (Thier) [309, 

c. 20, 5-6]. У путівниках ця мовленнєва дія реалізується на синтаксичному рівні 

підрядними реченнями причини, складносурядними реченнями із наслідковим 

звязком з daher, weshalb, denn та у чотирьох випадках експліцитно (erklärlich, 

steht im Zusammenhang) і слугує  

- відображенню причинно-наслідкових зв’язків між критеріями опису тварини, 

що сприяє упорядкуванню наданої інформації та її логічному викладу. 

Пояснення використовується для поєднання таких критеріїв опису як «спосіб 

життя+уміння», «уміння+використання людьми», «ареал+зовнішній вигляд», 

«характер+спосіб життя» ist seine Gewandtheit im Schwimmen und Tauchen, da das 

Wasser stets seinen Hauptaufenthalt bildet; durch die ihm eigene ausserordentliche 

Kraft ist er im Stande [der Gemeine Büffel], grosse Lasten fortzuschaffen, daher er 

auch häufig als Zug- und Lastthier verwendet wird; [295, c. 91, 65]; …aber mit einer 
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längeren, rauheren Behaarung, die  … sich stets fettig anfühlt. Dies steht im 

Zusammenhang mit der Lebensweise des Tieres, das sich in Flußniederungen aufhält 

[Berlin 1903, c. 86]; Erklärlich wird dies (спосіб життя) nach unserer Meinung nur 

dadurch, daß diese Ente einen ganz außerordentlichen Muth besitzt [274, c. 67]; 

- наведенню доказів для висловлених тверджень / оцінок  Der Mensch ist vor 

seinem [Löwe] Angriffe ziemlich sicher, denn nur gereizt oder selbst angegriffen 

entschließt sich der Löwe zum Widerstande; ist ihm nie ganz zu trauen, da auch der 

zahmste Löwe zeitweilen Launen hat [309, c. 25] і констатації, яка є результатом 

попередніх тверджень ein erst seit einigen Jahren lebend nach Europa gekommener 

Vogel und daher in den zoologischen Gärten noch eine große Seltenheit [275, c. 40]; 

- розкриттю мотивації назви виду (ґрунтується на зовнішньому вигляді, способі 

життя) ist die Schnauze hundeartig gestreckt, weshalb man sie auch Hundskopfaffen 

nennt [309, c. 33]. Зауважимо, що мовленнєва дія «пояснити назву виду» 

реалізується також імпліцитно через констатацію seinen deutschen Namen hat er 

von der Gewohnheit erhalten; seine Flugspiele haben ihm den Namen «Gaukler» 

verschafft [309, c. 40, 51]. Пояснення надається переважно не вживаній в 

зоологічній таксономії, а розмовній, ближчій реципієнту назві, апелюючи таким 

чином до його попередніх знань, до яких додаватиметься нова інформація 

(пояснення назви через опис зовнішніх ознак, способу життя). Вірогідність 

запам’ятовування адресатом цього повідомлення є досить висока, оскільки воно 

базується на раніше засвоєному знанні та асоціативних зв’язках.   

      Урахування попередніх знань реципієнта та питань, які можуть виникнути 

у нього під час прочитання путівника / відвідин зоопарку є основою для 

застосування мовленнєвих дій «спростувати стереотипні уявлення» та 

«запобігти неправильним висновкам / асоціаціям». Пересічний адресат 

путівників того часу (не беручи до уваги осіб, які цілеспрямовано цікавились 

зоологією та виписували спеціалізовані журнали, освічених представників 

суспільства, науковців та заможних осіб, які купували енциклопедичні видання) 

міг отримати інформацію про тварин із художньої літератури (казки та байки), 



183 
 

пересувних зоопарків та зі слів інших. Звісно, така інформація мала низьку 

наукову цінність, була суперечливою або ж неправдивою.  

      У казках тварини зображаються антропоморфізовано, наділяються 

людськими ознаками та формують дихотомічні образи (добрий-злий, хитрий-

дурний), що викликає сприйняття та оцінку тварини виключно за людськими 

критеріями. У пересувних менажеріях короткий опис тварин на оголошеннях про 

їх демонстрацію містив певні зоологічні дані (зовнішність, розмноження, 

походження), але, оскільки головною метою пересувних зоопарків було 

отримання прибутку, вони не намагались надавати правдиву інформацію, а 

навпаки, в описах та під час усних пояснень на презентації тварин навмисно 

перебільшували, використовували прикметники у найвищому ступені  

порівняння, продукуючи сфальшовані характеристики (наприклад, щодо віку, 

ваги, здатностей тварини), адже саме елемент надзвичайного, небуденного 

інтригував відвідувача. Презентація хижих тварин супроводжувалась 

фокусуванням на їх кровожерливості та жорстокості [147, c. 83], одночасно 

вселяючи страх та приваблюючи відвідувачів, які могли знаходитись поряд з 

твариною, відділені лише ґратами клітки. Оскільки перевірка отриманої 

інформації була малоймовірною, відвідувач міг розповсюджувати упереджені та 

неправильні дані надалі в усній комунікації. Тому логічним видається 

спростування хибних уявлень у путівниках, які таким чином сприяли освіченню 

населення. Спростування реалізується експліцитно за схемою «повідомлення 

факту + (doch+факт) ist + лексеми зі значенням «хибний» + пояснення / 

уточнення:  Daß er Eisen, und irgend ein Metall zur Nahrung nöthig hat, ist falsch, 

doch als ein dummes Thier verschluckt er alles, was die Öffnung seines Mundes 

passiеren kann [293, c. 13]; Er ist die grösste Art und das gefürchtetste Raubthier, 

doch sind seine Grösse sowohl, als auch seine Wildheit seither sehr übertrieben 

geschildert worden, da seine Länge nicht mehr als 8 Fuss beträgt [295, c. 6]; Sie sind 

in hohem Grade zugänglich, was hier besonders hervorgehoben sein mag, da über kein 

Tier mehr alberne Schauergeschichten im Umlauf sind, als gerade über sie; Die Maße 

der Elefanten werden oftmals überschätzt, sehr alte Männchen dürften eine Länge …. 
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erreichen, ebenfalls dürfte die Lebensdauer 80 Jahre nicht überschreiten, da das 

Wachstum im 25. Jahre vollendet ist [310, c. 57, 10]; Die einzelnen Pärchen halten zu 

zärtlich zu einander; es ist jedoch Vorurtheil, wenn man glaubt, daß nach Entfernung 

des einen der alleinbleibende vor Garm stirbt; auch vereinzelt hält sich das niedliche 

Thier ganz gut [274, c. 56].  

Варто зауважити, що перші путівники, зважаючи на тогочасні здобутки у 

галузі зоології, містять помилкові відомості (наприклад, щодо кількісних 

показників та загалом недостатньо вивчених екзотичних видів), які згодом 

замінюються в новіших путівниках правильними.  

Через мовленнєву дію «запобігти неправильним висновкам / асоціаціям» 

автор демонструє уміння передбачити та заперечити неправильні думки і 

асоціації, які можуть виникати у середньостатистичного відвідувача зоопарку та 

базуватись на побаченому  Die Kropfgazelle erscheint nach Form und Farbe als das 

verhäßlichte Abbild der afrikanischen Arten, ist aber gerade wegen dieser 

Abweichungen interessant [274, c. 19, 43] або прочитаному das Todtenkopfaeffchen 

eines der schönsten kleinen Aeffchen, die es giebt, trotz des erschreckenden deutschen 

Namens [310, c. 34]. 

Щоб підкреслити певні об’єкти, автор застосовує мовленнєву дію 

«звернути увагу», виражену експліцитно через стійкі предикативні конструкції 

Aufmerksamkeit ziehen / fesseln, aufmerksam machen [26, с. 75]. Для аспектів, які 

наголошуються, використовуються прикметники зі значенням «той, що 

відрізняється від очікуваного / звичного» (merkwürdig, seltsam, bizarr, 

eigentümlich), «той, що вирізняється від інших особливими ознаками» 

(hervorragend, vortrefflich, glänzend, unübertrefflich); підкреслюється відхилення 

від норми в більшу чи меншу сторону (zwerghaft / kolossal) та привабливість з 

естетичної точки зору (schön / prächtig): zieht schon ihrer colossalen Form wegen 

die Aufmerksamkeit des Publicums auf sich; Besonders aufmerksam gemacht sei auf 

die Zusammenstellungen zwerghafter Hühner und riesenhafter Tauben, ferner 

abweichend befiederte Rassen beiderlei Hausgeflügels [278, c. 106]. Стилістичний 

прийом «перелік» фігурує як аргумент, що тварина варта уваги, оскільки має 
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цілий комплекс характеристик, типових лише для неї: Vogel, der durch sein 

häufiges Hüpfen und Springen, sowie durch die ihm eigenthümlichen sonderbaren 

Geberden die Aufmerksamkeit der Beschauer auf sich zieht [295, c. 15, 46]; durch seine 

stolze Haltung, die gefällige Farbenverteilung seines Gefieders und seinen aus einem 

kugelförmigen Büschel schmaler, gelber Federn bestehenden Kopfschmuck die 

Aufmerksamkeit des Beschauers in hohem Maße fesselt [309, c. 14]; die Mähne, das 

Ebenmaß der Glieder, die kolossale Stärke, welche aus jeder Bewegung des 

majestätischen Thieres hervorleuchten, der große mächtige Kopf mit seinen stolz 

blickenden Augen erregen die Bewunderung aller Besucher [275, c. 21]. Автор 

уживає неозначений займенник з узагальнюючим значенням alle (замість, 

наприклад, варіанту die meisten Besucher, який допускає обмеження) для 

додаткового переконання  реципієнта в непересічності тварини. Винесення 

важливих для відвідувача деталей на перший план реалізується через 

відокремлення … der Besucher noch besonders auf den blauen Vogelfries 

aufmerksam gemacht sein wegen der famosen Stilisierung einer ganzen Reihe 

verschiedenartiger Vogelgestalten [278, c. 37].  

     Крім вищезгаданих конструкцій, акцентування деталей зовнішнього 

вигляду тварини відбувається через лексеми, які імплікують привернення уваги 

auffallen / auffallend, bemerkbar / bemerklich, zeichnet sich, ausgezeichnet, kenntlich 

/ erkennbar / zu erkennen, а також слугують інструктуванню реципієнта. Таким 

чином, автор інструктує реципієнта щодо «правильного» погляду на тварину, 

який дасть йому можливість розпізнати її серед інших та запам’ятати (в умовах 

рецепції тексту поза зоопарком) і підтверджує уважність адресата (якщо він 

читає текст після споглядання тварини). Сигнальними словами для привернення 

уваги та зацікавлення реципієнта виступають ті, які позначають рідкісність 

тварини в зоопарку чи загалом як виду selten / Seltenheit, einziger: Vor allem muß 

hier eine Seltenheit und zoologische Merkwürdigkeit ersten Ranges erwähnt werden: 

der Kiwi oder Schnepfenstrauß; der einzige Affe, der in Europa wild vorkommt [274, 

c. 54, 71], а також прикметники найвищого ступеня порівняння для підкреслення 

якості з найбільшим виявом Unser Jungfernkranich ist der älteste Bewohner unseres 
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Gartens und seit dessen Eröffnung im Jahre 1877 bei uns lebend [309, c. 13]; 

Capybara, das größte Nagetier, lebt in kleinen Gesellschaften [298, c. XXVIII]. У 

путівниках Берлінського зоопарку 1903 та 1914 року для інтенсифікації 

використовуються екскламативні еліптичні речення як реалізація стилістичного 

синтаксичного засобу «ізоляція» Erstes Exemplar! Größte Seltenheit! Seltene 

Stücke! [278, c. 55, 94, 112], які роблять виклад динамічним та експресивним, а 

завдяки відокремленню та знаку оклику твердження не залишиться непоміченим 

реципієнтом. Суттєва і цікава інформація надається в додаткових підрядних 

реченнях, яким передує твердження з сигнальними словами interessant, 

merkwürdig, seltsam, eigentümlich (у деяких випадках підсилені найвищим 

ступенем порівняння та прислівником sehr) та прислівником-інтенсифікатором 

sogar: Eigenthümlich ist, daß dieser Bär schon frühzeitig seine Schneidezähne verliert, 

ein Umstand, der früher Veranlassung gab, ihn für ein bärenartiges Faulthier zu 

halten; Das Merkwürdigste bei diesem ausgezeichneten Wasservogel, welcher …, ist, 

daß, er sein Nest oft eine Stunde vom Wasser entfernt … [274, c. 23, 67]; Es ist sogar 

ein Fall bekannt, dass er [Berberische Löwe] 70 Jahre in der Gefangenschaft in 

Europa ausgehalten hat [295, c. 10].  

       Варто зауважити також цифрові позначення (числівники, позначені в 

тексті цифрами) у текстах путівників, які завдяки своїй чіткості не лише надають 

повідомленню фактологічну точність, підтверджують достовірність інформації, 

а й виконують експресивно-емоційну функцію, впливають на адресата як «точки 

уваги» (Aufmerksamkeitspunkte) [23, c. 18]. Виявлені в путівниках цифрові 

позначення використовуються для двох тематичних груп (ряд слів, котрі 

повністю або частково збігаються за своїм основним семантичним змістом [266, 

c. 118]). Тематична група «часові параметри» охоплює підгрупи 

- вік тварини. Оскільки зазначаються такі вікові значення, які перевищують 

звичні очікування тривалості життя тварин, це викликає інтерес до тварини;  

- дати народження тварин (та кількість), дати появи в зоопарку, виявлення виду 

зоологами і вимирання виду (зазначення дати знищення останнього екземпляра), 

а також дати побудови та модернізації приміщень. Презентовані дати слугують 
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підтвердженням успішного функціонування зоопарку (фіксація дат та кількості 

народжених особин, дати оновлення приміщень для створення комфортних умов 

для тварин), що приваблює відвідувача: Im August 1872 wurde ein Weibchen, im 

December 1873 ebenfalls ein Weibchen und im Juli 1875 abermals ein Weibchen 

geworfen [295, c. 90]; In dieser im Winter 1907/08 mit großen Kosten ganz neu 

errichteten Voliere sind untergebracht, Angehörige der Ordnung der Scharrvögel 

[310, c. 23]. 

      До другої тематичної групи належать цифрові позначення зовнішніх ознак 

(довжина, висота, розмах крил у птахів) і умінь тварини (кількісні показники 

ваги, яку тварина здатна пронести, днів без їжі та води, відстані та умов 

проживання, які є доказом для попередніх тверджень у тексті, наприклад, про 

використання тварини людиною) …wird das zweihöckerige Kamel mehr als 

Lastthier denn als Reitthier verwendet und vermag mit einer Last von 200-300 Kilo an 

einem Tage 40-50 Kilometer zurückzulegen [309, c. 12]. Автор використовує дуже 

великі або малі цифри, адже саме екстремальні значення зацікавлять реципієнта, 

викличуть здивування та захоплення. Таким чином, фактологічна інформація 

набуває емоційного забарвлення: адресат-неспеціаліст оцінює дані про тварин 

переважно зі свого досвіду за людськими мірками, тому співвідношення на 

користь тварини породжують не лише здивування, а й такі позитивні емоції й 

почуття як захват, повага та гордість (якщо мова йде про місцеві види, які є 

національним надбанням, науковою та естетичною цінністю для країни). Такий 

вплив на адресата актуалізує виховну функцію путівників по зоопарку, які не 

лише поглиблюють знання (освіта публіки), а й формують дбайливе, 

відповідальне ставлення до тварини. У перших путівниках експліцитно 

наголошується передусім користь певних видів для людей (що, втім, передбачає 

необхідність їх збереження), але опис надзвичайних ознак і умінь сприяє 

формуванню погляду на тварину як на унікальну істоту. Цифрові позначення 

через оптичний ефект скеровують увагу адресата на повідомлення саме про такі 

види.  
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           Емоціоналізація читача використовується у реченнях, які тематизують 

здатність до навчання і виконання трюків тваринами Junge Orangs dagegen 

werden des öfteren zu uns gebracht und gezeigt, und erfreuen jeden durch ihre 

Gelehrigkeit und Possierlichkeit [310, c. 56]. Крім експліцитно вираженої емоції 

радості, яку автор обіцяє читачу під час відвідин зоопарку, вербалізується також 

емоція страху в описі тварини через негативно конотовані лексеми семантичного 

поля «жорстокість» [161, c. 412]. Змалювання хижих тварин як надзвичайно 

кровожерливих істот ґрунтується на традиціях вищезгаданих пересувних 

менажерій і покликане не лише навіювати страх, а й викликати емоцію інтересу: 

побачити зблизька та придивитись до тварини, зустріч з якою в дикій природі 

пов’зана з високим ризиком. 

Для унаочнення сили тварини, яка є підґрунтям страху, автор використовує 

приклади, знайомі адресату; при цьому об’єктом оцінки є не тварина загалом, а 

частина її тіла, що має спонукати відвідувача звернути увагу саме на неї Ein 

Schlag mit der furchtbaren Tatze wirft den stärksten Ochsen nieder [274, c. 22]. 

Зауважуємо використання кореню furcht, спільного для двох взаємозамінних 

синонімів fürchterlich і furchtbar (ist [der Tiger]ein furchtbares Raubthier, das keine 

Gefahr scheut und … einzelne Gegenden für den Menschen fast unbewohnbar macht 

[309, c. 26], а також для дієприкметника gefürchtet, через який виражається 

емоційне ставлення (страх) до тварини людей, які співіснують з ними на одній 

території (ведмідь в Європі та Америці, тигр в Індії): Nebst dem Gemeinen Wolfe 

das gefürchtetste unter den europäischen Raubthieren [296, c. 7]; Er [der silbergraue 

Bär] wird von den Jägern gefürchtet, da er das kühnste und gefährlichste Raubthier in 

den Vereinigten Staaten ist [273, c. 8].  

Незважаючи на те, що зустріч з твариною в живій природі для відвідувача 

зоопарку є малоймовірною, автор дає вказівки, як уникнути небезпеки, 

експліцитно через засоби деонтичної модальності (конструкції з модальними 

дієсловами man darf / muss), а також через складнопідрядні речення умови, 

вкраплені в опис поведінки тварини в певних ситуаціях: Fliehen darf man aber vor 

ihm nicht, und oft genügt ein starrer Blick, ihn zu verscheuchen; Verfehlt es [das 
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Indischen Nashorn] ihn [den Mensch] aber, was jedoch nur dann geschieht, wenn sich 

der Mensch zur rechten Zeit nach seitwärts flüchtet und hinter starken Bäumen zu 

verbergen sucht [295, c.10, 14]. Alle Bären sind trotz ihres harmlosen Äußeren stets 

mißtrauisch und tückisch, und man muß daher stets sehr vorsichtig mit ihnen sein [310, 

c. 12].  

      Автор інструктує адресата через іллокуцію «давати поради» щодо 

прогулянки зоопарком Wir bitten, in diesem Falle die angebrachten Namenschilder 

zu beachten [309, c. 14] та споглядання тварин, реалізовану через речення умови 

і номінальні фрази Um die Besichtigung all der angeführten Tierhäuser auf kürzestem 

Wege ohne Zeitverlust zu ermöglichen, empfiehlt es sich … [299, c. 10]; Bei genauerer 

Betrachtung erkennt man leicht, dass …; da der Besucher nicht selten zu stehen 

braucht, um den Vogeltanz zu sehen [276, c. 14, 58]. У лейпцизькому путівнику 

порада не тримати мавп вдома виражена експліцитно через інфінітивну 

конструкцію з детальним поясненням Als Stubengenossen sind Affen nicht zu 

empfehlen: abgesehen von ihrer Hinfälligkeit und … richten sie meist allerhand Unfug 

[309, c. 31]. Порада фігурує як пряма та непряма мовленнєва дія одночасно у 

такому випадку: Ganz unräthlich ist es, derartige Thiere während der Nacht in den 

Außenkäfige verweilen zu lassen, da ihnen die Nachtluft schaden kann [309, c. 23]. Це 

повідомлення включене до опису будинку для хижих кішок в зоопарку 

Raubthierhaus і для відвідувача є поясненням наявності великої кількості 

окремих приміщень у ньому; з іншого боку, реалізована через лексему unräthlich 

функція повідомлення як поради актуальна для працівників інших зоопарків, які 

можуть бути адресатами (у попередніх реченнях текстового сегмента також 

експлікується досвід Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß …), що може свідчити про 

функціонування путівників у комунікативній ситуації «спеціаліст-спеціаліст» 

(поряд з їх належністю до позафахової комунікації). 

      До факультативних мовленнєвих дій належать експресиви:  

- вдячність як позитивна реакція на поведінку меценатів (придбання тварин для 

зоопарку), виражена завжди експліцитно словами з семантикою «дякувати» та 

підкресленням цінності подарованих екземплярів Schmidt, dem wir aus der Zeit 
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seiner afrikanischen Thätigkeit eine ganze Reihe ebenso werthvoller, als 

wissenschaftlicher Zuwendungen verdanken [274, c. 17]; 

- жаль як негативна реакція на поведінку ein prächtiges Exemplar, leider aber sehr 

zänkischer Natur і зовнішній вигляд тварини Zu bedauern ist, daß dieser 

Prachtvogel eine geraume Zeit des Jahres ein unscheinbares, sperlingsgraues 

Gefieder trägt [276, c. 51, 64]. Висловлюючи жаль, автор виражає суб’єктивну 

оцінку тварини (негативну, оскільки є відхилення від «ідеалу» тварини – 

покірної і красивої). Через актуалізацію такої причини жалю як вимирання виду 

die Anthilope leider mehr nicht so häufig ist [310, c. 41] автор намагається вплинути 

на читача на емоційно-інтелектуальному рівні: викликати у нього жаль, і, хоча 

проблематика винищення тварин ще не була достатньо усвідомлена, мотивувати 

замислитись над цим; 

- побажання зустрічається лише тричі в неокличних реченнях кон’юнктива і 

стосується уявлення автора про «ідеальну тварину»: красиву, жваву Der Vogel 

wäre unvergleichlich, wäre er lebhafteren Temperaments [274, c. 28] та корисну Da 

es Eichhörnchen aber auch Eier und junge Vögel verzehrt, wäre es besser, es würde 

mehr verfolgt und dezimiert [310, c. 55]. Оскільки мова йде про звичайну білку, а 

не екзотичну тварину, побажання винищувати тварин фігурує як непряме 

звертання до читача. У Віденських путівниках автор апелює до реципієнта і 

сподівається на схвальні відгуки про путівник через побажання Mögen ihm [dem 

Führer] viele Freunde entstehen [297, c. 3]. 

    Аналіз мовленнєвих дій в основній частині тексту путівників по зоопарку 

дає підґрунтя для висновку, що інформування про тварин реалізується через 

мовленнєву дію опис тварини, яка імплікує характеристику певного виду. Опис 

зовнішнього вигляду, умінь та характеру тварини містить оцінку різної 

інтенсивності, яка залежить від кількості та оригінальності вжитих позитивно 

маркованих прикметників. Різний ступінь впевненості твердження щодо 

наукових фактів та зовнішнього вигляду тварин (для підсилення оцінки) 

відображений у тексті типовими засобами вираження модальності (передусім 

палітрою модальних слів вираження ймовірності). Надана в путівниках 
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інформація є доступною для читача і містить мінімум фахової лексики, тому 

пояснення слугують логічному, упорядкованому та переконливому викладу, 

оскільки забезпечують зв'язок між змістовими елементами тексту і доказовість 

повідомлення через вирази es ist / macht erklärlich і steht im Zusammenhang та 

речення з weil, denn, daher, weshalb, які передають причинно-наслідкові 

відношення. Сигналом хибних тверджень про тваринний світ, наявність яких 

автор очікує від адресата, є лексеми falsch, überschätzt, übertrieben, Fabel, 

Vorurteil, Schauergeschichten у повідомленнях про тварину.  

Автор не лише спростовує вже існуючі у свідомості реципієнта уявлення, 

а й намагається запобігти неправильним міркуванням на основі побаченого в 

зоопарку (через речення з trotz, obwohl, aber та кон’юнктивом, який виражає 

ймовірні думки відвідувача). Керування рецепцією тексту та сприйняттям 

побаченого в зоопарку можливе завдяки мовленнєвій дії «звернути увагу», яка 

виражається через стійкі предикативні конструкції Aufmerksamkeit ziehen / 

fesseln, aufmerksam machen, лексеми, які імплікують привертання уваги auffallen 

/ auffallend, bemerkbar / bemerklich, прикметники / іменники з семантикою 

«особливий, незвичний, той, що відрізняється від норми», «рідкісний», 

прикметники найвищого ступеня порівняння для підкреслення якості з 

найбільшим виявом (в деяких випадках разом із засобами на синтаксичному 

рівні: ізоляцією, відокремленням, окличними реченнями) та цифрові позначення.  

Серед фактологічної інформації рідко (22 рази в усіх путівниках) 

зустрічається вербалізація таких емоцій як радість (обіцянка відчути радість, 

задоволення під час відвідин зоопарку) та страх, який асоціюється з певними 

видами тварин через їх кровожерливість і силу, унаочненими в тексті путівника 

переконливими прикладами. До емоцій, виражених автором, належить передусім 

жаль через недосконалість тварини з погляду автора (прислівник leider та 

ірреальні речення умови в кон’юнктиві). 
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3.7. Стилістичні ознаки німецькомовних путівників по зоопарку як 

науково-популярних текстів      

 

       Науково-популярний текст орієнтований на читача-неспеціаліста, тому 

результати досліджень галузі повинні викладатись у доступній та цікавій формі, 

яка максимально відповідає рівню знань публіки. У такому тексті зберігається 

наукова достовірність інформації, а ознака «популярний» виражає функції  

популяризації, поширення знань, що потребує викладу наукових досягнень через 

звертання до знайомого та зрозумілого читачеві [7, с. 147]. Якщо для наукового 

тексту характерні послідовний виклад у строгому нейтральному стилі, уживання 

термінів та абстрактної лексики, складні та безособові синтаксичні конструкції, 

то науково-популярний текст містить терміни загального користування замість 

вузькоспеціальних, має низький рівень абстракції, надає інформацію, апелюючи 

не лише до логіки розумових операцій, а до емоцій читача, набуваючи образної 

асоціативної форми [108; 109, с. 87; 110, с. 82]. Тому науково-популярний текст 

поєднує науковість і розважальність, утілені у таких протилежних ознаках як 

логічність та емоційність, об’єктивність та суб’єктивність, абстрактність та 

конкретність.  

          Як встановлено раніше, мета путівників по зоопарку полягає у 

популяризації знань із зоології серед масового читача та зацікавленні його в 

тому, що надана інформація є корисною. Узагальнений аналіз мовного 

оформлення, виявленого під час дослідження змістового наповнення та 

іллокутивної структури (другий і третій розділи), уможливлює виокремлення 

основних ознак німецькомовних путівників по зоопарку як науково-популярних 

текстів. 

        Орієнтація на адресата-нефахівця зумовлює необхідність зрозумілого 

викладу інформації із застосуванням «атракторів», елементів для привернення 

уваги читача. Зрозумілість текстів німецькомовних путівників по зоопарку 

забезпечується передусім чіткістю композиції (членування тексту за назвами 

«зупинок» та видів тварин) та відсутністю вузькоспеціальних термінів. Тексти 
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насичені загальнозрозумілою зоологічною термінологією на позначення частин 

тіла та життєдіяльності видів die Schnauze, die Krallen, das Geweih, das Haarkleid, 

die Gelege, die Bast, die Brunft / die Balz, die Brutdauer, die Keimruhe. Деталізація 

опису тварини визначає ступінь фаховості тексту. Детальний опис зовнішнього 

вигляду через уживання композитів із уточнюючим словом Fettflosse, Fetthocker, 

Greifgebiss, Tastfeder, Backenzahn і опис одного процесу, наприклад, скидання 

рогів у оленів, у великих (від шести речень) фрагментах тексту, розраховані на 

більш зацікавленого адресата. Текст є доступним завдяки викладенню наукових 

фактів в асоціативній формі, через порівняння з близькими адресатові явищами 

для унаочнення зовнішніх характеристик тварини der zentnerschwere 

Gorillamann, hasengroße Antilopen, nicht größer als eine große Fligenmade,  ihr 

langbehaarter Schwanz wirkt wie ein großer Besen та її умінь messerscharfe Ränder 

der Hornschnäbel, pfeilschnelle Geparden. Для полегшення сприйняття інформації 

використовуються метафоричні порівняння die vom Schwimmen müde gewordenen 

Kleinen sich auf dem Rücken ihrer Eltern wie auf einer schwimmenden Insel ausruhen 

[285, c. 37].   

     Нечисленні спеціальні терміни вводяться в текст не прямими дефініціями, а: 

- поясненнями з прикметником sogenannt: Aus den Eiern schlüpfen 

kiemenatmende Larvenstadien, sogenannte Quappen [297, c. 50] та 

конструкцією das heißt (d.h.): Im Zoo geborene Tiere werden ausgewildert, 

d.h. in ihrem ursprünglichen Lebensraum ausgesetzt [316, c. 97];  

- поясненнями у дужках Gibbons leben monogam (in Einehe) [307, c. 70], neue 

Forschungsprojekte im Zoo (ex situ) und in freier Natur (in situ) [306, c. 94]; 

- через метакомунікативні вирази Alle Tiere, die aus dem Ausland zu uns 

kommen, müssen nach den veterinärpolizeilichen Bestimmungen eine 

ordnungsgemäße „Quarantäne" durchmachen. So nennt man eine Zeit, in der 

diese Tiere von anderen isoliert untergebracht werden [285, c. 43]; 

- через прикладку Luftverschmutzung führt bei diesen aus dem ewigen Eis 

stammenden Vögeln zur Aspergillose, einer gefürchteten 

Schimmelpilserkrankimg der Atemwege [290, c. 89].  
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      Об’єктивність викладу (наведення фактів про тварин) поєднується з 

вираженням емоційно-суб’єктивного ставлення автора до описуваного, яке  

маніфестується у епітетах. Якщо у путівниках до 1950-х років у описі 

зовнішнього вигляду та характеру тварин виявлено лексеми як з позитивним 

prächtig, schön, gutmütig, liebenswürdig, zutraulich, anhänglich, так і негативним 

hässlich, widrig, tückisch, unliebenswürdig, frech, launenhaft конотативними 

компонентами, то у екземплярах після зазначеного періоду встановлено лише 

позитивну оцінку ein wunderschönes Wild, wundervolle Loris, vielfarbige und 

vielgestaltige Papageienwelt, wahrhaft prachvoller Vogel, herrliches / wundervolles / 

prächtiges Paar. Авторська оцінка виявляється також у ранжуванні видів та 

виокремленні найкращих / найцікавіших через іменники das Paradestück, die 

Sensation, der zoologische Bonbon, Zierde, Stolz і прикметники з семою 

«рідкісний», «незвичний» seltene, eigenartige, auffällige, die wertvollsten Insassen.   

      Антропоморфізація тварин виступає однією з найважливіших ознак, які 

відрізняють текст із зоології для фахівців від науково-популярних текстів цієї 

тематики. Використання лексики на позначення людських якостей (вище 

зазначені прикметники у критерії опису тварин «характер») та життєвих аспектів 

допомагає читачеві краще зрозуміти поведінку тварин: An eine längere 

Verlobungszeit schließt sich im zeitigen Frühjahr die Brutperiode an [315, c. 83]; Im 

Mai geht er an Land, um Hochzeit zu feiern [318, c. 65]; Feinste Wohnlage also: Ein 

Seegrundstück mit Bademöglichkeit [316, c. 48]; Sie gediehen beide prächtig und 

waren bis 1950 ein geradezu vorbildliches Ehepaar. Es war unmöglich, sie einzeln 

abzusperren; die Sehnsucht nacheinander ließ sie ruhelos werden [284, c. 30]. 

Пов’язаний з олюдненням прийом «замилування» / Verniedlichung 

застосовується для створення емоційного зв’язку читача з твариною і 

підпорядкований наміру автора «мотивувати адресата до відповідального 

ставлення до тваринного світу»; реалізується експліцитно через прикметники із 

семою «милий» і демінутивним суфіксом -chen: die niedlichen Zwergzebus, ein 

reizendes Elefantenbaby, Mandschutiger-Baby: Wer möchte ihm nicht einmal liebevoll 

durchs Fell streichen?, unser Meerkatzenmännchen «Pipo», ein Pärchen Hutaffen, die 
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niedlichen, possierlichen Tierchen, а також через світлини народжених особин, які 

викликають замилування шляхом актуалізації «дитинної схеми» 

«Kindchenschema»: усе, що ззовні нагадує дитину (маленькі частини тіла) 

викликає почуття ніжності та бажання захистити [198, c. 234].  

      Зауважуємо, що після 1950-х років замість «нечітких», нейтральних 

прикметників schön, hübsch, prächtig уживаються (діє)прикметники, через які 

посилання на тварину набуває конкретики, підкреслюються окремі ознаки: 

lauffreudige Mähnenwolf, kälteunempfindliche Persische Leoparden, 

pflanzenfressende Kolosse (щодо бегемотів), mächtige Kondore, temperamentvolle 

Wildyaks, farbenfrohe Lippfische, die wärmebedürftigen Arten, empfindliche 

Vogelarten, sehr empfindliche und recht scheue Antilopen, robuste Vögel, 

bodenbewohnende Krustenechsen, nachtaktive Echsen, gehörnte Säbelantilope, 

paarungswillige Weibchen, erwachsene Männchen. Конкретизація утілюється 

також через зазначення імен тварин Im Nebenfreigehege treffen wir auf die 

Norwegerstute «Ingrid» і цифр, які підтверджують достовірність інформації. 

Разом з тим, опис тварини в зоопарку актуальний для виду загалом: у тексті на 

прикладі опису певної тварини автор надає характеристику усього виду. У 

ганноверських і віденських путівниках початку 2000-х років таке імпліцитне 

узагальнення стає прямим (відсутні посилання на тварин у зоопарку через 

займенник unser та вказівки розміщення тварини).   

        Для ефекту зближення з адресатом застосовуються пряме звертання до 

читача у передмові, інклюзивний займенник wir, розповідь від першої особи. 

Запитання у основній частині тексту активізують розумову діяльність читача Wie 

leben unsere «Verwandten?» Erst beige, dann schwarz und dann? Warum heißt das 

Spitzmaulnashorn so? [318, с. 38, 39, 85] і можуть бути риторичними для надання 

тексту емоційно-експресивного забарвлення Wer aber würde das (künstlicher See) 

heute noch vermuten, wenn er die mit Schilf bewachsenen, geschwungenen Ufer 

betrachtet? [286, с. 18]; Sollte das (Wunsch nach einem Großkatzenpelzmantel zu 

versagen) angesichts der herrlichen Schöpfungen der Natur wirklich schwierig sein? 

[319, c. 24]. Крім загальновживаної лексики з кінця 1990-х років спостерігаємо 
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відхилення у бік розмовної мови з експресивно-образними елементами, яке 

виявляється через  

- оказіоналізми elefantös, affenstark, «Lauf-mir-bloß-schnell-hinterher»-Zeichen; 

- англіцизми everybodies darling, Superstar, Bärenhighlight; 

- вигуки і частки Ah, schau einen  an – die Elefanten nehmen  ein Bad!, Tja, so gesehen 

hat ein Leben als Majestät (Löwenherrschaft im Harem) seine Vor- und auch Nachteile 

[316, c. 24]; 

- римовані вирази Auf Du und Du mit dem Kakadu; Dick und rund? Na und! Hopp-

Galopp! [291, c. 69; 315, c. 26]; 

- метафори bärenstarke Begegnung, Bärenhunger, tierisch gut, quitschlebendig;  in 

dreißig Behälter die tropischen Zierfische untergebracht, ein Dorado für den 

beflissenen Aquarianer [312, c. 17], das gepflegte Aquarium ist ein Stück Natur in 

eigener Wohnung [305, c. 52], Pinguine fliegen unter Wasser [321, c. 64]. 

      Автори путівників по зоопарку (1990-2000-х років) не нехтують 

можливістю використання гумору для позбавлення тексту монотонності 

(гумористичні розповіді про тварин і заголовки з елементами комічного для 

привернення уваги читача Oho, viele Rote Popos! у основній частині тексту [315, 

c. 54]). 

      Відмінною ознакою текстів путівників по зоопарку є ущільнення 

інформації, конденсація змісту, яка полягає у відтворенні максимуму інформації 

через мінімальну кількість вербальних знаків [53, с. 110]. Стислий виклад 

інформації реалізується у текстах путівників по зоопарку передусім через 

використання численних перифраз, у яких розкриваються нові дані про тварину 

відповідно до критеріїв її опису: зовнішній вигляд – eine reizende Zwergengestalt 

(Dreistachel-Stichling), Flossenträger (Wassertiere), ареал – Südamerikaner (Puma), 

спосіб життя – Winterschläfer (Hamster), Räuber der Nacht (Waldkauz), Lauer / 

Hetzjäger (Großkatzen), Sanitätspolizisten (Geier), харчування – Aasfresser (Hyäne), 

уміння / пристосування – Hungerkünstler (Dromedar), Meister im Tauchen 

(Seelöwen). Вище зазначені конкретизуючі (діє)прикметники та експліцитний 

зв'язок між критеріями опису тварин через прийменники також слугують 
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компресії тексту Bären  können trotz ihres plumpen Aussehen sehr schnell laufen 

[284, c. 15]; die Geier sind durch Aasfressen vielfach nützlich [313, c. 57]. У 

путівниках 2000-х роках мовна економія досягається також уживанням еліпсисів 

і кількісним вираженням критерїів опису тварин. Однак, у всіх екземплярах 

зауважуємо також експансію синтаксичної структури, тобто її розширення 

шляхом лінійного збільшення кількості одиниць, які входять до неї [87, с. 6; 60, 

с. 12] у парантезах для надання додаткової інформації […] produziert ein Hirsch 

ein Körpergewebe von mehreren Kilogramm Gewicht – Rothirsche tragen Geweih bis 

zu 14 und 16 kg auf dem Kopf- aus hochwertigem Eiweiß, Phosphor, Kalzium und 

anderen Mineralien zusammengesetzt [318, c. 42]; Denn an ihrem – im Verhältnis zum 

Körper – gewaltigen Kopf sind die großen Ohröffnungen verschieden ausgerichtet 

[308, c. 25]. Фіксуємо також винесення за рамки для акцентування окремих 

аспектів Haar- und Hautfarbe können auch recht unterschiedlich sein, je nach 

Herkunft [312, c. 35]; Alle anderen wurden bereits im Zoo geboren, viele sogar im 

hannoverschen [320, c. 20].  

          Констатуємо, що до основних ознак текстів німецькомовних путівників по 

зоопарку належать зрозумілість / доступність викладу (досягнута завдяки 

наочності, поясненням, низькому рівню деталізації і відсутності 

вузькоспеціальних термінів), об’єктивність у поєднанні з експресивністю, 

вираженою емоційно-оціночним ставленням автора до описуваних тварин та 

мовними засобами (оказіоналізми, англіцизми, метафори, рими, засоби 

комічності), які позбавляють текст монотонності і маркують розважальну 

функцію путівника, щільність інформації, конкретність поряд з узагальненістю 

викладу. Таким чином, тексти путівників по зоопарку є прикладом науково-

популярних текстів, разом з тим їм притаманні такі специфічні ознаки як 

антропоморфізація тварин та імпліцитне узагальнення.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

     1. Підтемами основної частини тексту німецькомовних путівників по 

зоопарку є «тварини», «зупинки» (інформація про приміщення та обмежені 

території для тварин, а також інші об’єкти розваг для відвідувачів) і «розваги». 

     2. Орієнтувальна функція путівника актуалізується в реченнях-«містках» із 

займенником wir в інклюзивному значенні, дієсловами руху та засобами 

вираження локативності (прийменниково-іменниковими конструкціями і 

прислівниками місця); у «динамічному описі» з відтворенням пересування по 

зоопарку, у якому «точками опори» виступають найменування «зупинок». 

Розмежування тексту-опису шляху й інформативного тексту про тварин 

зоопарку відповідає різним ситуаціям рецепції тексту (під час відвідин / поза 

зоопарком). Речення-«містки» із зазначенням приміщень як обов’язкових 

змістових елементів належать до типових ознак путівників по зоопарку, оскільки 

вони збережені і у екземплярах XXI ст. (незважаючи на наявність численних 

вказівників шляху на території зоопарку та плану). 

     3. З 2000-х років обсяг текстового матеріалу основної частини зменшується, 

з’являються тексти-кластери з описом тварин, які завдяки селективному 

сприйняттю тексту і фіксації уваги на окремих аспектах уможливлюють 

отримання уявлень про тварину у стислій формі.   

     4. Основна частина тексту німецькомовних путівників по зоопарку має 

дескриптивну стратегію розвитку теми, яка виражається через принципи 

уточнення, перерахування та просторового розташування. Опис тварини 

розгортається через приписування їй ознак за певними критеріями (зовнішній 

вигляд, ареал, спосіб життя, харчування, уміння, розмноження, характер, користь 

/ шкода / небезпека для людей, природоохоронний статус).                  

     5. Когерентність текстового сегмента ґрунтується на «принципі повторного 

посилання»: через прономіналізацію, повтор назви тварини, семантичні 

відношення, субституцію. Зв’язок між текстовими сегментами забезпечується 

адитивними (додавання) та компаративними відношеннями.  
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     6. Суттєві зміни змістового наповнення основної частини (у часовому 

проміжку 1845-2013) полягають у обов’язковому зазначенні критерію опису 

тварин «природоохоронний статус» для усіх видів, вираженні критерію «спосіб 

життя» через висвітлення поведінки тварин у зоопарку (для формування 

очікувань адресата від майбутніх відвідин), у появі імен працівників зоопарку як 

об’єктів референції, у виокремленні теми «розваги» у вигляді текстових 

сегментів з використанням прийомів реклами. Актуалізація розважальної 

функції путівників виявляється у змалюванні відвідин по зоопарку як 

пригодницької подорожі. 

     7. Інформування про тварин реалізується через мовленнєву дію опис тварини, 

яка імплікує характеристику певного виду. Опис зовнішнього вигляду, умінь та 

характеру тварини містить оцінку різної інтенсивності, яка залежить від кількості 

та оригінальності вжитих позитивно маркованих прикметників. Надана в 

путівниках інформація є доступною для читача і містить мінімум фахової 

лексики, тому пояснення слугують логічному, упорядкованому та 

переконливому викладу, оскільки забезпечують зв'язок між змістовими 

елементами тексту та доказовість повідомлення. Автор не лише спростовує вже 

існуючі у свідомості реципієнта уявлення, а й намагається запобігти 

неправильним міркуванням на основі побаченого в зоопарку. Керування 

рецепцією тексту та сприйняттям побаченого в зоопарку можливе завдяки 

мовленнєвій дії звернути увагу. 

8. Стилістичними ознаками текстів німецькомовних путівників по зоопарку є 

зрозумілість / доступність викладу (досягнута завдяки наочності, поясненням, 

низькому рівню деталізації та відсутності вузькоспеціальних термінів), 

щільність інформації, конкретність поряд з узагальненістю викладу, 

об’єктивність у поєднанні з експресивністю, вираженою емоційно-оціночним 

ставленням автора до описуваних тварин та мовними засобами (оказіоналізмами, 

англіцизмами, римами, метафорами, засобами комічності), які позбавляють 

текст монотонності і маркують розважальну функцію путівника. Таким чином, 

тексти німецькомовних путівників по зоопарку є прикладом науково-
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популярних текстів, разом з тим їм притаманні такі специфічні ознаки як 

антропоморфізація тварин та імпліцитне узагальнення. 

      Основні результати, отримані в третьому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [19, 23, 24, 25, 26, 161]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дослідження лінгвостилістичних характеристик текстів німецькомовних 

путівників по зоопарку дає підстави зробити такі висновки: 

Текст є когерентною одиницею мовної комунікації з розпізнаваною 

комунікативною функцією і певним чином організованою структурою. 

Сукупність ознак тексту (контекстуальних, функціональних та структурних 

(тематичних і граматичних) слугує встановленню належності окремого 

текстового екземпляру певному жанру. Оскільки різновидом жанру є текст, який 

має з ним спільні ознаки щодо функції, путівник по зоопарку визначено як 

різновид жанру «путівник» з ко-домінуючими інформативною та 

орієнтувальною функціями. Інтегративний аналіз тексту здійснюється за 

стилістично релевантними критеріями відповідно до текстових ознак, тобто на 

функціональному, змістово-тематичному та формально-граматичному рівнях. 

Мовні засоби виступають індикаторами функцій і теми тексту. Головне завдання 

аналізу тексту полягає в системному описі зв’язку (когерентності) між 

компонентами тексту на різних рівнях, а саме: між реченнями та їх елементами 

на граматичному, між змістовими одиницями (пропозиціями) на тематичному, 

між мовленнєвими діями (іллокутивними одиницями) на функціональному. 

Дослідження текстів німецькомовних путівників по зоопарку за 

інтегративною (багаторівневою) моделлю уможливило виокремлення їх 

характеристик у структурно-композиційному, змістово-тематичному і 

функціональному аспектах та формування повноцінного уявлення про путівники 

по зоопарку як різновид жанру «путівник». Діахронічне спрямування розвідки 

дозволило встановити зміни у тематичному наповненні та викладі інформації, 

спричинені розвитком зоопарку як інституції.  

Путівники з’явились незадовго після заснування зоопарків у другій 

половині XIX ст. як засіб навчання та освіти населення. Зразком для перших 

німецькомовних путівників по зоопарку (у 1845 році Берлінський зоопарк 

випустив перший путівник) були пам’ятки та записки-об’яви із зображенням 
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диких тварин і короткими відомостями про них у пересувних звіринцях та 

князівських менажеріях, а також путівники по раніше заснованим зоопаркам 

Лондона 1828 та Амстердама 1838. 

Незважаючи на 200-річну історію німецькомовних путівників по зоопарку, 

композиція текстів не зазнала значних змін. Крім очікуваних у таких текстах 

відомостей про тварин, путівники містять інформацію про історію та правила 

поведінки у зоопарку, оформлену у окремих частинах тексту (історична та 

регламентуюча частини тексту). Передмова, зміст, перелік тварин / реєстр та 

рекламні повідомлення також належать до обов’язкових структурних 

компонентів путівників. Для композиції путівників характерні наочність і 

зрозумілість, які забезпечуються такими сигналами членування тексту як 

(нумеровані) заголовки та пропуск рядка, зазначення року або імені особи як 

ініціальних елементів (для історичної частини). Композиція основної частини з 

описом тварин зоопарку репрезентує просторове розташування об’єктів на 

території зоопарку: найменування cегментів основної частини відповідають 

об’єктам («зупинки»). Речення, які вербалізують шлях по зоопарку (дієслова 

руху + локативи), виступають засобами когерентності тексту і забезпечують 

перехід між сегментами. Їх орієнтувальна функція втрачає значення з еволюцією 

зоопарків та удосконаленням системи вказівок на території.  

Підтемами основної частини тексту німецькомовних путівників по 

зоопарку є «тварини», «зупинки» та «розваги». Для основної частини характерна 

композиційно-мовленнєва форма «опис» / дескриптивний розвиток теми, які 

виражені через принципи уточнення, перерахування та просторового 

розташування. Опис тварини розгортається через приписування їй ознак за 

певними критеріями: зовнішній вигляд, ареал, спосіб життя, харчування, уміння 

(пристосування), розмноження, характер, користь / шкода / небезпека для людей, 

природоохоронний статус. Когерентність текстового сегмента ґрунтується на 

«принципі повторного посилання»: через прономіналізацію, повтор назви 

тварини, семантичні відношення, субституцію та на адитивних (додавання) і 

компаративних відношеннях.  
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      Суттєві зміни змістового наповнення основної частини (у часовому 

проміжку 1845-2013) полягають у обов’язковому зазначенні критерію опису 

тварин «природоохоронний статус» для усіх видів, вираженні критерію «спосіб 

життя» через висвітлення поведінки тварин у зоопарку (для формування 

очікувань адресата від майбутніх відвідин), у появі імен працівників зоопарку як 

об’єктів референції, у виокремленні теми «розваги» у вигляді текстових 

сегментів з використанням прийомів реклами. Тенденції до компресії інформації 

виражаються у появі (з 2000-х років) текстів-кластерів з описом тварин замість 

суцільного тексту та табличній формі історичної частини тексту.    

Фоном основної частини текстів німецькомовних путівників по зоопарку 

виступає фактуальна інформація (об’єктивні зоологічні відомості), на тлі якої 

функціонують засоби вираження оцінки та емотивності, втілені у виявленні 

авторського ставлення під час опису зовнішнього вигляду, умінь та характеру 

тварини (надання позитивних / негативних ознак тварині через прикметники 

vorzüglich, gewandt, erstaunlich, geschickt, vortrefflich + зазначення уміння 

Kletterer, Schwimmer; для характеру gutmütig, liebenswürdig, zutraulich, 

anhänglich ↔ tückisch, unliebenswürdig, frech, launenhaft; інтенсифікація оцінки 

через прикметники найвищого ступеня порівняння з мірилом широкого спектру 

der prächtigste unter allen Vögeln). Автор експліцитно виражає емоції жалю (через 

прислівник leider у контексті втрати тварин у війні) та подяку (вдячність 

меценатам за підтримку Unser schönes Paar verdanken wir та відвідувачам за 

дотримання правил поведінки).  

Апелювання до емоцій реципієнта здійснюється через  

- зображення тварин, зокрема, народжених особин, які викликають замилування 

(за принципом «Kindchenschema»), на обкладинці, у тексті основної частини та у 

рекламних повідомленнях (які, однак, не справляють на реципієнта сильного 

маніпулятивного впливу через відсутність типових для реклами імперативу та 

суперлативу); 

- найменування-неологізми «зупинок», які натякають на занурення у невідоме 

Orang.Erie, Entdeckerhaus, Pongoland; 
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- лексеми, які називають емоції захоплення та захвату, які реципієнт відчує, 

відвідавши «зупинку» zoologische Faszination, Begeisterung, Freude, von der 

Schönheit und Faszination des Gorillaberges fesseln;  

- дієслова з семантикою жорстокості для викликання емоцій страху і жаху (опис 

поведінки тварини у ситуаціях нападу / оборони den Leib aufreissen, hoch in die 

Luft schleudern, den Bauch aufschlitzen); 

- лексеми з семантикою «незвичний» та «рідкісний» (пов’язані з критеріями 

опису тварин «ареал» exotisch, «уміння» außerordentlicher Schwimmer та 

«природоохоронний статус» selten), прикметники і прислівники у суперлативі, 

слова-інтенсифікатори, антитези та іменники на позиціонування тварини як 

найкращої Hauptattraktion, zoologischer Bonbon, eine Zierde, перерахування 

(перелік модернізованих будівель, народжених особин як виразник успішності 

зоопарку), великі або малі цифри (екстремальні значення) для зацікавлення та 

здивування адресата. 

Підтримка контакту з адресатом реалізується через інклюзивний 

займенник wir у реченнях вербалізації шляху, питальні речення у заголовках 

текстових сегментів основної частини (для імітації діалогу з адресатом), а також 

через іллокуції орієнтувальної («звернути увагу», «вказувати шлях») та 

директивної (заборони, вимоги у правилах поведінки) функцій. З утіленням 

концепції зоопарку як парку розваг значення набуває розважальна функція, яка 

актуалізується у тексті через виокремлення підтеми «розваги» в текстові 

сегменти основної частини та використання мовних засобів (оказіоналізмів, 

англіцизмів, рим, метафор, засобів вираження гумору), які позбавляють текст 

монотонності. 

Належність путівників до науково-популярного різновиду наукового 

функціонального стилю сигналізується уживанням загальновідомих термінів із 

зоології, невисоким ступенем деталізації (стосується лише зрозумілих критеріїв 

опису як зовнішність), наративними вкрапленнями (розповіді про тварин) з 

елементами комічності, поєднанням об’єктивної інформації та вираження емоцій 

/ оцінки. Таким чином, тексти німецькомовних путівників по зоопарку є 
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прикладом науково-популярних текстів, разом з тим їм притаманні такі 

специфічні ознаки як антропоморфізація тварин та імпліцитне узагальнення.  

Результати дослідження можуть бути використані для наукових робіт, 

об’єктом яких є жанр «путівник» і його різновиди (путівники по зоопарку, 

музеям і т.п.), зокрема, для діахронічних (детальний аналіз путівників XIX-ХХ 

ст.), контрастивних (порівняння путівників різних країн та описів тварин в інших 

джерелах науково-популярної та наукової літератури) і міждисциплінарних 

(аналіз критеріїв опису уможливлює висновки про уявлення, знання і ставлення 

до тварин у певний час) розвідок. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

ОПИТУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ ЛЕЙПЦИЗЬКОГО ЗООПАРКУ ПРО 

ПУТІВНИКИ ПО ЗООПАРКУ 

 

 Проведене у листопаді 2016 року опитування серед відвідувачів 

Лейпцизького зоопарку має на меті встановити рівень ознайомленості 

відвідувачів з путівниками по зоопарку (питання 1 – Чи Ви придбали путівник 

по зоопарку принаймні один раз?) та з’ясувати такі аспекти:  

- ціна: питання 2 – Яку ціну Ви вважаєте прийнятною для путівника по 

зоопарку?; 

- мета придбання: питання 3 – З якою метою Ви придбали (б) путівник по 

зоопарку?; 

- причини відмови від покупки путівника по зоопарку: питання 4 – Які причини 

стали на заваді придбання путівника по зоопарку?; 

- зацікавленість у змістовому наповненні путівника по зоопарку: питання 5 –  Яка 

інформація у путівнику по зоопарку викликає у Вас інтерес?; 

-  характерні ознаки путівника по зоопарку: питання 6 – Які ознаки путівника по 

зоопарку є для Вас важливими? 

 Для встановлення інтенсивності користування іншими джерелами 

інформації у зоопарку пропонуються останні три питання: Чи знайомі Ви з 

іншими друкованими джерелами інформації про зоопарк, окрім путівника? Чи 

відвідуєте Ви Інтернет-сторінку зоопарку? Чи користуєтесь Ви під час відвідин 

зоопарку інформаційними дошками та інтерактивними засобами? 

 В опитуванні взяли участь 80 осіб жіночої та чоловічої статі віком 25-75 

років (з них 15 туристів та 65 місцевих жителів). Вступні питання про наявність 

річного абонементу і частотності відвідування зоопарку уможливлюють 

встановлення взаємозв’язку між активністю відвідування та зацікавленістю у 

путівниках по зоопарку.  
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Результати опитування: 

Безпосереднє знайомство з путівниками по зоопарку вказали 32 особи       

(40 %), 24 з яких хоча б один раз купували путівник Лейпцизького зоопарку (одна 

опитана особа отримала путівник у подарунок), і 7 осіб придбали путівники 

інших зоопарків, зокрема, Берлінського (5), Ганноверського (1) та путівник усіх 

зоопарків колишньої НДР (1). З 32 осіб (18 місцевих жителів та 14 туристів-

німців з інших міст) майже усі опитані відвідувачі-жителі Лейпцига (17 осіб) 

мають річний абонемент та відвідують зоопарк більше трьох разів на рік. Таким 

чином, стверджуємо, що інтерес до зоопарку як інституції поширюється також і 

на його друковані видання, зокрема, путівники. З 14 туристів лише 2 купили 

актуальний путівник у день відвідин зоопарку. Спостерігаємо послаблення 

інтересу до видання (знання про путівник ґрунтується на знайомстві з раніше 

придбаними екземплярами) та до друкованих видань зоопарку загалом 

(«паралельні жанри» / Parallel-Textsorten), оскільки 45 особам з 80 (56 %) було 

важко відповісти на питання про інші друковані видання зоопарку, переважно 

було згадано телевипуски про тварин Лейпцизького зоопарку Elefant, Tiger und 

Co. https://www.mdr.de/elefanttigerundco/index.html. Натомість інтенсивність 

використання джерел інформації на території зоопарку є високою: з 80 опитаних 

осіб лише 10 (12.5 %) рідко звертались до розміщених на території зоопарку 

табличок та інтерактивних екранів. Більшість осіб (67, тобто 84 %) відвідують 

інтернет-сторінку зоопарку.  

 Доцільними для нашого дослідження є питання № 3, 5 та 6 (мета 

придбання, змістові елементи, ознаки путівників), відповіді на які передбачали 

ранжування важливості певного аспекту від 1 (дуже важливо / цікаво) до 4 (не 

важливо / не цікаво). Із 32 осіб придбання путівника для орієнтування під час 

відвідин виявилось (дуже) важливим для 14 осіб (45 %), а для отримання 

інформації про зоологічні особливості для усіх 32 осіб (100 %), при цьому 27 осіб 

(80 %) ознайомлюються з інформацією вже після відвідин. Для 29 осіб (90 %) 

важливим є придбання путівника як сувенірного видання на згадку.  

https://www.mdr.de/elefanttigerundco/index.html
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48 осіб, які жодного разу не купували путівник по зоопарку, дали схожі 

відповіді: 65 % (для орієнтування) та 84 % (для отримання інформації про 

тварин), але зазначили по 50 % щодо ознайомлення з інформацією під час та 

після відвідин. Таким чином, інформативна функція путівника виявляється 

важливішою, ніж орієнтувальна, що підтверджено також проведеним 

дослідженням. Досить високі показники (65 %) важливості путівника для 

орієнтування по зоопарку для осіб, які не знайомі з виданням, пояснюємо 

традиційним уявленням про путівник, яке випливає з назви жанру.  

 Серед змістових елементів найбільшу цікавість у 32 осіб викликають дані 

про розмноження / народження особин / час виношування (70 % визначили цю 

інформацію як (дуже) цікаву), харчування, природоохоронний статус (50 %) та 

ареал (20 %). Підтеми «історія», «участь зоопарку у природоохоронній 

діяльності» та «розваги» мають такі показники: 80 %, 90 % та 70 % відповідно, 

що корелює з важливістю функції путівника «формувати у читача відповідальне 

ставлення до природи». Для другої групи осіб (48) найбільш цікавою виявилась 

інформація про ареал (48 %), уміння і зовнішній вигляд (32 %) та 

природоохоронний статус (30 %). Вище згадані підтеми були ранжовані як мало 

цікаві, аргументуючи можливість знаходження такої інформації в інших 

джерелах (окремі брошури про природоохоронну діяльність та розваги).  

Зауважимо, що визначені в обох групах як (дуже) цікаві критерії опису тварин 

«розмноження» та «природоохоронний статус» обов’язково присутні у 

путівниках 1990-2000-х років зі стислим викладом інформації (у цифровому 

вираженні). Відсутність зацікавленості у інших підтемах (крім підтеми 

«тварина») у другій групі пояснюється хибним уявленням про путівник як текст 

лише про тварин та попереднім ознайомленням з іншими виданнями зоопарку.  

 До найважливіших ознак путівників по зоопарку (питання № 6) особи з 

першої групи зарахували об’єктивність (90 %), наявність фотографій (87 %), 

актуальність і поради від автора (наприклад, щодо спостереження за твариною) 

(по 50 %). Для осіб з другої групи найважливішими виявились зрозумілість (81 

%), наявність фотографій (69 %) і поради (44 %). Апелювання до емоцій читача 
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було визначено усіма особами першої групи як неважлива ознака, а в другій групі 

її важливість зазначили 29 %, що свідчить про вищий ступінь «підготовленості» 

читачів з першої групи до отримання інформації у науковому стилі. Разом з тим, 

в обох групах підкреслюють необхідність розміщення світлин у путівнику, через 

які маніфестується його розважальна функція.  
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Doktorandin am Kiewer Polytechnisches Institut (Ukraine), Fakultät für Linguistik   

Forschungsaufenthalt an der Europa-Universität Viadrina, Kulturwissenschaftliche 

Fakultät, Lehrstuhl für Sprachgebrauch und Sprachvergleich  

 

Das Ziel des Fragebogens ist die Ermittlung der Sichtweise von Zoo-Besuchern auf die 

Zooführer als Textsorte (Aspekte: Funktion, Merkmale, Thematik) bzw. ihre Stellung 

in Relation zu anderen Informationsquellen im Zoo  

Метою опитування є виявлення поглядів відвідувачів зоопарку на путівник як 

жанр (аспекти: функція, ознаки, тематика) і встановлення статусу путівника 

серед інших джерел інформації у зоопарку 

 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen 

Будь ласка, дайте відповідь на питання 

Zur Person: 

Про особу:  

Geschlecht  □   weiblich       □   männlich  

Стать           □   жіноча       □   чоловіча 

Alter   _____________________ 

Вік     _____________________ 

Ich □ wohne in Leipzig               □ bin als Tourist hier  

Я □ мешканець Лепцига           □ турист  
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Haben Sie eine Zoojahreskarte?  □  ja                                                    □ nein 

Чи є у Вас річний абонемент  

на відвідування зоопарку?         □  так                                                    □ ні 

 

Wie oft besuchen Sie den Zoo?  

Наскільки часто Ви відвідуєте зоопарк?   

□  3-mal pro Jahr und häufiger           □ 2-mal pro Jahr           □  1-mal pro Jahr und 

seltener 

□  тричі на рік і частіше           □ двічі на рік           □  один раз на рік і рідше 

 

Zooführer 

Путівник по зоопарку 

1. Haben Sie schon mal einen Zooführer gekauft? □  ja                                   □ nein 

1. Чи Ви придбали путівник по зоопарку принаймні один раз? □  так / ні                                    

Wenn ja, dann wann (ungefähre Angabe, zum Beispiel, vor einem Jahr, vor mehr als 

zwei Jahren)? 

Якщо так, то коли (рік тому, більше, ніж два роки тому)? 

_______________________________________________________________ 

2. Welchen durchschnittlichen Preis für einen Zooführer empfinden Sie als 

angemessen? 

Яку ціну Ви вважаєте прийнятною для путівника по зоопарку? 

_______________________________________________________________ 

3. Wenn Sie den Zooführer kaufen (würden), dann zu welchem Zweck? 

З якою метою Ви придбали (б) путівник по зоопарку? 

 

Bitte bewerten Sie die Varianten von 1 bis 4 je nachdem wie wichtig der 

Verwendungszweck für Sie ist (1 sehr wichtig – 2 wichtig – 3 weniger wichtig – 4 nicht 

wichtig) 

Будь ласка, оцініть варіанти за шкалою від 1 до 4 залежно від важливості мети  

(1 дуже важливо – 2 важливо – 3 менш важливо – 4 не важливо) 
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□ als Orientierungshilfe beim Rundgang 

для орієнтування під час відвідин зоопарку 

□ als Quelle von zoospezifischen Informationen (bitte wählen Sie eine Variante, die 

am besten auf Sie zutrifft) 

як джерело інформації про тварин 

○   zusätzlich zu den Informationstafeln während des Besuchs  

додатково до інформації на табличках 

○   zum gründlichen Nachlesen nach dem Besuch 

для прочитання після відвідин 

□ als Erinnerungsstück (Souvenir) 

як сувернір на згадку 

□ als Sammelobjekt   

як об’єкт для колекції            

□ sonstiges (bitte angeben)________________________________ 

інше  

 

4. Was sind für Sie Gründe, den Zooführer nicht zu kaufen? 

Які причини стали на заваді придбання путівника по зоопарку? 

□ zu teuer надто дорогий    □ überflüssig зайвий   □ sonstiges інше (bitte 

angeben)________________________________ 

 

5. An welchen Informationen im Zooführer haben Sie Interesse?  

Яка інформація у путівнику по зоопарку викликає у Вас інтерес? 

Bitte bewerten Sie die Varianten von 1 bis 4  

Будь ласка, оцініть варіанти за шкалою від 1 до 4    

(1 am meisten interessant – 2 interessant – 3 weniger interessant –  4 nicht interessant) 

(1 найцікавіше – 2 цікаво – 3 менш цікаво –  4 не цікаво) 

□ ausführliche biologische Daten zu den Tieren (bitte kreuzen Sie nur die Varianten 

an, die Sie am meisten interessieren würden) 

детальні дані про тварин 
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○ äußere Charakteristika (Größe, Körperbau, Farbe)  

зовнішні ознаки (розмір, будова тіла, забарвлення) 

○ Platz des Tieres in der zoologischen Taxonomie (Zugehörigkeit zur Klasse, Ordnung, 

Familie) 

статус тварин в зоологічній таксономії (належність до класу, порядку, сімейства) 

○ Fähigkeiten und Anpassungsstrategien  

уміння  

○ Lebensraum (Verbreitungsgebiet) 

ареал 

○ Fortpflanzung und Tragzeit  ○ Nahrungsgewohnheiten  ○ Bedrohungsstatus 

розмноження                                харчування                     природоохоронний статус 

□ Geschichte des Zoos 

історія зоопарку 

□ die Teilnahme des Zoos an den Natur- und Artenschutzprogrammen 

участь зоопарку у природохоронних програмах 

□ Erlebnisse und Attraktionen im Zoo 

розваги у зоопарку 

□ ausführliche Informationen zu den ausgewählten zoospezifischen Aspekten (z. B., 

über Beruf des Tierpflegers, Tierdressur, Futtervorbereitung, Entdeckungsgeschichte 

eines Tieres usw.)   

детальна інформація про окремі аспекти (професія доглядальника, дресура, 

готування їжі для тварин, історії про відкриття виду і т.п.) 

 

6. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die folgenden Merkmale für einen guten 

Zooführer? Bitte bewerten Sie die Varianten von 1 bis 4   

Які ознаки путівника по зоопарку є для Вас важливими? 

(1 am wichtigsten – 2 wichtig – 3 weniger wichtig –  4 nicht wichtig ) 

(1 дуже важливо – 2 важливо – 3 менш важливо – 4 не важливо) 
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□ Verständlichkeit  □ Ausführlichkeit    □ Sachlichkeit          □ Aktualität    

зрозумілість             детальність            фактуальність        актуальність      

□ Übersichtlichkeit  □ hoher Informationswert  □ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis   

чіткість          інформативність        співідношення ціна-якість 

□ Tipps  (z. B. zu Sichtweisen auf das Tier)  

поради (спостереження за твариною) 

□ exakter Plan bzw. gute Routenbeschreibungen 

чіткий план (опис маршруту) 

□ Emotionalisierung des Lesers (emotionsansprechender Schreibstil) 

емоціоналізація читача 

□ gute Aufmachung (Layout, Druck- und Papierqualität, Format) 

зовнішнє оформлення (лейаут, якість паперу, формат) 

□ Fotos und Illustrationen (Reichhaltigkeit, Textbezug, Qualität) 

світлини, ілюстрації 

Andere Informationsquellen 

Інші джерела інформації 

1. Welche anderen (außer dem Zooführer) Druckerzeugnisse vom Zoo Leipzig sind 

Ihnen bekannt? Benutzen Sie diese Informationsquellen? 

Які друковані джерела інформації Лейпцизького зоопарку Вам відомі, окрім 

путівника? Чи використовуєте Ви їх? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Haben Sie die Internetseite vom Zoo Leipzig schon mal besucht? 

Чи відвідували Ви інтернет-сторінку Лейпцизького зоопарку? 

□ ja                                                    □ nein 

так                                                 ні 

Wenn ja, zu welchem Zweck?  

Якщо так, з якою метою? 

□ einen Überblick über den Zoo zu bekommen 

отримати загальну інформацію про зоопарк 
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□ sich über Aktuelles im Zoo (zum Beispiel, neugeborene Tiere, neue Veranstaltungen) 

zu informieren   

отримати інформацію про актуальну інформацію в зоопарку (новонароджені 

особини, нові розваги)    

□ organisatorische Fragen (Anreise, Eintrittspreise, Gastronomie) zu klären  

практичні питання (доїзд, ціна на квитки, заклади харчування на території 

зоопарку) 

□ sich die Fotos und Videos von Tieren anzusehen 

перегляд світлин і відеоматеріалів про тварин 

□ sonstiges (bitte angeben)  

інше _____________________________________________________ 

3. Wie oft haben Sie während des Besuchs die Informationstafeln und interaktive 

Medien benutzt? 

Як часто Ви користувались інфодошками та інтерактивними засобами 

інформації під час відвідин зоопарку? 

□ sehr oft            □ oft                □ selten                  □ gar nicht 

дуже часто         часто               рідко                     взагалі не використував (-ла) 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Дуже дякую за участь у опитуванні! 
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ДОДАТОК Б 

ІНДИКАТОРИ ІЛЛОКУЦІЙ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУТІВНИКІВ 

ПО ЗООПАРКУ З ЇХ НАЗВ І ПЕРЕДМОВ (1799-1914) 

 

Назва путівника Іллокуції з назви Іллокуції з передмови / вступних речень 

Der Führer im zoologischen 

Garten zu Berlin. Beschreibung 

der Thiere nebst Plan des 

zoologischen Gartens (1851).  

вказувати шлях, 

описати тварин 

- інформувати про таблички в зоопарку 

- поширювати знання (коротко в частині тексту 

про причини створення зоопарку) 

Führer durch den Berliner 

Zoologischen Garten (1901, 

1903, 1910, 1914) 

вказувати шлях Попередні зауваження / Vorbemerkungen 

- пояснити вибір об’єктів і способи їх опису 

- звернути увагу на план 

- порадити правильний шлях 

Illustrierter Führer durch den 

Zoologischen Garten zu 

Leipzig. Mit einem Plan und 

12Text-Illustrationen (1883). 

Georg Westermann. Leipzig, 

Verlag von Edwin Schloemp. 

 

вказувати шлях, 

інформувати про 

зовнішній вигляд 

тварин 

-  пояснити ймовірну відсутність тварин в 

зазначених приміщеннях 

-     просити вибачення за невідповідності 

 

 

 

Führer durch den Zoologischen 

Garten zu Leipzig (1907).  

вказувати шлях 

 

- пояснити ймовірну відсутність тварин в 

зазначених приміщеннях   

-   інформувати про таблички в зоопарку 

 

Ein Ausflug nach Schönbrunn. 

Belehrender Wegweiser für den 

Besucher der Menagerie, des 

botanischen Gartens und der 

übrigen Anlagen (1879).  

 

Schönbrunn. Belehrender 

Führer für den Besucher des 

Schlosses, des Parks, der 

вказувати шлях, 

надати інформацію 

про тварин 

 

 

Передмова 

- пояснити мотивацію створення путівника 

- освіта відвідувачів (надати інформацію про 

тварин) 

- мотивувати, спонукати до отримання нових / 

додаткових знань 

-   вказувати шлях 
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Menagerie, des botanischen 

Gartens und der übrigen 

Anlagen (1898).  

 

 Schönbrunn. Belehrender 

Führer für den Besucher des 

Schlosses, des Parks, der 

Menagerie, des botanischen 

Gartens und der übrigen 

Anlagen (1903). Dritte, 

anläßlich des 150jährigen 

Bestandes der Schönbrunner 

Menagerie veranstaltete, 

illustrierte und vermehrte 

Ausgabe. Mit 3 Plänen von der 

ganz Schnönbrunn und 

Menagerie, 8 Vollbildern und 

48 Textbildern. 

вказувати шлях,  

надати знання про 

тварин, 

повідомити 

мотивацію створення 

путівника, 

інформувати про 

зовнішній вигляд 

тварин 

Передмова 

- повідомити мотивацію створення путівника 

(докладно) 

- освіта відвідувачів (надати знання про тварин) 

(залежно від цільової групи) 

- спонукати до отримання нових / додаткових 

знань 

- вказувати шлях 

Schönbrunn. Führer durch die 

Menagerie (1912). Mit zwei 

Farbendrucken nach 

Aquarellen von Ludwig Hans 

Fischer, 33 Reproduktionen 

nach Photographien und einem 

Plane. 

вказувати шлях, 

інформувати про 

зовнішній вигляд 

тварин 

- повідомити про зміни 

- повідомити про новий план 

 

Назви путівників без лексеми Führer 

Beschreibung der in dem 

Thiergarten zu Schönbrunn neu 

описати (нових) 

тварин зоопарку  

передмова та вступні речення відсутні  
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angekommenen (1799) / 

befindlichen 1802)Thieren 

Die kaiserliche Menagerie zu 

Schönbrunn. Eine populäre 

Schilderung sämmtlicher 

Thiere derselben (1875) 

описати всіх тварин 

зоопарку 

Передмова 

- вказувати шлях 

- освіта населення завдяки інформуванню про 

тварин 

-  інформувати про вибір об’єктів та способи їх 

опису 

 

Die Thierwelt im Zoologischen 

Garten von Berlin 1889 

інформувати про 

тварин зоопарку 

Попередні зауваження  

- інформувати про таблички в зоопарку 

- радити дивитись у список тварин у путівнику 

- пояснити ймовірну відсутність тварин у 

приміщеннях 

Кінцеві сегменти тексту 

- повідомити необхідну інформацію в короткій 

та доступній формі 

- спонукати до подальшого навчання 
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ДОДАТОК В 

КОГЕРЕНТНІСТЬ НА ТЕМАТИЧНОМУ РІВНІ В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ 

ТЕКСТУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУТІВНИКІВ ПО ЗООПАРКУ 

(зв’язки між критеріями опису тварин) 

 

  befähigen, verleihen     

hintere Extremitäten, welche  

                 große Sprungkraft verleihen 

   

  indem, durch 

   

 mmacht sich nützlich, indem er [Kühnergeier]  

                   massenweise Aas zur Nahrung gebraucht 

    

deshalb, und, асиндетично 

 

 Die Trampeltiere werden als Last- und Zugtier verwendet 

 

 

   

wo     und 

 

 

 

Gebirgsgegende bilden seinen Hauptaufenthalt, wo er sich in weit ausgedehnten 

dichten Wäldern und öden Felsenschluchten umhertreibt und von den Früchten, 

Ameisen und Honig lebt 

 

 

 

Зовнішній 

вигляд Уміння 

Харчування Користь 

шкода 

Уміння Використання 

Ареал 
Харчування 

Спосіб 

життя 
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ДОДАТОК Г 

КОЛОКАЦІЙНІ ОДИНИЦІ ТА ОПИСОВІ ФРАГМЕНТИ У ТЕКСТАХ 

НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУТІВНИКІВ ПО ЗООПАРКУ 

 

Колокаційні одиниці у путівниках по зоопарку 

1) Прикметники у описі тварин: 

- опис частин тіла (забарвлення, розмір, форма): 

schmaler gebogener Schnäbel, flossenartige Flügel, große bewegliche Ohren, riesige 

Augen, recht lange Giftzähne, verlängerte Hinterbeine, der lang gestreckte Kopf, 

mähnenartiger Schwanz, rüsselförmiger Gesichtsschädel, wurmförmige Zunge, 

kräftige spitze  Hörner, kräftige spitze Krallen, schlangenförmige Gestalt; 

- прикметники з семою «малий» zierlich, klein, fein, zart, winzig і 

    «смішний» possierlich, putzig: 

überaus zierliche Art, zierliche Gazelle, zierliches Gänschen, niedliches (flinkes) 

Tierchen/Täubchen, kleine und niedliche Vögel, feinere und zartere Vögel, kleine und 

zarte Krokodilwächter, kleine niedliche Nager, anmutende zierlich-kokett sich 

bewegende Kraniche; 

das putzige Kleinvolk der Nagern, in seinen Gebärden possierliche Bären, zottige 

Geselle (Bären), drollig (типовий для опису ведмедів, мавп drollige  Malaienbäre), 

але також das drollige, dicke Meerschweinchen; 

- прикметник bekannt (з прислівником allgemein) для посилання на 

фонові знання адресата: der allgemein bekannte Wellensittich; 

- нейтральні прикметники на позначення походження 

kennzeichnende / einige typische Vertreter der Giftschlangen, einheimische 

Wasservogelwelt, einheimische und fremdländische Tiere та місцезнаходження у 

зоопарку: das hier befindliche / vorhandene / zur Schau gestellte / ausgestellte / 

beherbergte Exemplar; 

- позитивно конотовані прикметники elegante Gestalt (але plumpes und  

massives Aussehen), farbenschöne und zarte Vögel, schöne Papageien, sehr schöne 

Perlhühner, ein wunderschönes Wild, wundervolle Loris, vielfarbige und vielgestaltige 
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Papageienwelt, prächtiger stattlicher Elefant, wahrhaft prachvoller Vogel, herrliches 

/ wundervolles / schönes / prächtiges Paar. 

Prachtvoll уживається також як прислівник prachtvoll gefärbt; Pracht як 

означальне слово в композитах Prachtvögelchen, Prachtkerl. 

З 1950-тих років тваринам надається більш чітка характеристика 

geweihtragende, geweihlose, schöngefleckte, hornlose, breitschnäblige, 

spitzschwänzige, langbeinige, großschnäblige, fruchtfressende (lauffreudige 

Mähnenwolf, kälteunempfindliche Persische Leoparden, pflanzenfressende Kolosse 

(für Flusspferde), mächtige Kondore, temperamentvolle Wildyaks, farbenfrohe 

Lippfische, die wärmebedürftigen Arten, empfindliche Vogelarten, sehr empfindliche 

und recht scheue Antilopen, robuste Vögel, bodenbewohnende Krustenechsen, 

nachtaktive Echsen, gehörnte Säbelantilope, paarungswillige Weibchen, erwachsene 

Männchen замість schön, hübsch, prächtig (wunderschöne Menschenaffe, besonders 

hübsche Enten, hübsche fuchsrote Kleibe Pandas) в путівниках XIX – першої 

половини XX ст. 

2) Окремі прикметники на позначення характеру тварини: 

Боягузливість, обережність: flüchtiges / scheues / das scheue Naturell (scheu und 

flüchtig / furchtsam: ein scheues und flüchtiges Tier), scheuer und vorsichtiger Vogel 

↔ mutig (у комбінації з прикметником stark). 

Активність: gesellig, neugierig, spiel- und tanzlustig, lustig, ein ungemein 

beweglicher und gewandter Geselle, überaus munterer und lebhafter Vogel, 

streitsüchtig↔ dieses phlegmatische Thier, träges und schläfriges Tier.  

3)  Прикметники на позначення умінь тварини: 

- прикметники vortrefflich, vorzüglich, gewandt, vortrefflicher / vorzüglicher / 

gewandter / geschickter ausdauernd + іменник Schwimmer / Kletterer / Taucher, 

kletter- und sprunggewandtes Tier; 

- в прийменникових та номінативних фразах: mit großer Leichtigkeit / 

Lebhaftigkeit / Sicherheit / Behendigkeit / Schnelligkeit, mit erstaunlicher Sicherheit 

und Geschwindigkeit, von besonderer Ausdauer, erstaunliche Arbeitsleistungen, 

erstaunliche Wendigkeit, ein sehr gutes Erinnerungsvermögen, hervorragendes 
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Sehvermögen, ausgebildetes Balanciervermögen, eine ausgezeichnete Tarnung, 

ausgezeichnetes Geruchssinn. 

4) Прикметники з семами «незвичний», унікальний» для привернення 

уваги реципієнта 

Wahrer / echter Alpen-Steinbock, exotische Tiere, seltsam gestalteter Vogel / 

merkwürdige stelzvogelähnliche Gestalten, bizarre Gestalt, eigenartige Tigerpferde / 

eine einzigartige Sehenswürdigkeit / ganz besondere Seltenheit / besonders 

interessante und wertvolle / die einzige gezähmte Entenart/sehr seltene und wertvolle 

Argusfassung / das letzte Stück; außerordentlicher körperlicher Umfang / sein 

ungeheurer Körper (у реченнях для спростування стереотипів ungeachtet 

außerordentlichen körperlichen Umfangs kann er…), der einzige überlebende 

Nachfahre eiszeitlicher Bären, der einzige deutsche Zoo, exotische Tiere, eine ganz 

besondere Rarität, besondere Fangmethode, eine ganz besondere Kostbarkeit, 

eigentümliche Gestalt, die sehr selten gezeigten / eingeführten Varis, seltene und 

wertvolle Arten, kostbare nordamerikanische Trompetenschwäne 

5) Сигнальні слова для привернення уваги адресата 

- прикметники interessant, eindrucksvoll, erstaunlich, bemerkenswert: 

recht interessante Tierarten / biologisch interessante Fische, recht bemerkenswerte 

Tiergestalten, mit erstaunlicher Sicherheit und Geschwindigkeit, sehr eindrucksvolle 

Tiergestalten, eindrucksvolle Anlage; 

- іменники Sensation, Besonderheit, Seltenheit: wissenschaftliche 

Sensation, eine anatomische Besonderheit, große Seltenheit; 

- прислівники-інтенсифікатори unglaublich, sehr, besonders: 

eine unglaublich große Zahl, besonders schöne Erlebnisse; 

- словосполучення з лексемами Bild / Anblick: 

Bild: malerisches, farbenprächtiges, hübsches, abwechslungsreiches, schönes. 

Anblick: einen allerliebsten, reizvollen, zauberhaften, wirkungsvollen, hübschen. 

6) Словосполучення для тематизації природоохоронного статусу тварини 

Gute / glückliche Brut- und Zuchterfolge, gelungene Aufzuchten, reichliche 

Fortpflanzung, eine stattliche Zuchtgruppe, die kleinste Verbreitung, stark (vom 
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Aussterben) bedrohte Tierart, rücksichtlose Wilderei, störungsfreie Zufluchtsstätte 

(Referenz auf den Zoo), die heute noch lebenden Beuteltiere, die meisten der bei uns 

brütenden Vögel; dramatischer Rückgang des Tierbestandes, ursprünglicher / heutiger 

Bestand; strenge / gezielte Schutzbestimmungen (уживається з прийменниками trotz 

і dank залежно від позитивних чи негативних змін популяції). 

7) Колокації для характеристики «зупинок»: hohe lichtdurchflutete Halle, 

moderne Großküche, geräumige Käfige, die modernste reizvolle Freianlage, 

großzügige Anlage. 

 

ОПИСОВІ ФРАГМЕНТИ (вибране) 

1. Beschreibung der in dem Thiergarten zu Schönbrunn befindlichen Thieren. Wien : 

auf Kosten des Herausgebers und in Commission von Franz Grund, 1802. С. 15. 

Zwei Kameele. Dieses Thier gegen 8 Fuß hoch, hat einen langen Hals, und 

lange, unförmlich Füsse. Es nährt sich von Dichteln und andern stachlichten 

Gewächsen. Den Buchsbaum, den er sehr liebt, ist ihm tödtlich. In einer Stunde ist es 

satt, und kann dann 24 Stunde hungern, es hat einen vierfachen Magen, und noch ein 

Wasserbehältniß, daß es über 8 Tage nicht zu trinken nöthig hat. Es saust aber auf 

einmal eine ungeheure Menge. Es wird 40-50 Jahre alt, und kann 12-15 Zentner in 

einem 12 Meilen weit tragen. Musik ist das Antreibungsmittel für ihn.  

  

2. Der Führer im zoologischen Garten zu Berlin. Beschreibung der Thiere nebst Plan 

des zoologischen Gartens. Berlin : L. Weyl & Comp., 1851. С. 19 

Der Rüsselbär (Coalis) aus Brasilien. Diese Bären haben nackte und auftretende 

Sohlen mit fünf Klauen, eine lange Schnauze und Nase, und gleichen im Gebiß und 

Sohlen den Waschbären; sie sind rothbraun, von der Größe junger Hasen und haben 

eine rüsselförmige Nase.  

Ein Maki (Lemur) zu den Halbaffen gehörig, unterscheidet sich vom Affen durch 

seine spitze Fuchsschnauze, hat einen langen stark behaarten Schwanz, ist in 

Madagaskar einheimisch und lebt gesellig auf Bäumen; er hat eine große Gewandtheit, 

ist sanft und läßt sich daher leicht zähmen.  
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3. Führer durch den Zoologischen Garten zu Leipzig. Dir. Ernst Pinkert. Leipzig : 

Selbstverlag des Zoologischen Gartens, 1907? С. 15-16. 

Die Blaustirnamazone, Psittacus aestivus. Grün. Federn der Oberseite mit 

dunklen Säumen geziert; Stirnrand blau; Oberkopf, Backen und Kehle gelb: Flügelbug 

und Spiegel scharlachrot. Schnabel schwärzlich-braun. Ihre Heimat ist Paraguay bis 

zum Amazonas. Wird viel gezähmt und häufig zu uns gebracht.   

Der Sultanshuhu, Porphyrio hyacynthinus, gehört zu den Stelzvögeln, nicht wie 

man aus dem schlecht gewählten Namen schließen könnte, zu den Hühnern. Es hat die 

Größe eines kleinen Haushuhnes: Kopf, Brust und Bauch sind tiefblau, die Oberseite 

blaugrün mit Metallglanz, Schnabel und Füße rot. Es hat die eigentümliche 

Gewohnheit, daß es größere Stücke, die es verzehren will, mit den Zehen zum Schnabel 

führt und Stücke von denselben abreißt. – Südeuropa.  

  

4. Wegweiser durch den Zoologischen Garten der Stadt Leipzig. Dr. Ludwig 

Zukowsky. Leipzig : Verlag : Kultur beim Rat, 1963. С. 39. 

14. Seelöwenbecken 

Hier haben wir Gelegenheit, die aus dem Westen Nordamerikas stammenden 

Seelöwen bei ihren Schwimm- und Tauchkünsten zu beobachten. Mit pfeilartiger 

Schnelligkeit durcheilen sie die Flut, verstehen blitzartige Wendungen auszuführen 

und erfreuen die Besucher besonders, wenn sie laut klatschend von der hohen 

Plattform des Felsens ins Wasser springen. Diese Schnelligkeit und Gewandtheit 

brauchen die Flossenfüßer, um die nicht weniger schnellen und wendigen Fische, die 

ihnen ausschließlich zur Nahrung dienen, zu jagen und zu fangen. Wenn wir uns die 

Seelöwen näher ansehen, werden wir feststellen, daß bei ihnen als äußeres Ohr ein 

kleiner Zipfel erkennbar ist und daß sie die zu Flossen umgewandelten Hinterbeine 

nach vorn umlegen und so als Fortbewegungsorgane benutzen können. Ganz anders 

wie diese Ohrenrobben, nämlich die Seelöwen, Seebären und Mähnenrobben, sind die 

Echten Robben organisiert, denn ihnen fehlt ein äußeres Ohr und ihre Hinterbeine 

stehen starr nach hinten, so daß ihre Fortbewegung durch raupenartiges Kriechen 
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erfolgt. Charaktertiere dieser Gruppe sind der Seehund, die Kegel- und Ringelrobbe 

sowie die gewaltigen See-Elefanten und ihre Verwandten.  

 

5. Wegweiser durch den Zoologischen Garten Berlin und sein Aquarium, 1987.  

С. 31–32 

Stammesgeschichtlich am weitesten vom Menschen entfernt ist der Orang-Utan. 

Seine Heimat sind die Urwälder von Borneo und Sumatra. Der verhältnismäßig kleine 

Daumen, die langen Arme, die langgestreckten Finger- und Zehenglieder verraten auf 

den ersten Blick, daß sich diese langhaarigen, rotbraunen Gesellen im Freiland 

ausschließlich auf Bäumen bewegen. Auch sie leben von Pflanzen, vor allem von 

gewissen saftigen Früchten. Erwachsene Männer sind sehr eindrucksvolle 

Tiergestalten, deren Gesicht mit Bart, Backenwülsten und Kehlsack fremdartig 

anmutet. Leider ist der Bestand dieses Tieres stark bedroht: Waldrodungen sind daran 

ebenso schuld wie die unmittelbare Verfolgung durch den Menschen. Noch bis vor 

wenigen Jahren erbeutete man junge Orang-Utans dadurch, daß man ihre Mütter 

erschoß. Von sechs Babys, die auf diese Weise in den Besitz des Menschen gerieten, 

starben etwa fünf bei der Eingewöhnung in Indonesien bzw. auf dem Transport. Da ein 

solcher Raubbau nicht länger zu verantworten war, verpflichteten sich zahlreiche 

Zoologische Gärten in der ganzen Welt, keine ungesetzlich aus ihrer Heimat 

geschmuggelten Orang-Utans mehr zu kaufen und so den Wilderern das Handwerk zu 

legen. Dieser Beschluß hat zwar durchaus erfreuliche Folgen gehabt, doch darf er 

nicht darüber hinwegtäuschen, daß es schon in naher Zukunft wohl keine Orang-Utans 

mehr in freier Wildbahn geben wird. Zoogeburten und gelungene Aufzuchten mehren 

sich in erfreulichem Maße, doch ist es noch nicht gewiß, ob dieses schöne Tier auf die 

Dauer in der Obhut des Menschen erhalten bleibt. Auf seine Zuchterfolge kann der 

Berliner Zoo stolz sein. Die Tradition begann mit dem ersten in Gefangenschaft 

gezeugten und geborenen Baby, welches CLEO 1928 zur Welt brachte. Von den 13 

Tieren, die wir im Augenblick pflegen, sind die meisten in Menschenobhut zur Welt 

gekommen. Aus Borneo stammt der Wildfang BELLA (geboren 1956). Dieser Unterart 

gehören SARI (1970), KAJAN (1970), PENDEK (1978) und RAWIT (1980). TARZAN, 
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geboren 1949, und BABU (geboren 1952) wurden in den Wäldern von Sumatra 

gefangen. Weitere «Sumatraner», die hier zur Welt kamen, sind DJONGOS (1968), 

SINJO (1969) und BINI (1980), während MANO 1977 in Rotterdam geboren wurde. 

SUMBO (1983) und KATAI (1985) sind unterartliche Mischlinge.  

 

6. Der Begleiter durch den Zoo Berlin und sein Aquarium. 50. Auflage. Dr. Jürgen 

Lange. Berlin : Zoologischer Garten Berlin Aktiengesellschaft, 2007. С. 17. 

Vierwaldstädter See - Flamingos 

Familie:  Phoenicopteridae 

Gruppe:  Insgesamt gibt es 5 Arten, davon eine Art mit 2 Unterarten. 

Verbreitung:  Salzseen und küstennahe Brackgewässer in Südamerika, Afrika und  

Teilen Europas 

Nahrung:  Kleinkrebse, Algen und andere Mikroorganismen, die sie mit ihrem 

bogenförmigen Schnabel aus dem Wasser seien. 

Lebensweise:  Leben in großen Kolonien und bauen kegelförmige, bis 40 cm hohe 

Nester aus Schlamm. In deren flache Vertiefung legen sie ein Ei, das von beiden 

Partnern gemeinsam etwa 30 Tage bebrütet wird. 

Lebenserwartung:  In menschlicher Obhut weit über 30 Jahre. 

 

 

 


